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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο κλάδος των πετρελαϊκών επιχειρήσεων διαδραματίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην ελληνική οικονομία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να 

παραθέσει στοιχεία και αναφορές και κατά συνέπεια να αξιολογήσει τις εταιρείες 

ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ. Παράλληλα, μέλημα της εργασίας αποτελεί ο 

αναγνώστης να αποκτήσει μία γενική ιδέα όσον αφορά τον κλάδο των εν λόγω 

επιχειρήσεων. 

Για την αξιολόγηση των παραπάνω εταιρειών προβήκαμε στον υπολογισμό 

των αριθμοδεικτών των εταιρειών και σε μεταξύ τους σύγκριση αλλά και στην 

εύρεση της εσωτερικής αξίας της κάθε επιχείρησης με τη μέθοδο προεξόφλησης 

ταμειακών ροών. 

Τα αποτελέσματα τόσο των αριθμοδεικτών όσο και της εσωτερικής αξίας 

των εταιρειών είναι απαραίτητο να  εξετάζονται σε διαχρονική βάση και έχουν ως 

σκοπό να πληροφορήσουν τον αναγνώστη για την καλύτερη επένδυση μεταξύ των 

τριών εξεταζομένων εταιρειών. 

Μετά από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της προεξόφλησης ταμειακών 

ροών καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η μετοχή της Μότορ Όιλ είναι 

υποτιμημένη, η μετοχή της ΕΛΠΕ είναι υποτιμημένη ενώ και η Ελινόιλ στο ίδιο 

μήκος κύματος με τις ως άνω εταιρείες εμφανίζεται επίσης υποτιμημένη αλλά σε 

μικρότερο βαθμό. Τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών μας πληροφόρησαν πως 

η Μότορ Όιλ αποτελεί μία δυναμική επιχείρηση η οποία έχει την ικανότητα να 

καταγράφει καλύτερους δείκτες έναντι των άλλων δύο υπό εξέταση εταιρειών. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The petroleum business sector plays a very important role in the Greek 

economy. The purpose of this master’s thesis is to provide data and reports and 

consequently to evaluate the companies ELPE, MOTOR OIL and ELINOIL. At the 

same time, the focus of the work is to give the reader a general idea of the business 

of these enterprises.            

In order to evaluate the above companies, we calculated the indexes of the 

companies and compare them, but we also  found the internal value of each 

company by the method of discounting cash flows.   

The results of both the indexes and the internal value of the companies 

need to be examined on a time-scale and are intended to inform the reader of the 

best investment among the three companies under consideration. 

  Following the study of the results of the cash flow discount, we have 

concluded that the share of Motor Oil is under-valued, the share of ELPE is under-

valued, while Elinoil at the same wavelength as the above companies also appears to 

be under-valued but to a lesser extent. The results of our ratios reported that Motor 

Oil is a dynamic business that has the ability to record better indices over the other 

two companies under review. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση της μετοχής 

των εταιριών ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της 

μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών 

ροών αποτελεί τη βάση της θεμελιώδους ανάλυσης και χρησιμοποιείται από τους 

αναλυτές με σκοπό την εύρεση της εσωτερικής αξίας μίας εταιρίας. 

            Παράλληλα, θα εξεταστούν τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών που 

παρουσίασαν οι εν λόγω εταιρείες. Σύμφωνα με την θεμελιώδη ανάλυση κρίνεται 

απαραίτητο αρχικά να μελετηθεί  η εξεταζόμενη επιχείρηση  και το περιβάλλον στο 

οποίο λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες της. Επομένως στο πρώτο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι παραπάνω εταιρείες όπως επίσης και το επιχειρησιακό τους 

περιβάλλον. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξεταστούν θεωρητικώς οι αριθμοδείκτες που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εταιριών. Επιπροσθέτως, στο τρίτο 

κεφάλαιο θα αναπτυχθεί ο θεωρητικός πυρήνας του μοντέλου προεξόφλησης 

ταμειακών ροών.           

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 

αριθμοδεικτών των τριών εταιριών. Η εξέταση τους αναφέρεται τόσο σε επίπεδο 

εταιρίας όσο και σε σύγκριση μεταξύ τους για κάθε δείκτη ξεχωριστά. 

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα προβούμε σε λεπτομερή εφαρμογή του 

μοντέλου προεξόφλησης των ταμειακών ροών με σκοπό την εύρεση της 

εσωτερικής αξίας των εταιριών ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ. 



 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 

 

1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 

Η εταιρία το 1958 με κυβερνητική απόφαση

Ασπροπύργου και είναι το μόνο που έχει στην κατοχή της

αργότερα εξαγοράζει και το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Το 1971 ιδρύεται η Δ.Ε.Π.

(Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) και η συγχώνευση τω

της το 1998 δίνουν στην εταιρία την σημερινή της μορφή κα

Πετρέλαια). Στην αφιχθείσα εταιρία

Α.Ε.Β.Ε. (το 2003), μέσω της οποίας ο ό

Παράλληλα, στα επόμενα χρόνια ακολουθούν 

έχοντας ως παράδειγμα την 

συνεργασίες με ξένες εταιρίες

με σκοπό τη δραστηριοποίηση του ο

ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 3.

τις χώρες που δραστηριοποιείται

εμφανίζεται παρακάτω. 

Διάγραμμα 1.1 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΠΕ

35,48%

5,98%
5,06%8,01%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

με κυβερνητική απόφαση εγκαινιάζει το διυλιστήριο 

Ασπροπύργου και είναι το μόνο που έχει στην κατοχή της ενώ οκτώ χρόνια 

αργότερα εξαγοράζει και το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Το 1971 ιδρύεται η Δ.Ε.Π.

(Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) και η συγχώνευση των θυγατρικών του ομίλου 

δίνουν στην εταιρία την σημερινή της μορφή και επωνυμία

Στην αφιχθείσα εταιρία συγχωνεύεται η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ 

, μέσω της οποίας ο όμιλος αποκτά το διυλιστήριο Ελευσίνας.

στα επόμενα χρόνια ακολουθούν συστάσεις θυγατρικών εταιρειών 

έχοντας ως παράδειγμα την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. όπως επίσης και 

συνεργασίες με ξένες εταιρίες με κοινοπραξία σαν την περίπτωση της 

ε σκοπό τη δραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας 

Ο όμιλος απασχολεί περίπου 3.500 εργαζομένους σε όλες 

τις χώρες που δραστηριοποιείται. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΠΕ 

45,47%

35,48%

8,01%

Μετοχική Σύνθεση

Paneuropean Oil & Industrial 

Holdings S.A.
Ελληνικό Δημόσιο

Θεσμικοί Επενδυτές

Θεσμικοί Επενδυτές

Ιδιώτες Επενδυτές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 

εγκαινιάζει το διυλιστήριο 

ενώ οκτώ χρόνια 

αργότερα εξαγοράζει και το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Το 1971 ιδρύεται η Δ.Ε.Π. 

ν θυγατρικών του ομίλου 

ι επωνυμία (Ελληνικά 

ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ 

μιλος αποκτά το διυλιστήριο Ελευσίνας.  

συστάσεις θυγατρικών εταιρειών 

όπως επίσης και 

κοινοπραξία σαν την περίπτωση της ELPEDISON 

λου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας 

εργαζομένους σε όλες 

. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα 

 

Paneuropean Oil & Industrial 

Holdings S.A.
Ελληνικό Δημόσιο

Θεσμικοί Επενδυτές-Έλληνες

Θεσμικοί Επενδυτές-Ξένοι

Ιδιώτες Επενδυτές
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον Ελλαδικό χώρο, τη νοτιοανατολική 

Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο στον κλάδο της ενέργειας. Το εύρος των 

δραστηριοτήτων του ομίλου περιλαμβάνει  εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία 

προϊόντων πετρελαίου καθώς επίσης και παραγωγή και εμπορία 

χημικών/πετροχημικών. Επίσης είναι ενεργή στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου μέσω της ELPEDISON και της Δ.Ε.Π.Α. Παράλληλα, ο όμιλος 

ασχολείται με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών κυρίως για τεχνικά έργα συναφή 

με θέματα υδρογονανθράκων. Τέλος, συμμετέχει στη μεταφορά αργού 

πετρελαίου και προϊόντων. Ο όμιλος κατέχει περίοπτη θέση στον τομέα του 

χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά κατέχοντας μερίδιο 

περίπου 65% αφού κατέχει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που  λειτουργούν 

στην Ελλάδα τα οποία είναι στον Ασπρόπυργο, στην Θεσσαλονίκη και στην 

Ελευσίνα. Παράλληλα, το 1999 ο όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα 

Σκόπια σε ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 82%  μέσω της θυγατρικής του ΕΛ.Π.ΕΤ 

(την οποία κατέχει σε ποσοστό 63%). Τα διυλιστήρια έχουν ετήσια δυναμικότητα 

διύλισης αργού 7,5 , 5 ,  4,5  και  2,5 σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους δηλαδή 

7.500.000, 5.000.000, 4.500.000 και 2.500.000 σε μετρικούς τόνους αντίστοιχα. 

Παράλληλα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μοναδικός παραγωγός 

πετροχημικών προϊόντων στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50% 

ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής 

υδρογονανθράκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, 

συμμετέχει ως διαχειριστής με ποσοστό 33,3% σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα 

στη Σύμβαση Μίσθωσης για τη θαλάσσια περιοχή  του Πατραϊκού Κόλπου μέσω 

διεθνής κοινοπραξίας με τις Edison International spA και Petroceltic Resources 

Plc. Επίσης, δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο σε διεθνείς κοινοπραξίες με σκοπό 

τις ερευνητικές γεωτρήσεις στις περιοχές West Obayed (Δ. Έρημος) και Mesaha 

(Άνω Αίγυπτος). Στην πρώτη η σύνθεση της κοινοπραξίας είναι ΕΛΠΕ→30% και 

VEGAS Oil & Gas→70% ενώ στην δεύτερη είναι ΕΛΠΕ→30%, Petroceltic→40%, 

KEC (Kuwait Energy Company)→15%, Petroleum→15%. Στη συνέχεια, 

πηγαίνοντας στην περιοχή του Μαυροβουνίου τον Οκτώβριο του 2002 



[3] 

 

πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 54,53% των μετοχών της εταιρίας πετρελαίου 

JUGOPETROL AD Kotor. Με αυτό τον τρόπο ο όμιλος απέκτησε πρόσβαση στην 

έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσιες περιοχές στην 

Prevlaka. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια οι δραστηριότητες του ομίλου 

έχουν ως βασικό άξονα την παραγωγή ενέργειας μέσω της ELPEDISON POWER  

και την διασυνοριακή εμπορία αυτής μέσω της ELPEDISON ENERGY. Η συμμετοχή 

του ομίλου και στις δύο αυτές εταιρείες γίνεται μέσω της ELPEDISON BV στην 

οποία έχει από 50% ποσοστό μαζί με την EDISON. Οι μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το έτος 1998 

και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κύριες θυγατρικές, συνδεδεμένες 

εταιρίες και κοινοπραξίες μαζί με το ποσοστό συμμετοχής που ενοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΒΕΕ (μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η HELLENIC 

PETROLEUM INTERNATIONAL S.A.) η εταιρία έχει το δικαίωμα να λειτουργεί τα 

πρατήριά της με το σήμα της Bp. 

Πίνακας 1.1 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΛΠΕ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΒΕΕ 

Ελλάδα 100% Εµπορική 

 

Πλήρης 

 

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. Ελλάδα 49% Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ 

Μ.Ε.Π.Ε. 

Ελλάδα 100% 

 

Εµπορική 

 

Πλήρης 

 

ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ν.Ε. Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Ε. Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Ν.Ε. 

Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ΗΡΑ Ν.Ε. Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

Ν.Ε. 

 

Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Εµπορική Πλήρης 

ΕΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

EAD 

Βουλγαρία 100% Εµπορική Πλήρης 

EKO ΣΕΡΒΙΑ AD Σερβία 100% Εµπορική Πλήρης 



[4] 

 

HELLENIC 

PETROLEUM 

INTERNATIONAL 

S.A. 

Αυστρία 100% Μητρική υποοµίλου Πλήρης 

ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ 

ΛΤ∆ 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

100% Εµπορική Πλήρης 

RAMOIL S.A 

 

Κύπρος 100% Εµπορική Πλήρης 

HELLENIC 

PETROLEUM 

BULGARIA 

(HOLDINGS) LTD 

Κύπρος 100% Μητρική υποοµίλου Πλήρης 

HELLENIC 

PETROLEUM 

SERBIA 

(HOLDINGS) LTD 

Κύπρος 100% Μητρική υποοµίλου Πλήρης 

JUGOPETROL AD Μαυροβούνιο 54,35% Εµπορική Πλήρης    

GLOBAL ALBANIA 

A.E 

Αλβανία 99,96% Εµπορική Πλήρης 

ΕΛΠΕΤ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ελλάδα 

 

63% Μητρική υποοµίλου Πλήρης 

ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. Ελλάδα 50,40% Αγωγός πετρελαίου Πλήρης 

OKTA CRUDE OIL 

REFINERY A.D 

Σκόπια 51,35% ∆ιύλιση Πλήρης 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε Ελλάδα 100% Μηχανολογική Πλήρης 

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε. Ελλάδα 100% Πετροχηµικά Πλήρης 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Ν.Ε.  Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/Πετροχηµικά Πλήρης 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Ε. Ελλάδα 100% Ναυτιλιακή/∆ιύλιση Πλήρης 

HELLENIC 

PETROLEUM 

FINANCE PLC 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

100% Χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες 

Πλήρης 

ΕΛΠΕ ∆ΙΕΘΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Α.Ε. 

Ελλάδα 100% Συµβουλευτικές 

υπηρεσίες 

Πλήρης 

ΕΛΠΕ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα 100% Ενέργεια Πλήρης 

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε 

Ελλάδα 51% Ενέργεια Πλήρης 

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε 

 

 

Ελλάδα 51% Ενέργεια Πλήρης 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα 100% Ενέργεια Πλήρης 
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ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 

Α.Ε. 

 

Ελλάδα 100% Έρευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων 

Πλήρης 

ΕΛΠΕ UPSTREAM 

A.E. 

Ελλάδα 100% Έρευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων 

Πλήρης 

SUPERLUBE LTD Κύπρος 100% Λιπαντικά Πλήρης 

ELPEDISON B.V. Ολλανδία 50% Ενέργεια Καθαρή θέση 

SAFCO A.E. Ελλάδα 33,33% Εφοδιασµός αεροδροµίου Καθαρή θέση 

∆ΕΠΑ Α.Ε. Ελλάδα 35% Φυσικό Αέριο Καθαρή θέση 

Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε. Ελλάδα 50% Αγωγός πετρελαίου Καθαρή θέση 

ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 25% Αγωγός πετρελαίου Καθαρή θέση 

∆.Μ.Ε.Π. HoldCo 

LTD 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

48% Εµπορία πετρελαιοειδών Καθαρή θέση 

 

1.2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 

Η Μότορ Όιλ Ελλάς διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1970 μαζί με την 

έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του 

ομίλου Μότορ Όιλ. Κατά το 1984 κατασκευάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και αποκτά δικαίωμα πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο 

προσπαθώντας να επεκτείνει τους ορίζοντες της. Αυτό επαληθεύεται και με την 

εξαγορά της AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π με σκοπό την εισαγωγή στην εμπορία των 

πετρελαιοειδών. Έπειτα κατά το 2008 επέρχεται συμφωνία συνεργασίας με τη 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μέσω της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. για 

την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας συνδυασμένου κύκλου με 

καύσιμο φυσικό αέριο που θα ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του 

διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Τέλος, όσον αφορά την επέκταση στην εμπορία 

καυσίμων είναι χαρακτηριστική η εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της CYCLON 

ΕΛΛΑΣ κατά το 2014. Η εταιρία απασχολεί περίπου 1.200 άτομα και η μετοχική 

της σύνθεση εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα. 



 

Διάγραμμα 1.2 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

 

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της 

Petroventure Holdings Limite

 Η Μότορ Όιλ (πλέον αναφερόμενη ως

διατηρούν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου 

έχοντας μερίδιο αγοράς 35%.

οικονομίας και δραστηριοποιεί

Ευρώπη. Πράγμα που είναι εμφανές από

εργασιών για το έτος 2016 οι οποίες ανήλθαν σε ποσοστό 77,85% έναντι του 

76,07% το 2015. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή 

πλήρους εύρους πετρελαιοειδών προϊόντων.

απευθύνονται στις εξαγωγικές, εσω

Παράλληλα, η εμπορία των παραπάνω προϊόντων στην εγχώρια αλλά και μη 

αγορά αποτελεί ακόμα έναν τομέα δραστηριοτήτων της 

παραπάνω βιομηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων 

πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής ενώ η εμπορική 

δραστηριότητα αφορά αγορές προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη 

μεταπώληση τους σε πελάτες στην εσωτερική αγορά 

βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί το 86,86% επί του συνολικού όγκου 

πωλήσεων για το έτος 2016 έναντι 90,62% του 2015.

52,60%

[6] 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της 

Petroventure Holdings Limited.  

(πλέον αναφερόμενη ως Μ.Ο.Ε) και οι θυγατρικές της 

διατηρούν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου 

έχοντας μερίδιο αγοράς 35%. Η εταιρία αποτελεί έναν κινητήρα της εθνικής 

ίας και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική 

που είναι εμφανές από τις πωλήσεις εξωτερικού επί του κύκλου 

εργασιών για το έτος 2016 οι οποίες ανήλθαν σε ποσοστό 77,85% έναντι του 

76,07% το 2015. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή 

πλήρους εύρους πετρελαιοειδών προϊόντων. Τα προϊόντα του πετρελαϊκού ομίλου 

απευθύνονται στις εξαγωγικές, εσωτερικές δραστηριότητες και στη ν

Παράλληλα, η εμπορία των παραπάνω προϊόντων στην εγχώρια αλλά και μη 

αγορά αποτελεί ακόμα έναν τομέα δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ουσιαστικά, η 

βιομηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων 

πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής ενώ η εμπορική 

δραστηριότητα αφορά αγορές προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη 

μεταπώληση τους σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Η 

βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί το 86,86% επί του συνολικού όγκου 

πωλήσεων για το έτος 2016 έναντι 90,62% του 2015. 

40,00%

1,50%5,90%

Μετοχική σύνθεση

Petroventure Holdings 

Limited

Motor Oil Holdings Ltd

Doson Investments Company

Επενδυτικό Κοινό
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τερικές δραστηριότητες και στη ναυτιλία. 

Παράλληλα, η εμπορία των παραπάνω προϊόντων στην εγχώρια αλλά και μη 

εταιρείας. Ουσιαστικά, η 

βιομηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων 

πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής ενώ η εμπορική 

δραστηριότητα αφορά αγορές προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη 

και στο εξωτερικό. Η 

βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί το 86,86% επί του συνολικού όγκου 

Petroventure Holdings 

Motor Oil Holdings Ltd

Doson Investments Company

Επενδυτικό Κοινό
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 Από τα κυριότερα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου θεωρούνται οι 

εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στο νομό Κορινθίας τα οποία συγκαταλέγονται 

μεταξύ των πλέον τεχνολογικών και αποδοτικών διυλιστηρίων σε διεθνές επίπεδο 

με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. Το παραπάνω διυλιστήριο μαζί με τις 

βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί 

το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και 

θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Τα διυλιστήρια 

αποτελούνται από συγκροτήματα διύλισης αργού πετρελαίου και επεξεργασίας 

των προϊόντων όπως των βενζινών, των καυσίμων και του Hydrocracker 

(Υδρογονοπυρόλυση) το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της 

εταιρείας το ύψος της οποίας ανήλθε σε € 350 εκατ. και ολοκληρώθηκε εντός του 

2005. Μέσω της λειτουργίας της μονάδας αυτής κατέστη δυνατή η παραγωγή των 

νέων καθαρών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 (Auto Oil II). Επιπρόσθετα, η 

μονάδα  συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του 

διυλιστηρίου καθώς οι εκπομπές από το συγκρότημα Καταλυτικής Πυρόλυσης 

(FCC) μειώθηκαν σημαντικά. Έπειτα, ακολουθεί το συγκρότημα καταλυτικής 

πυρόλυσης (FCC) το οποίο παράγει υγραέρια και βενζίνη υψηλών οκτανίων και 

τέλος έχουμε το συγκρότημα λιπαντικών. Το διυλιστήριο μπορεί να κατεργάζεται 

αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών 

προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, 

εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως η εταιρία επεξεργάστηκε 12.066.177 

μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών σε σχέση με τους 

12.395.833 μετρικούς τόνους του 2015. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μείωση το 

2016 λόγω συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου αλλά είναι εμφανές ότι η 

ποσότητα και πάλι είναι αρκετά υψηλή. 

 Επιπροσθέτως, η Μότορ Όιλ αποτελεί εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας 

λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από 

διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur Europeens d'Automobiles, 

American Petroleum Institute) και από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Η Μ.Ο.Ε 

εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001. 
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 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κύριες θυγατρικές, συνδεδεμένες 

εταιρίες και κοινοπραξίες μαζί με το ποσοστό συμμετοχής που ενοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της 

CORAL A.E η εταιρία έχει το δικαίωμα να λειτουργεί τα πρατήριά της με το σήμα 

της Shell. 

Πίνακας 1.2 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 

 

Ολική 

 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Εμπόριο, μεταφορά, 

αποθήκευση και 

αντιπροσωπεία 

πετρελαιοειδών 

Ολική 

 

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση Ακινήτων 

Ολική 

 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(Ανώνυμος 

Εταιρεία 

Πετρελαιοειδών και 

Χημικών Προϊόντων) 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 

 

Ολική 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Ο ΕΡΜΗΣ» 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

 

100% Πετρελαιοειδή 

 

Ολική 

 

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

 

100%  

Πετρελαιοειδή 

 

Ολική 

 

CORAL PRODUCTS AND 

TRADING A.E. 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 

 

Ολική 
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CORAL INNOVATIONS 

Α.Ε. 

 

 

Ελλάδα, 

Περισσός 

Αττικής 

100% Εμπόριο και παροχή 

υπηρεσιών 

Ολική 

CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην Shell 

Gas 

Ανώνυμος Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρεία 

Υγραερίου) 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Υγραέρια Ολική 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 

Ελλάδα, Σπάτα 

Αττικής 

92,06% Συστήματα 

ανεφοδιασμού 

αεροπορικού 

καυσίμου 

Ολική 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε 

 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Ενέργεια (αδρανής) Κόστος 

NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

50% Ενέργεια Καθαρή θέση 

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

50% Φυσικό αέριο Καθαρή θέση 

SHELL & MOH 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

49% Αεροπορικά καύσιμα Καθαρή θέση 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΡΟΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

37,49% Αεροπορικά καύσιμα Καθαρή θέση 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

35% Ενέργεια Καθαρή θέση 

MOTOR OIL (CYPRUS) 

LIMITED 

Κύπρος, 

Λευκωσία 

100% Συμμετοχές και 

εμπόριο 

Ολική 

MOTOR OIL TRADING 

Α.Ε. 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή Ολική 

MOTOR OIL MIDDLE 

EAST DMCC 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα, 

Ντουμπάι 

100% Πετρελαιοειδή Ολική 



[10] 

 

BUILDING FACILITY 

SERVICES – ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100% Παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης ακινήτων 

Ολική 

MOTOR OIL FINANCE 

PLC 

Αγγλία, 

Λονδίνο 

100% Παροχή 

χρηματοοικονομικών 

και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών 

Ολική 

L.P.C. Α.Ε. Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Επεξεργασία και 

εμπορία 

λιπαντικών και 

πετρελαιοειδών 

Ολική 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (πρώην 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Σύστημα 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων 

Ολική 

ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

90% Σύστημα 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών 

λιπαντικών 

Ολική 

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Συλλογή και εμπόριο 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 

Ολική 

ARCELIA HOLDINGS LTD 

 

 

Κύπρος, 

Λευκωσία 

100% Εταιρεία 

συμμετοχών 

Ολική 

BULVARIA OOD Βουλγαρία, 

Σόφια 

100% Εμπορία λιπαντικών Ολική 

CYROM Ρουμανία, 

Ιλβόφ- 

Γκλίνα 

100% Εμπορία λιπαντικών Ολική 

CYCLON LUBRICANTS 

DOO BEOGRAD 

Σερβία, 

Βελιγράδι 

100% Εμπορία λιπαντικών Ολική 

CYTOP A.E. Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Συλλογή και εμπόριο 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 

Ολική 

AL DERAA AL AFRIQUE JV Λιβύη, 

Τρίπολη 

60% Συλλογή και εμπόριο 

χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 

Ολική 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

 

 

12,83% Ίδρυση βιομηχανικού 

πάρκου 

Κόστος 
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MOTOR OIL VEGAS 

UPSTREAM Ltd 

Κύπρος, 

Λευκωσία 

65,00% Αναζήτηση, έρευνα 

και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου 

Ολική 

MV UPSTREAM 

TANZANIA Ltd 

Κύπρος, 

Λευκωσία 

65,00% Αναζήτηση, έρευνα 

και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου 

Ολική 

MVU BRAZOS CORP. ΗΠΑ, 

Delaware 

65,00% Αναζήτηση, έρευνα 

και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων 

πετρελαίου 

Ολική 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. Ελλάδα, 

Μαρούσι 

Αττικής 

100,00% Φυσικό αέριο Ολική 

CORINTHIAN OIL LTD Αγγλία, 

Λονδίνο 

100,00% Πετρελαιοειδή Ολική 

 

1.3 ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. 
 

Η ΕΛΙΝΟΪΛ  ιδρύεται το 1954 με δραστηριοποίηση κατά κύριο λόγο στην 

εισαγωγή μαζούτ. Περί το 1972 ξεκινάει την εμπορία λιπαντικών και το 

1998 προβαίνει σε καθιέρωση νέας εταιρικής εικόνας και εμπορικού 

σήματος ελίν δημιουργώντας το δικό της δίκτυο πρατηρίων, ενισχύοντας τις 

υποδομές της ιδρύοντας μερικά χρόνια αργότερα το 2000 και την ελίν 

Τεχνική Α.Ε με δράση στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, η μετοχή 

της ΕΛΙΝΟΪΛ  εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2004, χρονιά κατά 

την οποία η εταιρεία ξεκινάει να λειτουργεί τη δεύτερη μονάδα 

επεξεργασίας και διανομής στερεών καυσίμων στο Βόλο. Μετά το 2005 

προβαίνει στην ίδρυση της ελίν Ναυτική έχοντας ως σκοπό την 

εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων, στην ίδρυση της ελίν Σταθμοί με 

σκοπό την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και τέλος στην 

ίδρυση της ελίν Βιοκαύσιμα μαζί με την έναρξη της λειτουργίας του 

εργοστασίου παραγωγής βιοντήζελ στο Βόλο. Σημαντική θα χαρακτηριζόταν 

και η συνεργασία με την εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ με σκοπό τον ανεφοδιασμό 



 

των πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 

εργαζομένους και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας εμφανίζεται στο 

παρακάτω γράφημα. 

Διάγραμμα 1.3 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΙΝΟΪΛ

 

         Η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται 

κατά κύριο λόγο στον Ελλαδικό χώρο. Οι δραστηριότητες του ομίλου 

περιλαμβάνουν την εμπορία υγρών καυσίμων σε

ιδιώτες. Επίσης, ο όμιλος ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία στερεών 

καυσίμων (πετρελαϊκό 

επεξεργασίας που έχει στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο

δυναμικότητας 130.000 μετρ

σκοπό την διαχείριση των χρονοναυλωμένων δεξαμενό

η ΕΛΙΝΟΪΛ για την μεταφορά καυσίμων στο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν 

καθώς και για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων της ε

Βόλο και Πόρτο Λάγος. Παράλληλα, η εταιρεία

λιπαντικών καθώς  επιδίδεται στην εμπορία τόσο λιπαντικών εσωτερικής αγοράς 

όσο και λιπαντικών πλοίων. 

κυρίως σε δίκτυα πρατηρίω

περίπτωση των πλοίων το 

36,20%
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των πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 

και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας εμφανίζεται στο 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΙΝΟΪΛ 

θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται 

κατά κύριο λόγο στον Ελλαδικό χώρο. Οι δραστηριότητες του ομίλου 

περιλαμβάνουν την εμπορία υγρών καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανίες ή 

ιδιώτες. Επίσης, ο όμιλος ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία στερεών 

(πετρελαϊκό coke και ανθρακοκίτη) μέσω των δύο μονάδων 

επεξεργασίας που έχει στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο, 

δυναμικότητας 130.000 μετρικών τόνων ετησίως. Με την ελίν Ναυτική Α.Ε. έχει

σκοπό την διαχείριση των χρονοναυλωμένων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί 

Λ για την μεταφορά καυσίμων στο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν 

καθώς και για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων της ε

Βόλο και Πόρτο Λάγος. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δράση και στον τομέα των 

λιπαντικών καθώς  επιδίδεται στην εμπορία τόσο λιπαντικών εσωτερικής αγοράς 

όσο και λιπαντικών πλοίων. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά απευθύνεται 

κυρίως σε δίκτυα πρατηρίων, βιομηχανίες και σκάφη αναψυχής ενώ για την 

περίπτωση των πλοίων το brand name ελίν marine της έχει προσφέρει την 

63,80%

Μετοχική σύνθεση

των πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 220 

και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας εμφανίζεται στο 

 

θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται 

κατά κύριο λόγο στον Ελλαδικό χώρο. Οι δραστηριότητες του ομίλου 

πρατήρια, βιομηχανίες ή 

ιδιώτες. Επίσης, ο όμιλος ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία στερεών 

και ανθρακοκίτη) μέσω των δύο μονάδων 

 παραγωγικής 

. Με την ελίν Ναυτική Α.Ε. έχει 

πλοιων που χρησιμοποιεί 

Λ για την μεταφορά καυσίμων στο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν 

καθώς και για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων της εταιρίας σε 

και στον τομέα των 

λιπαντικών καθώς  επιδίδεται στην εμπορία τόσο λιπαντικών εσωτερικής αγοράς 

Όσον αφορά την εσωτερική αγορά απευθύνεται 

ν, βιομηχανίες και σκάφη αναψυχής ενώ για την 

της έχει προσφέρει την 

ILIUM S.A.

Λοιποί Μέτοχοι
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δυνατότητα πώλησης λιπαντικών ναυτιλίας σε περισσότερα από 120 λιμάνια. Με 

τη βοήθεια της ελίν Βιοκαύσιμα λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής βιοντήζελ η 

οποία προμηθεύει, συλλέγει και επεξεργάζεται πρώτες ύλες για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων αλλά είναι και υπεύθυνη για την χονδρική και λιανική εμπορία 

αυτών. Μέσω της ελίν Τεχνική Α.Ε. έχει λάβει μέρος και στην μελέτη, κατασκευή 

και συντήρηση τεχνικών έργων έχοντας μεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων 

υγρών καυσίμων και βιομηχανικών χώρων. Η τελευταία έχει επεκταθεί σε ένα 

μεγάλο φάσμα τεχνικών έργων, με ιδιαίτερη ειδίκευση στα κτιριακά έργα, στα 

κτίρια εμπορικής χρήσης (καταστήματα, αποθήκες κ.α.), στα βιομηχανικά κτίρια, 

καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μελετών και τεχνικής υποστήριξης. Το 

τελευταίο διάστημα, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σε έργα τραπεζών, 

με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα ανακαινίσεων. Επίσης, έχοντας ως μέσο την ελίν 

Σταθμοί είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται και να διαχειρίζεται πρατήρια 

καυσίμων. Αξίζει να αναφερθεί πως το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 566 

πρατήρια διάθεσης ενώ στα μεταφορικά της μέσα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων 3 δεξαμενόπλοια και 33 ιδιόκτητα βυτιοφόρα.    

 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κύριες θυγατρικές, συνδεδεμένες 

εταιρίες μαζί με το ποσοστό συμμετοχής που ενοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου. 

Πίνακας 1.3 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ελίν Τεχνική ΑΤΕ 99,95% Τεχνικά έργα 

Ελίν ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 99,993% Εκμετάλλευση πρατηρίων 

υγρών καυσίμων 

Ελίν Ν.Ε. 99,9999% Εκμετάλλευση και διαχείριση 

πλοίων 

Ελίν ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε (έγινε 

εκκαθάριση) 

100%  

Ελίν ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 37% Παραγωγή και διανομή 

βιοκαυσίμων 
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1.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά το έτος 2016 ανήλθε στα 96,6 εκατομμύρια 

βαρέλια ημερησίως έναντι των 94,7 εκατομμυρίων το 2015. Στον ίδιο ορίζοντα η 

παραγωγή ήταν στο επίπεδο των 97 εκατομμυρίων το 2016 ενώ στα 96,1 

εκατομμύρια περί το 2015. Είναι εμφανές ότι ζήτηση και προσφορά σε αυτή την 

περίπτωση πηγαίνουν χέρι χέρι με την αύξηση της μίας να οδηγεί σε αύξηση της 

άλλης. Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου ήταν 54 δολάρια το βαρέλι το 2015 

και 46 δολάρια το βαρέλι το 2016. Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές θα έλεγε κάποιος αν 

σκεφτούμε το γεγονός πως οι αντίστοιχες τιμές το 2012 και 2013 κυμαίνονταν στα 

110 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή διπλάσια και πλέον τιμή από ότι την χρονιά του 

2016.  

         Παρατηρήθηκε ότι η αυξημένη προσφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς 

αγορές κυρίως λόγω της άρσης των κυρώσεων στο Ιράν στις αρχές του 2016, αλλά 

και της σημαντικής αύξησης παραγωγής στο Ιράκ, και πιο πρόσφατα στη Λιβύη 

οδήγησε τις τιμές αργού πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα δωδεκαετίας, παρά την 

μειωμένη διαθεσιμότητα από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες παραγωγούς μη μέλη του 

ΟΠΕΚ. Παράλληλα, η υπερπροσφορά σε βενζίνη και ντίζελ οδήγησε σε 

αποδυνάμωση των περιθωρίων διύλισης στην Ευρώπη. Είναι γεγονός πως τα 

περιθώρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές καθώς τα μεγαλύτερα διαφορικά μεταξύ 

των διαφόρων τύπων αργού, αντιστάθμισαν μόνο εν μέρει τα χαμηλότερα 

περιθώρια βενζίνης και μεσαίων κλασμάτων. Τα περιθώρια τόσο της βενζίνης όσο 

και των μεσαίων αποσταγμάτων μειώθηκαν το 2016 λόγω της σημαντικής 

αύξησης προσφοράς προϊόντων, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής στα 

Κινέζικα διυλιστήρια, που ξεπέρασε την αύξηση της ζήτησης και είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων τόσο στην Ευρώπη, όσο και την 

Αμερική. Η ζήτηση στη βενζίνη επηρεάστηκε θετικά από τις τιμές του αργού 

καθώς και τις ευκαιρίες εξαγωγών (π.χ. κατά τις διάρκεια διακοπής λειτουργίας 

του αγωγού Colonial που μεταφέρει προϊόντα από τον Κόλπο του Μεξικού στις 

ανατολικές ακτές των ΗΠΑ). Από την άλλη μεριά, τα μεσαία αποστάγματα 

επηρεάστηκαν θετικά από τις απεργίες των Γαλλικών διυλιστηρίων το Μάιο και 

τον Ιούνιο, μετά από τον ήπιο χειμώνα του 2015-16 που μείωσε τη ζήτηση για 
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ντίζελ θέρμανσης. Ωστόσο είναι γεγονός πως κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι 

εξελίξεις στα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης ενίσχυσαν τα περιθώρια, φαινόμενο 

που συνεχίστηκε το φθινόπωρο του 2016, λόγω εργασιών συντήρησης των 

Ρωσικών διυλιστηρίων και μειωμένων εξαγωγών από τις ΗΠΑ, λόγω του τυφώνα 

Matthew και της διακοπής του αγωγού Colonial. Αντιθέτως, τα περιθώρια του 

μαζούτ βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά, λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας, εξαιτίας 

των αναβαθμίσεων των Ρωσικών διυλιστηρίων, που επεξεργάζονται περαιτέρω 

την παραγωγή μαζούτ. Τα περιθώρια της νάφθας έφτασαν σε ρεκόρ 5ετίας, λόγω 

της αυξημένης ζήτησης για τη διαδικασία blending & reforming στην παραγωγή 

βενζίνης. Παρόλα αυτά, ο συστηματικός ανταγωνισμός με το LPG ως πρώτη ύλη 

στην παραγωγή πετροχημικών, ανέκοψε την περαιτέρω ανοδική πορεία των 

περιθωρίων της νάφθας. 

          Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2016 ανήλθε σε 7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με 

τα αρχικά επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το 2015, 

κυρίως λόγω μείωσης 14% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Η ζήτηση 

για καύσιμα κίνησης παρέμεινε σταθερή, με το ντίζελ να σημειώνει αύξηση 5%, 

αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες 2% στη βενζίνη. 

 

1.5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΫΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν τον κύκλο 

εργασιών των εταιριών διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών. Κάποιοι από 

αυτούς θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι οι τιμές αργού πετρελαίου, η 

συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ-δολαρίου Η.Π.Α. καθώς και η διακύμανση 

των επιτοκίων και η ρευστότητα. Οι εταιρίες που εξετάζουμε όπως είναι εμφανές 

βρίσκονται σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι με 

τους παράγοντες που αναφέραμε. Είναι βέβαια λογικό κάθε μία από αυτές να 

αντιμετωπίζει σε διαφορετικό μέγεθος τους κινδύνους καθώς κάθε μία έχει τη 

δική της δυναμική και τρόπους αντιμετώπισης. Παρακάτω θα κάνουμε μια 

αναφορά στους κινδύνους που μπορεί να έχει μία εταιρεία διύλισης και εμπορίας 

πετρελαιοειδών. 
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1. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός αφορά τις μεταβολές 

που υπάρχουν μεταξύ ευρώ και δολαρίου Η.Π.Α. Προφανώς οι εταιρίες είναι σε 

θέση να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο αυτό μέσω physical hedging (αντιστάθμιση 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα) όπως πράττει η 

Μότορ Όιλ ή μέσω της φυσικής αντιστάθμισης (δανεισμός στο ξένο νόμισμα) και 

προθεσμιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα όπως κάνει 

η Ελινόιλ αλλά και με την αποπληρωμή των προμηθευτών σε δολάρια όπως 

δηλαδή συμπεριφέρεται η ΕΛΠΕ σε τέτοιες περιπτώσεις. 

2. Πιστωτικός κίνδυνος: Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος αφορά 

κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Οι λοιπές αυτές 

απαιτήσεις πηγάζουν από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις 

σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η ΕΛΠΕ για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού 

αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Η 

πιστωτική φερεγγυότητα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων και 

ταμειακών καταθέσεων αξιολογείται με αναφορά σε εξωτερικές αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s/Fitch. Με τον 

ίδιο τρόπο λειτουργεί και η Ελινόιλ η οποία σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο 

προβαίνει σε ζήτηση επιπλέον εγγυήσεων για εξασφάλιση πίστωσης. Βέβαια 

σαφώς και υπάρχει μηχανογραφική εφαρμογή που ελέγχει διαρκώς το μέγεθος 

της παροχής των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Παράλληλα, 

η Μότορ Όιλ κυρίως λόγω της μητρικής εταιρείας μεγάλο ποσοστό των 

απαιτήσεων της αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών και κατά κύριο λόγο 

διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρίες με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να 

ελαττώνεται σημαντικά. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια ο όμιλος λαμβάνει 

εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες με σκοπό την 

εξασφάλιση των απαιτήσεων του. 

3. Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως με 

τη συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών αλλά κυρίως με την εξασφάλιση 

ικανών ταμειακών πόρων και διαθεσίμων σε συνδυασμό με την εξασφάλιση 

επαρκών πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Παράλληλα στην 
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καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας βασικός παράγοντας είναι ο 

μακροπρόθεσμος δανεισμός  βήμα που ακολουθούν κατά κύριο λόγο οι 

προαναφερθείσες εταιρείες. 

4. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου: Εδώ έχουμε να κάνουμε με 

κινδύνους που αφορούν την κεφαλαιακή δομή της εταιρείας. Βασικός στόχος της 

εκάστοτε εταιρίας είναι να διατηρεί στο ίδιο επίπεδο την δανειακή 

χρηματοδότηση με τα ίδια κεφάλαια με σκοπό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία του ομίλου διατηρώντας την ιδανική αυτή κατανομή κεφαλαίου η 

οποία θα μειώσει το κόστος κεφαλαίου και θα αυξήσει την συνολική του αξία. Για 

την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχει παρατηρηθεί πως οι εν λόγω εταιρίες 

μπορούν να  προβούν σε  μεταβολή του μερίσματος των μετόχων, επιστροφή 

κεφαλαίου προς τους μετόχους αλλά και σε έκδοση νέων μετοχών ή εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων. 

5. Κίνδυνος επιτοκίων: Οι εταιρείες εκτίθενται σε κίνδυνο από τις 

μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον 

τραπεζικό δανεισμό. Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο των ομίλων λόγω της 

πρόσβασης τους σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές να είναι σε 

θέση να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Σαφώς και 

ένα κομμάτι του δανεισμού βρίσκεται πάντα σε σταθερά επιτόκια αλλά και αυτά 

μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολή της εύλογης αξίας. Ως εκ τούτου τα 

λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

δεν επηρεάζονται σημαντικά σε μεταβολές των επιτοκίων. Η εκάστοτε διοίκηση 

παρακολουθεί την διακύμανση των επιτοκίων και σε αρκετές περιπτώσεις για την 

αντιστάθμιση των κινδύνων είναι πιθανό να συνάπτει συμβόλαια ανταλλαγής 

επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων. 

6. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων: Στον κλάδο διύλισης και 

εμπορίας πετρελαιοειδών είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μεταβολή των τιμών του 

πετρελαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διακυμάνσεις στην 

αποτίμηση των αποθεμάτων, στην αξία δηλαδή των εμπορεύσιμων αγαθών. Προς 

αποφυγή των παραπάνω η Ελινόιλ χρησιμοποιεί προθεσμιακά συμβόλαια 

(παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Στον αντίποδα η Μότορ Όιλ 

προσπαθεί να διατηρεί τα αποθέματα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Στην ίδια 
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λογική με την Ελινόιλ κυμαίνεται και η ΕΛΠΕ η οποία προβαίνει σε μείωση της 

έκθεσης στον κίνδυνο με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου σε παράγωγα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

2.1 ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση (αναφέρεται επίσης ως ανάλυση οικονομικών 

καταστάσεων ή λογιστική ανάλυση) αναφέρεται σε αξιολόγηση της βιωσιμότητας, 

της σταθερότητας και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Εκτελείται από αναλυτές 

οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες της επιχείρησης, κατά κύριο λόγο, 

από τις οικονομικές καταστάσεις και από άλλες εκθέσεις. Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση δεικτών οι οποίοι οδηγούν σε αναφορές οι οποίες 

παρουσιάζονται συνήθως στην ανώτατη διεύθυνση ως μία από τις βάσεις τους στη 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Καθίσταται επομένως σαφές το γεγονός πως οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ακολουθούν τις λογιστικές αρχές και να είναι 

καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

            Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορεί να είναι η διαπίστωση 

της επενδυτικής αξίας μιας επιχείρησης, ενός κεφαλαίου ή ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Βέβαια η παραπάνω ανάλυση είναι σε θέση να μας πληροφορήσει και 

για το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου μιας επιχείρησης όπως επίσης και για την 

αξιολόγηση της επίδοσης αυτής. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν η επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη ανάλυση σε συνεχή βάση είναι σε θέση να 

λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις ή συστάσεις βάση ορθής αιτιολογίας. Είναι 

δηλαδή ικανή να ελέγχει ως ένα μέτρο τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που 

εμφανίζονται και να τα διαχειρίζεται αναλόγως την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται. 

 

 2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Η ανάλυση  αριθμοδεικτών χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση διαφόρων πτυχών 

της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης μια επιχείρησης όπως η 
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αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η κερδοφορία και η φερεγγυότητα της. Οι 

αριθμοδείκτες παριστάνονται μέσω μίας αναλογίας εκφράζοντας μία ποσότητα σε 

σχέση με μία άλλη. Η τάση αυτών των λόγων με την πάροδο του χρόνου μελετάται 

για να ελεγχθεί αν επιδεινώνεται ή βελτιώνεται. Η αρχική έρευνα που έχει 

εξετάσει τη σημασία των δεικτών στις αποδόσεις των μετοχών έγινε από τους Ou 

και Penman (1989) και στη συνέχεια από τους Abarbanell και Bushee (1998). Η 

έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι δείκτες των οικονομικών καταστάσεων είναι 

αποτελεσματικοί στην επιλογή των επενδύσεων και στην πρόβλεψη της 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Οι αναλυτές συνήθως χρησιμοποιούν τους 

δείκτες για την αποτίμηση της αξίας των εταιρειών και των τίτλων. Συγκεκριμένα η 

αξία της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών επιτρέπει στον αναλυτή 

μετοχών ή πιστωτικού κινδύνου να αξιολογεί τις προηγούμενες επιδόσεις, να 

αξιολογεί την τρέχουσα οικονομική θέση της εταιρείας και να κερδίζει ιδέες 

χρήσιμες για την προβολή των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η 

ανάλυση των δεικτών μπορεί να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή 

βελτίωση ή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ή της απόδοσης μιας 

επιχείρησης. Οι αναλυτές ασχολούνται με την εκτεταμένη εκτίμηση των 

οικονομικών στοιχείων σε τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις μιας εταιρείας για 

τυχόν παρόμοιες υποδείξεις. Έχει παρατηρηθεί πως οι επιτυχημένες εταιρείες 

έχουν γενικά σταθερούς δείκτες σε όλους τους τομείς και οι τυχόν υπαινιγμοί 

αδυναμίας σε μια περιοχή μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. 

Ορισμένοι δείκτες εξετάζονται προσεκτικά λόγω της συνάφειάς τους με έναν 

συγκεκριμένο τομέα, όπως για παράδειγμα ο κύκλος εργασιών απογραφής για τον 

κλάδο του λιανικού εμπορίου και οι κυκλοφοριακές πωλήσεις σε ημέρες για 

εταιρείες τεχνολογίας. Τέλος, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι δείκτες 

συγκρίνονται επίσης σε διαφορετικές εταιρίες ίδιου τομέα ή έστω κοινών 

χαρακτηριστικών για να δουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται και για να 

αποκτήσουν μια ιδέα συγκριτικών εκτιμήσεων.  

     

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μας παρέχουν πληροφορίες για: 

 

• Την ικανότητα διοίκησης της επιχείρησης από τους διοικούντες. 
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• Την ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει εν μέσω απρόβλεπτων 

συνθηκών μέσω ρευστών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων προς εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών της. 

 

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βρεθούμε σε καταστάσεις οι οποίες 

καθιστούν την εύρεση των δεικτών παραπάνω από δύσκολη. Τέτοιες μπορούν να 

χαρακτηριστούν οι εξής: 

 

• Να καθορίσουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι 

ακριβή. Με αυτή την έννοια σαφώς αναφερόμαστε όταν κάποιος δείκτης 

μας οδηγεί σε αρνητικά για την εταιρεία μας αποτελέσματα αλλά 

ταυτόχρονα ένας άλλος δείκτης μας υποδεικνύει πως τα αποτελέσματα 

αυτά θα είναι εφήμερα και αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. 

• Η χρήση διαφορετικών λογιστικών μεθόδων. Πολλές εταιρείες για 

ποικίλους λόγους επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους λογιστικής. Αυτό 

οδηγεί στο γεγονός οι λόγοι που λαμβάνονται από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις να μην είναι συγκρίσιμοι και να χρειάζεται να υποβληθούν σε 

τροποποιήσεις.  

• Η εσωτερική συνάφεια όλων των δραστηριοτήτων λειτουργίας της 

επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος αυτού αποτελεί η 

περίπτωση όπου πολλές εταιρίες κατέχουν τμήματα τα οποία λειτουργούν 

σε πολλές βιομηχανίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθίσταται δύσκολος ο 

υπολογισμός των αντίστοιχων δεικτών που είναι συνυφασμένοι με τα 

τμήματα αυτά. 

• Η αναγκαιότητα αξιολόγησης σημαντικότητας των δεικτών. Είναι καίριο 

ζήτημα κατά πόσο μια αναλογία βρίσκεται εντός εύρους της επιχείρησης. 

Γενικά είναι αποδεκτό πως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν μία 

πηγή αξιολόγησης του δυναμικού και του πιστωτικού κινδύνου της 

εταιρίας, όμως δεν είναι σε  θέση να εκτιμήσουν άμεσα την αξία μίας 

εταιρίας ή την πιστοληπτική της ικανότητα. Για να γίνει αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να εξεταστεί το σύνολο λειτουργιών της εταιρίας κατά την 

ερμηνεία των δεικτών. 
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Οι αριθμοδείκτες που θα εξετάσουμε είναι οι παρακάτω: 

� Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield) 

           Ο δείκτης απόδοσης των μερισμάτων είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό 

της απόδοσης από επενδυτές όσον αφορά μερίσματα, βάσει της τρέχουσας τιμής 

αγοράς της μετοχής της εταιρείας. Αυτή η μέτρηση εγγενώς υποθέτει ότι δεν 

υπάρχει άλλη χρηματική επιστροφή σε κάποιον που επένδυσε σε αυτή τη μετοχή, 

όπως η αύξηση της τιμής των μετοχών, έτσι θα πρέπει να συνδυαστεί με μια 

πρόσθετη επισκόπηση των αλλαγών στις τιμές των μετοχών προκειμένου να 

αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα της απόδοσης που θα αποκτηθεί από την εν 

λόγω μετοχή. Η μερισματική απόδοση ουσιαστικά αποτελεί τον λόγο του 

μερίσματος ανά μετοχή που διανέμει η εταιρεία σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο προς τη χρηματιστηριακή τιμή και εκφράζεται ως ποσοστό. Γενικά έχει 

παρατηρηθεί πως όσο η τιμή της μετοχής πέφτει, η μερισματική απόδοση 

αυξάνεται. Παράλληλα, είναι προφανές πως όσο μεγαλύτερο είναι το άνωθεν 

ποσοστό το οποίο προσδιορίσαμε τόσο αποδοτικότερη είναι η επένδυση σε αυτή 

τη μετοχή. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου η αγοραία τιμή μιας μετοχής κυμαίνεται 

σημαντικά, η μέση αγοραία τιμή κατά τη διάρκεια της μέτρησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί παρά η τελική της τιμή. Επομένως, ο τύπος της μερισματικής 

απόδοσης είναι: 

 

���������	ή	�ό���� = �έ�����	��ά	�����ή

�������������	ή	���ή
	(�. �) 

         Ο δείκτης απόδοσης μερισμάτων αποτελεί ένα κριτήριο για μακροχρόνιους 

επενδυτές καθώς σε βάθος χρόνου μετοχές με υψηλό τον παραπάνω δείκτη 

αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Συνεπώς επενδυτές οι οποίοι αποσκοπούν σε μία 

σταθερή ροή εισοδήματος θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για τον δείκτη αυτόν και 

για αυτό το λόγο θα προβούν σε συγκρίσεις της απόδοσης της μετοχής που 

επέλεξαν με ομόλογα και καταθέσεις. Κατά κύριο λόγο οι εταιρείες οι οποίες είναι 

σε θέση να διανέμουν μέρισμα είναι ώριμες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε μία 

σταθερή κατάσταση και όχι σε ανάπτυξη καθώς στην τελευταία περίπτωση θα 

διακρατήσουν τα κέρδη με σκοπό την επανεπένδυση σε νέες δραστηριότητες. 
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές θα μπορούσαμε να πούμε το 

γεγονός πως εταιρίες οι οποίες δίνουν μέρισμα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

πιο ασφαλείς καθώς σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως συνθηκών ο επενδυτής θα 

λάβει το μέρισμα. 

 

� Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) 

         Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται από τους επενδυτές με σκοπό να καθορίσει 

το ποσό της απόδοσης που λαμβάνουν από την κεφαλαιακή επένδυση σε μία 

εταιρία. Αυτό είναι ένα μέγεθος που χρησιμοποιείται από αρκετούς επενδυτές 

αλλά όπως θα αναφέρουμε παρακάτω μπορεί να είναι παραπλανητικό. Ο 

λεγόμενος δείκτης ROE μας δείχνει την κερδοφορία της εταιρίας και όσο 

υψηλότερη είναι τόσο αποτελεσματικότερα διαχειρίζονται τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας και επομένως τόσο υψηλότερες οι αποδόσεις. Για την εύρεση του εν 

λόγω δείκτη αρκεί να γίνει η διαίρεση του καθαρού εισοδήματος από τα ίδια 

κεφάλαια. Για να πάρουμε μία καλύτερη εικόνα της ικανότητας μιας επιχείρησης 

να παράγει απόδοση μόνο από λειτουργικές δραστηριότητες, ο δείκτης μπορεί να 

τροποποιηθεί ώστε να έχουμε το καθαρό εισόδημα μόνο από εργασίες. Ο τύπος 

που μας δίνει την απόδοση που ορίσαμε είναι: 

��� = �� ��ό	���ό����
Ί���		�!ά"��� 	(�. �) 

         Όπως αναφέραμε παραπάνω αυτό το μέγεθος μπορεί να δώσει 

παραπλανητικά αποτελέσματα καθώς μπορεί να είναι υψηλό και να μας δίνει την 

εντύπωση ότι η απόδοση είναι υψηλή αλλά κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε 

από πού προέρχεται η υψηλή αυτή απόδοση. Για αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε 

σε μία αποσύνθεση του ROE. Ο παραπάνω τύπος μπορεί να γραφεί με τις 

παρακάτω μορφές: 

 

��� = ��# ∗ %ύ��"�	'���(���	�ύ
%ύ��"�	)�ί+�	��!�"�ί+�	(�. ,) 
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         Παρατηρούμε πως με τον παραπάνω τρόπο εκφράσαμε τον ROE σε σχέση με 

το περιθώριο κέρδους, τον κύκλο εργασιών ενεργητικού και την μόχλευση. Το 

περιθώριο κέρδους δηλώνει τα κέρδη της εταιρείας ανά μονάδα πωλήσεων, ο 

κύκλος εργασιών ενεργητικού δηλώνει πόσα έσοδα μπορεί να παράγει η 

επιχείρηση ανά μονάδα χρήματος περιουσιακών στοιχείων ενώ η μόχλευση μας 

δείχνει τι κομμάτι του ενεργητικού προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια και 

ουσιαστικά μας υποδεικνύει εν μέρει και την αξιοπιστία της εν λόγω επιχείρησης. 

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω είναι προφανές ότι πρέπει να γνωρίζουμε την 

προέλευση του υψηλού ROE, δηλαδή την πηγή της κερδοφορίας μας καθώς αυτή 

για παράδειγμα μπορεί να προέρχεται από τον υψηλό δανεισμό επομένως δεν 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για κερδοφορία. Ουσιαστικά δηλαδή το αρμόδιο 

τμήμα εντός της επιχείρησης αν θέλει να μεγαλώσει την απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων είναι σε θέση να το πετύχει εύκολα αναλαμβάνοντας νέο χρέος και 

χρησιμοποιώντας αυτά τα κεφάλαια για να αγοράσει πίσω μετοχές της εταιρείας. 

Με αυτό τον τρόπο παρότι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων μειώνεται καθιστώντας 

την αναλογία περισσότερο ευνοϊκή, η εταιρία έχει επίσης την υποχρέωση να 

εξοφλήσει το χρέος και τους σχετικούς τόκους. Μία υπερβολική επιδίωξη της 

παραπάνω περίπτωσης θα οδηγήσει σαφώς σε ένα τόσο μεγάλο χρέος που μια 

μικρή πτώση των πωλήσεων δεν θα της επιτρέψει να το εξοφλήσει καταλήγοντας 

πιθανώς σε πτώχευση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας ενδιαφέρει για το ROE 

είναι από πού πηγάζει πιθανή του αύξηση και όχι το μέγεθος της αύξησης αυτής 

καθώς αν προέρχεται μόνο από δανεισμό κάθε άλλο παρά θετική για την 

επιχείρηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η αύξηση. Αξίζει να αναφέρουμε 

πως ο δείκτης μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές σε περιόδους όπου η επιχείρηση 

εμφανίσει ζημίες. 

 

 



[25] 

 

� Δείκτης P/E (Price Earnings Ratio) 

         Ο δείκτης αυτός είναι ο δημοφιλέστερος για την ανάλυση μίας μετοχής. Η 

σύγκριση των κερδών με την τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής δίνει μια γενική 

ιδέα της αντίληψης των επενδυτών για την ποιότητα των εταιρικών κερδών. Για 

παράδειγμα, μία αναλογία που είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο 

του κλάδου θα μπορούσε να δείξει μια προσδοκία στους επενδυτές ότι τα 

μελλοντικά κέρδη μιας εταιρείας αναμένεται να είναι χαμηλότερα. Εναλλακτικά, 

μία αναλογία που εμφανίζεται να είναι υψηλή μπορεί να υποδηλώνει τον 

ενθουσιασμό των επενδυτών όσον αφορά ένα νέο έργο που μόλις έχει αναλάβει 

μια εταιρεία. Το βασικό σημείο κατά τη χρήση αυτού του δείκτη είναι ότι όταν ένα 

αποτέλεσμα  διαφέρει από τον μέσο όρο της βιομηχανίας δείχνει πιθανώς μια 

αλλαγή στις αντιλήψεις των επενδυτών από την υπόλοιπη βιομηχανία όσον 

αφορά την ικανότητα μιας εταιρείας να συνεχίσει να παράγει εισόδημα. Για την 

εύρεση του δείκτη αυτού  παίρνουμε τη μέση τιμή της κοινής μετοχής προς το 

καθαρό εισόδημα ανά μετοχή. Ο τύπος λοιπόν είναι: 

8
� =

�������������	ή	���ή
�έ���	��ά	�����ή (�. 9) 

         Η αναλογία αυτή μας δείχνει κατά πόσο η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη. Το πιο σύνηθες για τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη αποτελεί 

να πάρουμε ως αριθμητή της τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή ή για πιο μεγάλη 

ακρίβεια τον μέσο όρο της τιμής για την χρονολογική περίοδο την οποία 

εξετάζουμε. Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αυτά που ανακοινώνονται στο τέλος του έτους. Όπως φαίνεται λογικό ο 

παραπάνω δείκτης μας οδηγεί στο γεγονός πως η τιμή της μετοχής πρέπει να 

σχετίζεται με την κερδοφορία καθώς όσο πιο μεγάλα τα κέρδη της εταιρίας τόσο 

πιο μεγάλη πρέπει να είναι και η τιμή ενώ, όσο πιο μικρά τα κέρδη τόσο πιο μικρή 

και η τιμή. Υπό αυτές τις συνθήκες και επιστρέφοντας στο κομμάτι της 

υπερτιμημένης και υποτιμημένης μετοχής μπορούμε να εξάγουμε κάποια 

συμπεράσματα. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει υψηλό δείκτη P/E αλλά έχει 

χαμηλά κέρδη τότε προφανώς μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερτιμημένη ενώ 
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στον αντίθετο ορίζοντα αν έχει ένα χαμηλό P/E με υψηλά κέρδη η μετοχή είναι 

υποτιμημένη.  

            Ο δείκτης αυτός είναι σχετικά δύσκολο να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο 

συμπέρασμα κυρίως λόγω του γεγονότος πως εξαρτάται μόνο από το καθαρό 

εισόδημα. Εάν μια μετοχή τείνει να κυμαίνεται ευρέως βραχυπρόθεσμα, τότε είναι 

δύσκολο να καταλήξουμε σε μια μέση τιμή κοινής μετοχής που αποδίδει μια 

έγκυρη σχέση τιμής/κέρδους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να 

υπολογίσουμε τον λόγο τιμής/κέρδους με την πιο πρόσφατη κοινή τιμή των 

μετοχών ως αριθμητή και την προβάλουμε σε μια γραμμή τάσης για την 

παρακολούθηση των αλλαγών. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το καθαρό εισόδημα 

μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά από την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων ή 

έκτακτων στοιχείων που δυσχεραίνουν τα λειτουργικά αποτελέσματα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι καλύτερο να εξετάσουμε τις υποκείμενες οικονομικές εκθέσεις, 

και να καθορίσουμε το καθαρό εισόδημα μόνο από τις εργασίες και να 

χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό αυτό ως το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης για 

τη μέτρηση. Ακόμη ένα ζήτημα είναι ότι η τιμή των μετοχών βασίζεται και σε 

διάφορους άλλους παράγοντες πέρα από το καθαρό εισόδημα, όπως μια πτώση 

των προοπτικών των εσόδων σε επίπεδο βιομηχανίας, νομική δράση κατά της 

εταιρείας, καλά δημοσιευμένες αξιώσεις εγγύησης, την παρουσία πρωτοτυπίας 

και ούτω καθεξής. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε τιμή των μετοχών 

διαφορετική από αυτή που θα συνέβαινε αν μόνο το καθαρό εισόδημα ήταν ο 

κύριος παράγοντας πίσω από την τιμή των μετοχών. Πάντως η γενική ιδέα είναι ο 

επενδυτής να προβεί σε σύγκριση του P/E που θα βρίσκει κάθε φορά με το μέσο 

P/E τουλάχιστον της πενταετίας της εταιρείας για να είναι σε θέση να γνωρίζει αν 

αυτό το αποτέλεσμα είναι πραγματικό ή πλασματικό.  

 

� Απόδοση Κερδών E/P (Earnings Yield) 

          Η απόδοση κερδών μας δείχνει το ακριβώς αντίστροφο από τον δείκτη P/E 

και αυτό γιατί ο τύπος της είναι: 

�ό����	����ώ� = �έ���	��ά	�����ή
�������������	ή	���ή	(�. :) 
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         Όπως είναι εμφανές ο δείκτης αυτός είναι ο αντίστροφος από τον δείκτη P/E 

στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Επομένως όπως είναι λογικό θα ακολουθεί 

την αντίθετη πορεία σε σχέση με τον παραπάνω δείκτη. Η απόδοση κερδών μας 

δείχνει το ποσοστό της επενδυμένης χρηματικής μονάδας στην μετοχή το οποίο 

έχει κερδηθεί από την εταιρεία. Επομένως μία χαμηλή απόδοση κερδών οδηγεί 

στο γεγονός πως η μετοχή είναι υπερτιμημένη και έχει ακριβή τιμή ενώ, μία 

υψηλή απόδοση κερδών σημαίνει πως είναι υποτιμημένη και είναι φθηνή.  

 Ο δείκτης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την σύγκριση της απόδοσης 

των μετοχών εταιρειών που βρίσκονται στον ίδιο κλάδο. Σε περίπτωση που μία 

εταιρεία λοιπόν έχει απόδοση 6% ενώ μία άλλη έχει 8% και οι δύο εταιρείες 

αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο θα επιλέξουμε να επενδύσουμε στην δεύτερη 

εταιρία. 

 

� Δείκτης Δανεισμού Προς Ίδια Κεφάλαια (Debt to Equity ratio) 

           Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους πιο προσεγμένους από τους πιστωτές 

και τους επενδυτές, διότι αποκαλύπτει το βαθμό στον οποίο η διοίκηση της 

εταιρείας είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τις πράξεις της με χρέος και όχι 

με ίδια κεφάλαια. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που θέλει να αυξήσει την 

απόδοση της καθαρής θέσης μπορεί να το κάνει αυτό με την απόκτηση χρέους, το 

οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιεί για να αγοράσει μετοχές, συρρικνώνοντας έτσι 

το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί για όσο διάστημα το 

μετά φόρου κόστος χρέους δεν υπερβαίνει το όφελος από την αύξηση των κερδών 

ανά μετοχή που προκύπτουν από τη μείωση των μετοχών. 

         Οι δανειστές ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτόν το δείκτη, δεδομένου ότι αν 

είναι υπερβολικά υψηλός θα θέσει τα κεφάλαια τους σε κίνδυνο να μην 

επιστραφούν. Πιθανές απαιτήσεις από τους δανειστές για να αντισταθμίσουν 

αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση περιοριστικών συμφωνιών που επιβάλλουν την 

υπερβολική ταμειακή ροή να πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους, οι 

περιορισμοί στην εναλλακτική λύση χρήσης μετρητών και απαίτηση για τους 

επενδυτές να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην εταιρία. 
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         Για την κατασκευή αυτού του δείκτη δημιουργούμε έναν λόγο με αριθμητή το 

συνολικό χρέος και παρονομαστή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Για μια 

πραγματική εικόνα του ποσού του χρέους που έχει αποκτήσει μια εταιρεία, το 

ποσό του χρέους πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές και κεφαλαιακές 

πληρωμές. Ο τύπος είναι: 

;<=>	>?	�@AB>C = ��έ�6
Ί���		�!ά"���	(�. E) 

         Μία πιο περιοριστική άποψη του τύπου είναι να συμπεριληφθεί μόνο το 

μακροπρόθεσμο χρέος στον αριθμητή, με την παραδοχή ότι αυτή η παραλλαγή 

δίνει μια καλύτερη εικόνα της εταιρίας όσον αφορά την μακροπρόθεσμη δομή του 

χρέους προς τους μετοχικούς τίτλους.  

         Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το να εξετάσουμε τον παραπάνω δείκτη για 

αρκετά χρόνια στο μέλλον, εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ πληρωμών τόκων και 

κεφαλαίου (αντί του συνολικού χρέους) και των ιδίων κεφαλαίων για κάθε έτος. Ο 

λόγος αυτής της προσέγγισης είναι ότι ένα μεγάλο ποσό του συνολικού χρέους 

στον ισολογισμό δεν μπορεί να αποκαλύψει μια πραγματική εικόνα της 

ικανότητας μιας επιχείρησης να το αποπληρώσει εάν το χρέος δεν είναι πληρωτέο 

μέχρι την απαιτούμενη στιγμή στο μέλλον. Ωστόσο, ένα μικρότερο ποσό χρέους 

στον ισολογισμό μπορεί να είναι εντελώς ανυπόφορο εάν το μεγαλύτερο μέρος 

του οφείλεται για πληρωμή στο εγγύς μέλλον. 

 

� ROIC (Return on invested capital) 

         O ROIC αποτελεί ένα μέτρο για το πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα χρήματα (δανεισμένα ή οικεία) που επενδύονται στις 

δραστηριότητες της. Αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη κερδοφορίας της 

επιχείρησης και ένα καλό ποσοστό για να έχει μία εταιρεία είναι 15%-20%, 

ποσοστό το οποίο είναι ικανό να ερμηνεύσει το γεγονός πως έχει τη δυνατότητα 

να διατηρεί μία καλή απόδοση συνολικών κεφαλαίων. Το επενδεδυμένο 

κεφάλαιο, η αξία δηλαδή του παρονομαστή, είναι το  κεφάλαιο κίνησης με την 

αφαίρεση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. 
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         Όσον αφορά την τιμή του αριθμητή ο  πιο απλός τρόπος είναι να 

αφαιρέσουμε μερίσματα από το καθαρό εισόδημα μιας εταιρείας. Ο τύπος λοιπόν 

του δείκτη είναι: 

 

��FG = �� ��ά	έ���� − ���ί�����
	�!ά"���		ί����6 − �ύ��"�	I���/�ό ���+�	/����ώ��+�	(�. J) 

 

         O ROIC είναι ένας βασικός δείκτης ο οποίος συχνά υπόκειται σε σύγκριση με 

το WACC (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου) για να δούμε το ύψος της 

προστιθέμενης αξίας.  

 

� P/BV (Price to Book value ratio) 

           Ένας άλλος δείκτης ο οποίος μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον 

αφορά την αξία της επιχείρησης είναι ο P/BV. Ουσιαστικά, ο δείκτης αυτός μας 

δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται για 

να συγκρίνει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας σε σχέση με την τιμή 

πώλησης της μετοχής της. Ο τύπος του δείκτη είναι η χρηματιστηριακή τιμή της 

μετοχής διαιρούμενη με τη λογιστική αξία της μετοχής. Η χρηματιστηριακή τιμή 

μπορεί να βρεθεί ως το ποσό που αναφέρεται μέσω της δευτερογενούς 

χρηματιστηριακής αγοράς. Η λογιστική αξία ανά μετοχή θεωρείται ότι είναι το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τους κοινούς μετόχους που βρίσκονται στον 

ισολογισμό μιας εταιρίας διά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας. 

 

8
KL = �������������	ή	���ή

.�(����	ή	�Mί�	��ά	�����ή (�. �N) 

         Μία μετοχή θεωρείται φτηνή όταν ο δείκτης είναι χαμηλός ενώ στην 

αντίπερα όχθη θεωρείται ακριβή όταν ο δείκτης είναι υψηλός. Βέβαια για να 

έχουμε σωστά συμπεράσματα κρίνεται απαραίτητο να ελέγχουμε τον δείκτη μαζί 

με άλλους δείκτες όπως αυτόν του ROE καθώς χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

ότι υποτιμημένες μετοχές παρουσιάζουν χαμηλό P/BV και υψηλό ROE. Ο δείκτης 

κρίνεται σημαντικός για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης η οποία 

χρησιμοποιεί μεγάλα κεφάλαια με σκοπό την συνέχιση την επέκταση της και την 



[30] 

 

ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά θα ήταν σωστό να τον συγκρίνουμε με αποτελέσματα 

εταιριών του ίδιου κλάδου. 

 

� Δείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου (Operating Margin Ratio) 

          Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου, γνωστός και ως περιθώριο κέρδους 

εκμετάλλευσης, είναι ο δείκτης κερδοφορίας που μετρά το ποσοστό των 

συνολικών εσόδων από τα λειτουργικά έσοδα. Με άλλα λόγια, ο δείκτης 

λειτουργικού περιθωρίου δείχνει πόσα έσοδα παραμένουν μετά την καταβολή 

όλων των μεταβλητών ή λειτουργικών εξόδων. Αντιστρόφως, ο λόγος αυτός 

δείχνει το ποσοστό των εσόδων που είναι διαθέσιμο για την κάλυψη των μη 

λειτουργικών εξόδων, όπως το έξοδο τόκων.  

           Ο λόγος αυτός είναι σημαντικός τόσο για τους πιστωτές όσο και για τους 

επενδυτές, διότι δείχνει πόσο ισχυρές και κερδοφόρες είναι οι δραστηριότητες της 

εταιρείας. Εάν οι εταιρείες μπορούν να κάνουν αρκετά χρήματα από τις 

δραστηριότητές τους για να στηρίξουν την επιχείρηση, η εταιρεία θεωρείται 

συνήθως πιο σταθερή. Από την άλλη πλευρά, εάν μια επιχείρηση απαιτεί τόσο 

λειτουργικά όσο και μη λειτουργικά έσοδα για την κάλυψη των εξόδων 

λειτουργίας, δείχνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν είναι βιώσιμες. 

Ένα υψηλότερο λειτουργικό περιθώριο είναι πιο ευνοϊκό σε σύγκριση με 

χαμηλότερο δείκτη, διότι αυτό δείχνει ότι η εταιρεία κερδίζει αρκετά χρήματα από 

τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της για να πληρώσει το μεταβλητό κόστος της 

καθώς και το πάγιο κόστος της. Για παράδειγμα, μια εταιρία που λαμβάνει το 30% 

των εσόδων της από τις δραστηριότητές της σημαίνει ότι η λειτουργία της είναι 

ομαλή και ότι αυτό το εισόδημα υποστηρίζει την εταιρεία1. Σημαίνει επίσης ότι 

αυτή η εταιρεία εξαρτάται από τα έσοδα από εργασίες. Εάν οι δραστηριότητες 

αρχίσουν να μειώνονται, η εταιρεία θα πρέπει να βρει έναν νέο τρόπο 

δημιουργίας εσόδων. Αντίστροφα, μια εταιρεία που μετατρέπει μόνο το 3% των 

εσόδων της σε λειτουργικά έσοδα μπορεί να αμφισβητηθεί στους επενδυτές και 

τους πιστωτές1. Η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε ένα τέτοιο αποτέλεσμα στη 

                                                           
1
 Βλ. http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/operating-margin-ratio 
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δεκαετία του '90. Η General Motors επένδυε περισσότερα χρήματα για τη 

χρηματοδότηση αυτοκινήτων από ότι πραγματικά κέρδιζε κατασκευάζοντας και 

πωλώντας τα ίδια τα αυτοκίνητα. Προφανώς, αυτό δεν αποδείχθηκε πολύ καλό 

για την εταιρία. Η General Motors είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα γιατί αυτός ο 

λόγος είναι σημαντικός. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται με τη διαίρεση των 

λειτουργικών εσόδων με τις καθαρές πωλήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Ο 

τύπος του δείκτη είναι: 

�O<PQ>BRS	TQPSBR = .����/�(�	ά	έ����
�� ��έ6	+"ή���6 	(�. ��) 

           Τα λειτουργικά έσοδα, που ονομάζονται και έσοδα από εργασίες, συνήθως 

αναφέρονται ξεχωριστά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων πριν από 

το εισόδημα από μη λειτουργικές δραστηριότητες όπως τα έσοδα από τόκους και 

μερίσματα. Πολλές φορές τα λειτουργικά έσοδα ταξινομούνται ως κέρδη προ 

φόρων και τόκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

3.1 ΕΥΡΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Με τον όρο εύρεση εσωτερικής αξίας αναφερόμαστε στην αποτίμηση δηλαδή τη 

διαδικασία προσδιορισμού της τρέχουσας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μιας εταιρίας. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της αξίας. Ένας αναλυτής που δίνει αξία σε μια εταιρία εξετάζει τη 

διαχείριση της εταιρίας, τη σύνθεση της κεφαλαιακής δομής της, την προοπτική 

μελλοντικών κερδών και την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων. Η 

αποτίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις και ο ρόλος  της 

ποικίλει ανάλογα την περίπτωση. Οι περιπτώσεις εμφανίζονται παρακάτω: 

� Θεωρία χαρτοφυλακίου: Ο ρόλος που διαδραματίζει η αποτίμηση στη 

διαχείριση χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

επενδυτική φιλοσοφία του επενδυτή. Η αποτίμηση διαδραματίζει ελάχιστο 

ρόλο στη διαχείριση χαρτοφυλακίου για έναν παθητικό επενδυτή, ενώ 

διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο για ένα ενεργό επενδυτή. Ακόμη και 

μεταξύ των ενεργών επενδυτών, η φύση και ο ρόλος της αποτίμησης 

διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους ενεργών επενδύσεων. Οι traders 

πρέπει να χρησιμοποιούν αποτίμηση πολύ λιγότερο από ότι οι επενδυτές 

που επιλέγουν τις μετοχές με σκοπό την μακροπρόθεσμη κατοχή και 

πρέπει να εστιάζουν στην αγορά και όχι στην αποτίμηση της συγκεκριμένης 

επιχείρησης. 

� Εξαγορά μιας επιχείρησης: Η αποτίμηση πρέπει να διαδραματίσει 

κεντρικό ρόλο στην εξαγορά μιας επιχείρησης. Κάποιος επενδυτής ή 

επενδυτική εταιρία που θέλει να υποβάλλει προσφορά για την απόκτηση 

μιας επιχείρησης είναι σαφές ότι πρέπει να αποφασίσει για μια δίκαιη αξία 

της επιχείρησης την οποία θέλει να αποκτήσει πριν κάνει την προσφορά. 

Παράλληλα η επιχείρηση που πρόκειται να πωληθεί πρέπει να καθορίσει 

μια λογική τιμή για την ίδια πριν αποφασίσει να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
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την προσφορά. Υπάρχουν επίσης ειδικοί παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην αποτίμηση της εξαγοράς. Πρώτον, τα αποτελέσματα 

της συνεργασίας στη συνδυασμένη αξία των δύο επιχειρήσεων (στόχος και 

προσφορά) πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης 

σχετικά με την προσφορά. Όσοι πιστεύουν πως η συνεργασία είναι 

αδύνατο να εκτιμηθεί και δεν πρέπει να εξεταστεί ποσοτικά κάνουν λάθος. 

Δεύτερον, οι επιπτώσεις στην αξία της μεταβολής της διαχείρισης και της 

αναδιάρθρωσης της επιχείρησης που πωλείται θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με μια δίκαιη τιμή. Αυτό είναι που 

προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε εχθρικές εξαγορές. Τέλος, υπάρχει ένα 

σημαντικό πρόβλημα σχετικά με τη μεροληψία στις εκτιμήσεις εξαγοράς. 

Οι προς εξαγορά επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι υπερβολικά αισιόδοξες 

για την εκτίμηση της αξίας, με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να θεωρούν πως οι 

τιμές προσφοράς είναι χαμηλές. 

� Εταιρική χρηματοδότηση: Εάν ο στόχος της εταιρικής χρηματοδότησης 

είναι η μεγιστοποίηση της σταθερής αξίας,  η σχέση μεταξύ των 

οικονομικών αποφάσεων, της εταιρικής στρατηγικής και της σταθερής 

αξίας πρέπει να οριοθετηθούν. Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες παροχής 

συμβουλών διαχείρισης άρχισαν να προσφέρουν εταιρικές συμβουλές για 

την αύξηση της αξίας. Οι προτάσεις τους συχνά παρείχαν τη βάση για την 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία μιας επιχείρησης μπορεί 

να σχετίζεται άμεσα με τις αποφάσεις που λαμβάνει, με τα σχέδια που 

λαμβάνει, τον τρόπο χρηματοδότησής τους και τη μερισματική πολιτική 

της. Η κατανόηση αυτής της σχέσης είναι σημαντική για τη λήψη 

αποφάσεων που αυξάνουν την αξία και την οικονομική αναδιάρθρωση. 

 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εύρεσης της εσωτερικής αξίας τους οποίους 

χρησιμοποιούν οι αναλυτές, από την πιο απλή στην πιο εξελιγμένη. Αυτά τα 

μοντέλα συχνά κάνουν πολύ διαφορετικές υποθέσεις, αλλά έχουν ορισμένα κοινά 
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χαρακτηριστικά και μπορούν να ταξινομηθούν σε ευρύτερους όρους. Υπάρχουν 

πολλά πλεονεκτήματα σε μια τέτοια ταξινόμηση καθώς κάνει ευκολότερη την 

κατανόηση πως τα μεμονωμένα μοντέλα ταιριάζουν σε μια γενική εικόνα, γιατί 

παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα αν και έχουν βασικές αλλαγές στη λογική. 

           Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις όσον αφορά την 

αποτίμηση. Η πρώτη, με προεξόφληση των ταμειακών ροών (DCF),  η οποία 

σχετίζει την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου με την παρούσα αξία (PV) των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του. Η δεύτερη, (σχετική) αποτίμηση 

εκτιμά την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εξετάζοντας την τιμολόγηση 

συγκρίσιμων στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με κοινές μεταβλητές όπως τα 

κέρδη, οι ταμειακές ροές, η λογιστική αξία ή οι πωλήσεις. Η τρίτη, προσέγγιση 

αποτίμησης, χρησιμοποιεί μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για τη 

μέτρηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μοιράζονται χαρακτηριστικά 

δικαιωμάτων προαίρεσης. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αποτελούν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως εγγυήσεις και ορισμένα από αυτά 

τα δικαιώματα προαίρεσης δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και 

βασίζονται σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (τα σχέδια, οι πρωτοτυπίες και τα 

αποθέματα πετρελαίου για παράδειγμα). Μπορεί να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στα αποτελέσματα, ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται. 

         Η πρώτη προσέγγιση που αποτελεί την πιο συνήθη προτίμηση των αναλυτών-

επενδυτών για την αποτίμηση μιας εταιρείας είναι αυτή με την οποία θα 

ασχοληθούμε περισσότερο γιατί ουσιαστικά αποτελεί τη βάση στην οποία 

στηρίζονται οι υπόλοιπες προσεγγίσεις. Η μέθοδος αυτή χωρίζεται θα έλεγε κανείς 

σε 2 περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την εκτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης ή ολόκληρη την επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει, πέραν των ιδίων 

κεφαλαίων και τους άλλους μετόχους της επιχείρησης (κάτοχοι ομολόγων, 

προνομιούχοι μέτοχοι). Η δεύτερη περίπτωση είναι το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων όπου η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών μερισμάτων. 

 



[35] 

 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (DCF Analysis) 

 

Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος 

αποτίμησης εταιρειών (ή μετοχών) και χρησιμοποιείται ευρέως από αναλυτές και 

επενδυτές. Παράλληλα το εύρος των εφαρμογών της παραπάνω μεθόδου είναι 

μεγάλο καθώς χρησιμοποιείται σε αποτιμήσεις, εξαγορές ή συγχωνεύσεις, 

αποφάσεις για την εταιρική χρηματοδότηση και την επιλογή μετοχών. Η DCF 

προφανώς μας βοηθά στην εύρεση εσωτερικής αξίας πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό 

καθώς μέσω αυτής στη συνέχεια είμαστε σε θέση να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες 

μεθόδους ή και με την αποτίμηση της ίδιας της αγοράς (εφόσον η εταιρία είναι 

εισηγμένη). Αυτή η προσέγγιση έχει τα θεμέλιά της στον κανόνα της παρούσας 

αξίας, όπου η αξία του κάθε στοιχείου του ενεργητικού είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών σε αυτό δηλαδή: 

Value =Z CF]
(1 + r)]

a

]bc
				(,. �) 

Όπου n= τα χρόνια ζωής του στοιχείου του ενεργητικού 

 CFt= Ταμειακή ροή κατά την περίοδο t 

 r= προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει την επικινδυνότητα των 

ταμειακών ροών 

          Οι ταμειακές ροές που αναμένονται διαφέρουν ανά στοιχείο του 

ενεργητικού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι συνάρτηση της επικινδυνότητας 

των εκτιμώμενων ταμειακών ροών, με υψηλότερα ποσοστά για περιουσιακά 

στοιχεία πιο επικίνδυνα και χαμηλότερα ποσοστά για ασφαλέστερα στοιχεία. Στην 

πραγματικότητα μπορούμε να σκεφτούμε την αποτίμηση των ταμειακών ροών σε 

συνεχή βάση. Με μια πιο ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην 

πρώτη θέση υπάρχει το ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο το οποίο έχει εγγυημένη 

ταμειακή ροή στο μέλλον. Η προεξόφληση αυτής της ταμειακής ροής με το χωρίς 

κίνδυνο επιτόκιο πρέπει να αποφέρει την αξία του ομολόγου. Λίγο πιο πάνω στο 

φάσμα κινδύνου είναι τα εταιρικά ομόλογα όπου οι ταμειακές ροές λαμβάνουν τη 

μορφή κουπονιών και υπάρχει κίνδυνος αθέτησης. Αυτά τα ομόλογα μπορούν να 

αποτιμηθούν με προεξόφληση των ταμειακών ροών με επιτόκιο που 
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αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο αθέτησης. Προχωρώντας τη σκάλα κινδύνου, 

φτάνουμε σε μετοχές, όπου υπάρχουν αναμενόμενες ταμειακές ροές με 

σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τις προσδοκίες. Η τιμή εδώ πρέπει να είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμιακών ροών με προεξοφλητικό επιτόκιο που 

αντανακλά την αβεβαιότητα. Επομένως είναι εμφανές ότι τα στοιχεία των οποίων 

την αξία υπολογίζουμε στην συγκεκριμένη μέθοδο αποτελούν στοιχεία τα οποία 

ενέχουν κίνδυνο. Για την εύρεση της εσωτερικής αξίας μιας επιχείρησης η εξίσωση 

που μας παρέχει βοήθεια εμφανίζεται παρακάτω. 

 

T. V = ∑ fgfh
(cijkgg)h

a]bc 	(,. �)     
    

 

Όπου FCF= ελεύθερες ταμειακές ροές 

  WACC= μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

 T.V= τελική αξία της επιχείρησης( terminal value)2 

    Παρατηρώντας την παραπάνω εξίσωση  είναι εύκολο να κατανοήσουμε ποια 

είναι τα βασικά βήματα της ανάλυσης DCF. Αρχικά πρέπει να βρούμε τα 

απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών όπως 

τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις), στη συνέχεια να υπολογίσουμε τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές (FCF), έπειτα να βρούμε το WACC (μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου) δηλαδή το προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ταμειακών ροών 

και τέλος να υπολογίσουμε την τελική αξία της επιχείρησης. Αναλυτικότερα η 

διαδικασία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Τα βασικά στάδια για την 

διαδικασία της εύρεσης της εσωτερικής αξίας μέσω των ταμειακών ροών 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

                                                           
2
 Η τελική αξία αντιπροσωπεύει όλες τις μελλοντικές ταμειακές ροές σε ένα μοντέλο αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων. 
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Πίνακας 3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

1. Ιστορική και στρατηγική ανάλυση της εταιρίας και του κλάδου. 

Α. Χρηματοοικονομική ανάλυση 

• Εξέλιξη των αποτελεσμάτων και των 

ισολογισμών 

• Εξέλιξη ταμειακών ροών από την εταιρεία 

• Εξέλιξη των επενδύσεων της εταιρείας 

• Εξέλιξη της χρηματοδότησης της εταιρείας 

• Ανάλυση της οικονομικής υγείας 

• Ανάλυση του κινδύνου της επιχείρησης 

Β. Στρατηγική και ανταγωνιστική ανάλυση 

• Εξέλιξη του κλάδου 

• Εξέλιξη της ανταγωνιστικής θέσης της 

εταιρείας 

• Ταυτοποίηση της αλυσιδωτής αξίας 

• Ανταγωνιστική θέση των κυριότερων 

ανταγωνιστών 

• Ταυτοποίηση των κύριων στοιχείων της 

αξίας 

 

2. Προβλέψεις ταμειακών ροών 

Α. Οικονομικές προβλέψεις 

 

• Καταστάσεις αποτελεσμάτων 

και ισολογισμοί 

• Ταμειακές ροές που 

δημιουργούνται από την 

εταιρεία 

• Επενδύσεις 

• Χρηματοδότηση 

• Αξία εκκαθάρισης 

• Πρόβλεψη διαφόρων σεναρίων 

Β. Στρατηγικές και 

ανταγωνιστικές προβλέψεις 

• Πρόβλεψη της εξέλιξης του 

κλάδου 

• Πρόβλεψη της 

ανταγωνιστικής θέσης της 

εταιρίας 

• Ανταγωνιστική θέση των 

κυριότερων ανταγωνιστών 

 

Γ. Συνέπεια προβλέψεων 

ταμειακών ροών 

• Χρηματοοικονομική 

συνοχή μεταξύ των 

προβλέψεων 

• Σύγκριση των 

προβλέψεων με 

ιστορικά στοιχεία 

• Συνέπεια των 

ταμειακών ροών με τη 

στρατηγική ανάλυση 

3. Προσδιορισμός του κόστους (απαιτούμενη απόδοση) του κεφαλαίου 

• Για κάθε επιχειρηματική μονάδα και για την εταιρία ως σύνολο 

• Κόστος του χρέους, απαιτούμενη απόδοση στα ίδια κεφάλαια και σταθμισμένο κόστος 

κεφαλαίου 

4. Καθαρή παρούσα αξία των μελλοντικών ροών 

• Καθαρή παρούσα αξία των ροών με τον αντίστοιχο συντελεστή. Παρούσα αξία της τιμής 

εκκαθάρισης. 

• Αξία του μετοχικού κεφαλαίου. 

5.Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

• Αξιολόγηση της ληφθείσας αξίας και σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες 

• Προσδιορισμός της δημιουργούμενης αξίας. Βιωσιμότητα της δημιουργούμενης αξίας 

(χρονικός ορίζοντας) 

• Ανάλυση της ευαισθησίας της αξίας στις αλλαγές στις βασικές παραμέτρους 

• Στρατηγική και ανταγωνιστική αιτιολόγηση της δημιουργούμενης αξίας 
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Ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αποτελούν ένα μέτρο της οικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης. Αντιπροσωπεύουν τα μετρητά τα οποία μια εταιρία είναι σε θέση να 

δημιουργήσει αφού δαπανήσει τα χρήματα που απαιτούνται  για τη διατήρηση ή 

την επέκταση της περιουσίας της. Οι FCF είναι σημαντικές επειδή επιτρέπουν σε 

μια εταιρία να ακολουθήσει ευκαιρίες που ενισχύουν την αξία των μετόχων. Μία 

εταιρία με υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές δείχνει ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη 

και γενικότερα ότι ακμάζει. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι επενδυτές να 

επιλέγουν επιχειρήσεις με υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές και χαμηλή τιμή 

μετοχής καθώς θεωρούν ότι είναι υποτιμημένη και στη συνέχεια η τιμή της θα 

ανεβεί. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τη βάση της θεμελιώδους ανάλυσης που 

έχει σαν μέσο για την αποτίμηση των επιχειρήσεων την μέθοδο DCF, την οποία 

είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αναφέρεται 

στην αποτίμηση με προεξόφληση των σωρευμένων ταμειακών ροών σε όλους 

τους κατόχους απαιτήσεων στην επιχείρηση με το σταθμισμένο μέσο κόστος 

κεφαλαίου και ορίζονται ως free cash flows to the firm (FCFF) ενώ ο δεύτερος στην 

αποτίμηση μόνο των ιδίων κεφαλαίων και επομένως οι ταμειακές ροές ορίζονται 

ως free cash flows to equity (FCFE) έχοντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα για τις παραπάνω ταμειακές ροές ισχύει: 

 

FCFF= Κέρδη μετά φόρων + Αποσβέσεις – Κεφαλαιουχικές δαπάνες – Μεταβολή 

στο κεφάλαιο κίνησης     (3.3) 

 

FCFE= Καθαρό εισόδημα - (Κεφαλαιουχικές δαπάνες - Αποσβέσεις) 

- (Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης) 

+ (Νέο χρέος που εκδίδεται - Αποπληρωμή χρεών)     (3.4) 

 

  
         Οι διαφορές μεταξύ FCFF και FCFE προκύπτουν κυρίως από τις ταμειακές 

ροές που συνδέονται με χρεωστικούς τόκους, επιστροφές κεφαλαίου και νέες 

εκδόσεις χρεών. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο 
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χρέους τους και είναι σε θέση να χρηματοδοτούν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

τους και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης με αυτό το μείγμα των χρεών και των 

ιδίων κεφαλαίων και  χρησιμοποιούν επιπρόσθετο χρέος για τη χρηματοδότηση 

των επιστροφών κεφαλαίου, η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση θα 

υπερβεί την ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια. Μία μέτρηση που 

χρησιμοποιείται ευρέως στην αποτίμηση είναι τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων. Η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση είναι μια σχετική 

έννοια αλλά είναι περισσότερο συμπληρωμένη επειδή λαμβάνει υπόψη την 

πιθανή φορολογική υποχρέωση από τα κέρδη καθώς και κεφαλαιακές δαπάνες 

και απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης. Ορισμένοι αναλυτές χρησιμοποιούν επίσης τα 

λειτουργικά έσοδα μετά φόρων ως υποκατάστατο για τις ελεύθερες ταμειακές 

ροές στην εταιρεία, με εναλλακτικούς ορισμούς των λειτουργικών εσόδων. Τα 

κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ή λειτουργικών εσόδων, προέρχονται 

απευθείας από το εισόδημα μιας επιχείρησης. Οι προσαρμογές στο EBIT 

αποφέρουν το καθαρό λειτουργικό κέρδος ή ζημία μετά τους φόρους ή τα καθαρά 

έσοδα εκμετάλλευσης . Το καθαρό λειτουργικό εισόδημα ορίζεται ως το εισόδημα 

από εργασίες προ φόρων και μη λειτουργικών εξόδων. Κάθε ένα από αυτά τα 

μέτρα χρησιμοποιείται σε μοντέλα αποτίμησης και  μπορεί να σχετίζεται με την 

ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση. Ο καθένας, ωστόσο, κάνει κάποιες 

υποθέσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ απόσβεσης και κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Όπως καθίσταται σαφές οι δύο εκτιμήσεις θεωρητικά θα πρέπει να αποφέρουν τα 

ίδια αποτελέσματα. Βέβαια είναι  απαραίτητο να ειπωθεί πως σε περίπτωση 

αρνητικών FCFF, οι πιστωτές και οι μέτοχοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν για 

την κάλυψη του ποσού. Επομένως ένας αναλυτής αναλόγως με τα χαρακτηριστικά 

μιας επιχείρησης καλείται να επιλέξει την κατάλληλη προσέγγιση για την εκτίμησή 

του. Στην παρούσα εργασία οι εταιρείες μας θα αποτιμηθούν με τον πρώτο τρόπο 

δηλαδή με την εύρεση των free cash flows to the firm, χρησιμοποιώντας 

προεξοφλητικό επιτόκιο το WACC καθώς και οι 3 εταιρείες προβαίνουν σε 

άντληση ιδίων κεφαλαίων όσο και δανειακών κεφαλαίων. Στην βιβλιογραφία 

αναφέρεται πως η περίοδος πρόβλεψης των FCF κυμαίνεται από 5 έως 15 έτη ενώ 
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υπάρχει και η άποψη που λέει πως τα 5 έτη αρκούν για την κάλυψη ενός 

οικονομικού κύκλου3. Για τις επιχειρήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε μία 

περίοδος πρόβλεψης των 5 ετών είναι ικανοποιητική καθώς πρόκειται για 

εταιρείες με σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση. Στην δική μας προσέγγιση θα 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (3.3) για την εύρεση των ελεύθερων ταμειακών ροών 

επομένως θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία: 

  Πωλήσεις (Sales revenue) 

-Κόστος πωληθέντων (Cost of goods) 

  Μικτό αποτέλεσμα (Gross profit) 

-Έξοδα διοίκησης και διάθεσης + λοιπά λειτουργικά έσοδα – λοιπά λειτουργικά 

έξοδα (Selling, general and administrative) 

  Κέρδη εκμετάλλευσης (EBIT) 

-Φόροι (Marginal tax rate) 

   Κέρδη μετά φόρων (EAT) 

+Αποσβέσεις (Depreciation and amortization) 

-Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) 

-Μεταβολή στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Change in net working capital) 

  Ελεύθερες ταμειακές ροές (Free cash flows) 

Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μνεία στα παραπάνω στοιχεία με σκοπό 

να διευκρινίσουμε σε τι αναφερόμαστε κάθε φορά. Ο φορολογικός συντελεστής 

που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτός που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών. Τα Capex (capital expenditures) αφορούν την εκροή 

ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας με σκοπό κατά κύριο λόγο την αγορά ή 

βελτίωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων4. Παράλληλα για την μεταβολή στο 

κεφάλαιο κίνησης θα χρησιμοποιήσουμε την διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων5. 

 

                                                           
3
 Βλ. Joshua Rosenbaum και Joshua Pearl, Investment banking valuations, Leveraged buyouts and 

mergers & acquisitions 
4
 Βλ. Joshua Rosenbaum και Joshua Pearl, Investment banking valuations, Leveraged buyouts and 

mergers & acquisitions 
5
 Βλ. Αθανάσιος Νούλας, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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Ρυθμός ανάπτυξης 

Κατά την εκτίμηση της αναμενόμενης ανάπτυξης για μια επιχείρηση, γενικά 

αρχίζουμε να εξετάζουμε την ιστορία της επιχείρησης. Πόσο γρήγορα έχουν οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως μετράται από τα έσοδα ή τα κέρδη, 

αυξηθεί στο πρόσφατο παρελθόν; Ενώ η προηγούμενη ανάπτυξη δεν είναι πάντα 

ένας καλός δείκτης της μελλοντικής ανάπτυξης, μεταδίδει πληροφορίες που 

μπορούν να είναι πολύτιμες κατά τις εκτιμήσεις που αφορούν το μέλλον. 

         Δεδομένου του ιστορικού των κερδών μιας επιχείρησης, η εκτίμηση των 

ιστορικών ρυθμών ανάπτυξης μπορεί να μοιάζει με μια απλή άσκηση αλλά 

υπάρχουν αρκετά προβλήματα μέτρησης που μπορεί να προκύψουν. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να πάρουμε πολύ διαφορετικές τιμές για την ιστορική 

ανάπτυξη, ανάλογα με τον τρόπο που υπολογίζεται ο μέσος όρος. Η εκτίμηση των 

ρυθμών ανάπτυξης μπορεί επίσης να περιπλέκεται από την παρουσία ζημίας στο 

παρελθόν ή στην τρέχουσα περίοδο. 

         Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το αν πρόκειται 

για αριθμητικό μέσο όρο ή γεωμετρικό μέσο όρο. Ο αριθμητικός μέσος όρος είναι 

ο απλός μέσος όρος των προηγούμενων ρυθμών ανάπτυξης, ενώ ο γεωμετρικός 

μέσος όρος λαμβάνει υπόψη την σύνθεση που προκύπτει από περίοδο σε 

περίοδο. Οι δύο εκτιμήσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, ειδικά για τις 

επιχειρήσεις με μεταβλητά κέρδη. Ο γεωμετρικός μέσος όρος είναι πολύ 

ακριβέστερος δείκτης της πραγματικής ανάπτυξης των κερδών του παρελθόντος 

ειδικά όταν η ετήσια ανάπτυξη ήταν ασταθής. 

         Στην πραγματικότητα, το θέμα που αναφέραμε παραπάνω μεταξύ 

αριθμητικών και γεωμετρικών ρυθμών ανάπτυξης εμφανίζεται και στα  έσοδα, αν 

και η διαφορά μεταξύ των δύο ρυθμών ανάπτυξης τείνει να είναι μικρότερη στα 

έσοδα από ότι στα κέρδη. Για τις επιχειρήσεις με μεταβλητά κέρδη και έσοδα, 

σοφότερη επιλογή αποτελεί η χρήση του γεωμετρικού μέσου όρου ο οποίος 

αποδίδει τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι ο αριθμητικός μέσος 

όρος αρκεί βέβαια να μην έχουμε ύπαρξη αρνητικών τιμών. 

         Για την εύρεση των μελλοντικών ταμειακών ροών όσον αφορά τις εταιρείες 

τις οποίες θα αξιολογήσουμε θα βασιστούμε στον κύκλο εργασιών καθώς ο 
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ρυθμός αύξησης αυτού είναι περισσότερο προβλέψιμος από ότι αυτόν των 

κερδών6. 

  

Αποτίμηση μέσω ταμειακών ροών προς την επιχείρηση 

 

Η αξία της επιχείρησης, στην πιο γενική περίπτωση, μπορεί να γραφεί ως 

παρούσα αξία των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιχείρηση: 

 

L = Z lGll>
(� +m#GG)>

>bn

>b�
							(,. 7) 

Όπου FCFF= ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση το χρόνο t 

και  WACC= μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

 

          Επιχειρήσεις που είτε έχουν πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή μόχλευση 

ή βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής της μόχλευσης τους εκτιμώνται καλύτερα 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση FCFF. Ο υπολογισμός του FCFE είναι πολύ πιο 

δύσκολος σε αυτές τις περιπτώσεις λόγω της μεταβλητότητας που προκαλείται 

από πληρωμές χρεών (ή νέες εκδόσεις) και η αξία των ιδίων κεφαλαίων, η οποία 

μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής αξίας της επιχείρησης για τις 

επιχειρήσεις με υψηλό χρέος, είναι περισσότερο ευαίσθητη σε υποθέσεις σχετικά 

με την ανάπτυξη και τον κίνδυνο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι θεωρητικά οι δύο 

προσεγγίσεις πρέπει να αποφέρουν την ίδια αξία όσον αφορά το μετοχικό 

κεφάλαιο. 

         Η αξία της επιχείρησης με πιο απλά λόγια είναι το άθροισμα της αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου και της αγοραίας αξίας του χρέους, δηλαδή: 

L = ; + �					(,. 9) 
η οποία μετατρέπεται στην: 

� = L − ; 

         Το WACC είναι η συνολική απαιτούμενη απόδοση για μια επιχείρηση. Από 

αυτή την άποψη, οι διευθυντές εταιρειών  χρησιμοποιούν συχνά το WACC 

εσωτερικά για να λαμβάνουν αποφάσεις, όπως ο καθορισμός της οικονομικής 

σκοπιμότητας των συγχωνεύσεων και άλλων ευκαιριών επέκτασης και αποτελεί το 

                                                           
6
 Βλ. McKinsey & Company Valuation, measuring and managing the  value of companies 
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προεξοφλητικό επιτόκιο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ταμειακές ροές με 

κίνδυνο παρόμοιο με εκείνο της συνολικής επιχείρησης. Ο τύπος του είναι: 

m#GG = �
L ∙ P< +

;
L ∙ Po ∙ (� − pq)				(,. :) 

Όπου:  

re= κόστος ιδίων κεφαλαίων 

rd= κόστος δανεισμού 

E= αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

Δ= αγοραία αξία του χρέους της επιχείρησης 

V= E + D = συνολική αγοραία αξία της χρηματοδότησης της επιχείρησης (μετοχικό 

κεφάλαιο και χρέος) 

E / V= ποσοστό χρηματοδότησης που είναι ίδια κεφάλαια 

D / V= ποσοστό χρηματοδότησης που είναι χρέος 

Tc= φορολογικός συντελεστής 

 

         Όσον αφορά το κόστος των ιδίων κεφαλαίων αυτό είναι η απόδοση που 

χρειάζεται μια επιχείρηση για να αποφασίσει εάν μια επένδυση πληροί τις 

απαιτήσεις. Στο σύνολο της βιβλιογραφίας για την εύρεση του re χρησιμοποιείται 

τα CAPM (υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων) και με αυτό θα 

εργαστούμε και εμείς, επομένως: 

 

P< = Pr + I ∙ (Pr − Ps)					(,. E) 
Όπου: 

rm= απόδοση της αγοράς 

rm-rf= πριμ κινδύνου αγοράς 

β= συντελεστής βήτα  

rf= επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

           Το κόστος δανεισμού αποτελεί το πραγματικό επιτόκιο που μια επιχείρηση 

πληρώνει για το τρέχον χρέος της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η φράση 

αναφέρεται στο κόστος μετά το φόρο του χρέους, αλλά αναφέρεται επίσης στο 

κόστος χρέους μιας εταιρείας πριν ληφθούν υπόψη οι φόροι. Για την εύρεση του 

κόστους αυτού η πιο διαδεδομένη εξίσωση είναι: 
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Po = (Ps + 	o<sQAt>	uOP<Qo) ∙ (� − >)			(,. J) 
Όπου:	
rf= επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

Το default spread προέρχεται από τη βαθμολόγηση της εταιρείας από τους οίκους 

της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοια αξιολόγηση υπολογίζεται μέσω του αποτελέσματος του δείκτη 

λειτουργικά	έσοδα

έξοδα	τόκων
 το οποίο συγκρίνεται με τη διαβάθμιση που ορίζουν οι οίκοι 

αξιολόγησης. 

Μία άλλη εξίσωση υπολογισμού του κόστους δανεισμού είναι: 

Έξοδα	τόκων
Βραχυπρόθεσμo	χρέος + Μακροπρόθεσμο	χρέος 

         Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου rf είναι η ελάχιστη απόδοση που πρέπει να 

αναμένει ένας επενδυτής για οποιαδήποτε επένδυση, δεδομένου ότι οποιαδήποτε 

ποσότητα κινδύνου δεν θα γινόταν ανεκτή εκτός εάν ο αναμενόμενος ρυθμός 

απόδοσης ήταν μεγαλύτερος από το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. 

 

         Ο συντελεστής βήτα αποτελεί τον συστηματικό κίνδυνο της εταιρίας. Η αγορά 

έχει βήτα=1 άρα  μετοχές με το ίδιο βήτα θα έχουν την ίδια απόδοση με την 

αγορά. Μετοχές με βήτα<1 σημαίνει πως έχουν συστηματικό κίνδυνο μικρότερο 

της αγοράς ενώ αντίστοιχα μετοχές με βήτα>1 σημαίνει πως έχουν κίνδυνο 

μεγαλύτερο της αγοράς. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εύρεσης του βήτα είναι αυτή 

των ελαχίστων τετραγώνων δηλαδή η παλινδρόμηση της y=α∙x+β με x να είναι η 

απόδοση της αγοράς  και y η απόδοση της εν λόγω μετοχής. 

 

          Το πριμ κινδύνου της αγοράς αποτελεί την έξτρα απόδοση που απαιτούν 

επενδυτές οι οποίοι εναποθέτουν τα κεφάλαια τους σε περιουσιακά στοιχεία (ή 

μετοχές) πιο επικίνδυνα από εκείνα του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου. Επειδή  η 

εύρεση του πριμ κινδύνου καθίσταται δύσκολη λόγω της συσχέτισής της με τις 

αποδόσεις της κεφαλαιαγοράς και γενικότερα της οικονομίας θα 

χρησιμοποιήσουμε για την παραπάνω απόδοση το working paper των Pablo 
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Fernandez, Alberto Ortiz & Isabel Fernandez Acin  ‘’Market Risk Premium for 71 

countries in 2016’’. 

         Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω στην σχέση (3.5) για την αποτίμηση 

μίας εταιρίας απαιτείται ο υπολογισμός των αναμενόμενων ταμειακών ροών στο 

διηνεκές. Βέβαια επειδή αυτό είναι αδύνατο για διάφορους λόγους πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένα μέγεθος το οποίο θα αφορά την αξία της επιχείρησης πέρα 

από το διάστημα πρόβλεψης στο οποίο εμείς θα ασχοληθούμε.  

 

Εάν υποτεθεί ότι το FCFF μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό g, μπορούμε να 

υποθέσουμε πως ισχύει: 
lGll> = lGll>��(� + S)	(,. �N) 

Συνεπώς για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας όσον αφορά το διηνεκές 

έχουμε: 

LR =
lGllR

m#GG − S =
lGllR�� ∙ (� + S)

m#GG − S 	(,. ��) 

Επομένως θα ισχύει για την αξία της επιχείρησης μετά το έτος της περιόδου 

πρόβλεψης: 

8LR =
LR

(� +m#GG)R (,. ��) 

Όπου n= το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης 

Καθίσταται σαφές πως για την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων αρκεί η αφαίρεση 

της αγοραίας αξίας του χρέους της επιχείρησης από την συνολική της αγοραία 

αξία. 

 

Αποτίμηση μέσω ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια 

 

Όπως έχουμε αναφέρει και στην παραπάνω ενότητα η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

αποτελεί την παρούσα αξία των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα 

ίδια κεφάλαια: 
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' = Z lGl�>
(� + P<)>

>bn

>b�
	(,. �,) 

Όπου FCFΕ= ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια το χρόνο t 

και  re= κόστος ιδίων κεφαλαίων 

           Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

προκύπτει από την ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους προς 

ικανοποίηση όλων των απαιτήσεών τους  και προεξοφλείται με το αντίστοιχο 

κόστος ιδίων κεφαλαίων. 

 

Εάν υποτεθεί ότι το FCFΕ μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό g, μπορούμε να 

υποθέσουμε πως ισχύει: 

lGl'> = lGl'>��(� + S)	(,. �3) 
Συνεπώς για τον  υπολογισμό της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου στο διηνεκές 

έχουμε: 

'R =
lGl�R
P< − S = lGl'R��(� + S)

P< − S 	(,. �7) 

Επομένως για την αξία του μετοχικού κεφαλαίου στο διηνεκές θα ισχύει: 

8�R =
�R

(� + P<)R (,. �9)	

Είναι προφανές πως ο ρυθμός ανάπτυξης τους FCFE και του FCFF δεν είναι 

απαραίτητα ο ίδιος. 

 

Πρόβλεψη FCFF και  FCFE 

 

Το μοντέλο αποτίμησης των ταμειακών ροών (DCF) της επιχείρησης βασίζεται στις 

προβλέψεις των μελλοντικών ταμειακών ροών (FCF). Οι προβλέψεις θα πρέπει να 

δημιουργούνται έμμεσα ελέγχοντας την πρόβλεψη της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού. Η διαδικασία πρόβλεψης  ανάγεται 

στα παρακάτω έξι βήματα: 



[47] 

 

1. Προετοιμασία και ανάλυση ιστορικών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Πριν από 

την πρόβλεψη μελλοντικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, πρέπει να χτίσουμε 

και να αναλύσουμε τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία. 

2. Δημιουργούμε την πρόβλεψη εσόδων. Εκτιμούμε τα μελλοντικά έσοδα 

χρησιμοποιώντας προσέγγιση βασισμένη στην αγορά ή βασισμένη στους πελάτες. 

Οι προβλέψεις θα πρέπει να είναι συνεπείς με τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν 

την οικονομική ανάπτυξη. 

3. Πρόβλεψη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Χρησιμοποιούμε τους 

κατάλληλους οικονομικούς οδηγούς για την πρόβλεψη λειτουργικών εξόδων, 

αποσβέσεων, εσόδων από τόκους, εξόδων τόκων και φόρων. 

4. Πρόβλεψη του ισολογισμού: επενδεδυμένο κεφάλαιο και μη λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό πρέπει να γίνει πρόβλεψη για το 

λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης, την καθαρή ιδιοκτησία, τις εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό, τη φήμη και την πελατεία και τα μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. 

5. Πρόβλεψη του ισολογισμού: κεφάλαια επενδυτών. Ολοκληρώνουμε την 

πρόβλεψη του ισολογισμού με τον υπολογισμό των παρακρατηθέντων κερδών και 

την πρόβλεψη άλλων λογαριασμών μετοχικού κεφαλαίου. Πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε  μετρητά ή νέο χρέος για την εξισορρόπηση του ισολογισμού. 

6. Υπολογίζουμε το ROIC και το FCF. Υπολογίζουμε το ROIC για να διασφαλίσουμε 

ότι οι προβλέψεις είναι συνεπείς με τις οικονομικές αρχές, τη δυναμική της 

βιομηχανίας και την ικανότητα της εταιρείας να ανταγωνιστεί. Για να 

ολοκληρώσουμε την πρόβλεψη, υπολογίζουμε την ελεύθερη ροή μετρητών ως τη 

βάση της αποτίμησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των 

αριθμοδεικτών των τριών εταιριών ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ. Η ανάλυση 

αυτή θα γίνει σε επίπεδο εταιρειών όπου θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των τριών εταιρειών αλλά και σε επίπεδο του κλάδου όπου θα 

προβούμε σε συγκριτική εξέταση των αριθμοδεικτών των υπό εξέταση εταιρειών. 

Όσον αφορά την εξέταση των αριθμοδεικτών εδώ θα έπρεπε να αναφερθεί πως 

ως χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για κάθε έτος χρησιμοποιείται ο 

αριθμητικός μέσος όρος των τιμών κλεισίματος για το κάθε έτος αντίστοιχα. Ο 

λόγος που χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο και όχι την τιμή κλεισίματος της μετοχής 

άπτεται στο γεγονός ότι μεταβάλλεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Όπως 

άλλωστε συμβαίνει και με τα περαιτέρω μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των αριθμοδεικτών. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται 

μετά από φόρους όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Είναι 

προφανές πως τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή καθώς δεν αντικατοπτρίζουν την δυναμική ή την κατάσταση μιας 

επιχείρησης αλλά μας δίνουν μία γενική εικόνα επάνω σε αυτή. Για αυτό το λόγο 

κρίνεται απαραίτητο να εξετάζονται σε ιστορικό επίπεδο για κάθε εταιρεία αλλά 

και σε σύγκριση με άλλες εταιρείες που έχουν τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά 

ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα. Όλα τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών προέρχονται από 

τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που είναι υπό εξέταση. 
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4.1 ΕΛΠΕ  
 

Αριθμοδείκτες ΕΛΠΕ 

Πίνακας 4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΠΕ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ\ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 4,54% 5,34% 6,28% 6,67% 6,89% 2,58% - - - 5,18% 

ROE 13,23% -5,76% 8,49% 8,07% 5,88% 5,11% -18,28% -26,65% 2,25% 21,02% 

P/E 11,97 - 13,52 13,50 17,66 18,15 - - 48,75 3,54 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 8,35% - 7,40% 7,41% 5,66% 5,51% - - 2,05% 28,22% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,30 0,54 0,59 0,85 0,99 1,02 1,48 2,35 2,41 1,64 

ROIC 8,80% -4,84% 6,11% 3,30% 1,89% 1,87% -11,92% -12,84% -3,82% 3,45% 

P/BV 1,58 1,37 1,14 1,08 1,04 0,93 1,53 1,52 1,09 0,74 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,85% -0,26% 3,83% 3,84% 2,19% 1,47% -2,20% -2,83% 3,27% 10,35% 

 

Το 2013 και το 2014  αποτέλεσαν χρονιές κατά τις οποίες η ΕΛΠΕ παρουσίασε 

ζημιές γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των δεικτών κατά τα έτη 

αυτά. Όσον αφορά τη μερισματική απόδοση κρίνεται εμφανής η πολιτική της 

εταιρίας να διανείμει μερίσματα κατά τα έτη στα οποία παρουσιάζει κέρδη. Το 

χαμηλότερο μέρισμα (0,15€) δόθηκε κατά το έτος 2012 γεγονός που 

δικαιολογείται από τη χαμηλή κερδοφορία ενώ κατά τα έτη 2013,2014,2015 δεν 

δόθηκε μέρισμα είτε λόγω ζημιών ή λόγω χαμηλής κερδοφορίας. Παράλληλα, 

κρίνεται εμφανές πως η εταιρεία άρχισε να ανακάμπτει το 2016 έπειτα από μία 

δύσκολη τριετία (2013-2015) διανέμοντας μέρισμα 0,20€. Κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο παρατηρούμε πως ο δείκτης P/BV διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, σε 

σύγκριση όμως με το δείκτη ROE μπορούμε να πούμε πως η απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων δεν συμβαδίζει με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης κάθε έτους καθώς ο 

ROE είναι χαμηλός και ακολουθεί πτωτική πορεία. Αναφορικά με το δείκτη P/E ο 

μεγάλος αριθμός των μετοχών σε συνδυασμό με την χαμηλή κερδοφορία αποτελεί 

έναν αρνητικό παράγοντα στον υπολογισμό του όπως επίσης και στον δείκτη P/BV 

που αναφέρθηκε παραπάνω. Βέβαια και εδώ είναι εμφανής η διαφορά πως το 

2016 η εταιρεία αύξησε την κερδοφορία της οδηγώντας σε σαφώς καλύτερα 

αποτελέσματα για τον δείκτη. Η χαμηλή τιμή του ROIC είναι απόρροια της 
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χαμηλής κερδοφορίας που υπάρχει σε συνδυασμό με  τις υποχρεώσεις της 

εταιρείας (κυρίως τις βραχυπρόθεσμες). Η απόδοση κερδών έχει την ακριβώς 

αντίθετη πορεία με τον δείκτη P/E δηλώνοντας πως η κερδοφορία της εταιρείας 

μειώνεται με αποκορύφωμα τα έτη 2013 και 2014 όπου δεν υπολογίστηκε λόγω 

της αρνητικής τιμής της εξαιτίας της ζημίας της επιχείρησης. Πολύ σημαντική 

κρίνεται η τιμή της απόδοσης των κερδών κατά το έτος 2016 η οποία υποδηλώνει 

πως η εταιρεία ξαναβρήκε την κερδοφορία της και είναι ένα καίριο σημάδι 

ανάκαμψης αυτής. Όσον αφορά το δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια θα 

μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε χαμηλό κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η 

αύξηση που παρατηρείται κατά την τριετία 2013-2015 οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην αύξηση τόσο του βραχυπρόθεσμου όσο και του μακροπρόθεσμου δανεισμού 

σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη αλλά και στην μείωση των ιδίων κεφαλαίων, λόγω 

της μείωσης των συσσωρευμένων κερδών. Η ΕΛΠΕ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

μεταβολές στα λειτουργικά της έξοδα και η αρνητική απόδοση του λειτουργικού 

περιθωρίου κέρδους κατά τα έτη 2013-2014 οφείλεται στην αύξηση του κόστους 

πωληθέντων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών έχοντας ως αποτέλεσμα χαμηλό 

μικτό κέρδος. 

 

4.2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 
 

Αριθμοδείκτες Μότορ Όιλ 

Πίνακας 4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ\ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 6,66% 4,88% 7,48% 2,92% 5,39% 5,18% 2,46% - 7,48% 8,78% 

ROE 41,63% 24,10% 25,51% 22,90% 31,73% 18,89% 1,26% -26,78% 39,37% 38,86% 

P/E 12,86 18,07 12,16 11,54 5,84 7,06 162,60 - 4,77 4,13 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 7,77% 5,53% 8,23% 8,67% 17,12% 14,16% 0,62% - 20,94% 24,20% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,66 1,78 1,71 1,73 2,17 1,79 1,66 2,63 2 1,21 

ROIC 17,99% 11,18% 10,59% 10,59% 13,77% 11,81% 4,33% -5,07% 24,62% 34,49% 

P/BV 5,37 4,33 3,12 2,63 1,85 1,34 2,04 2,74 1,88 1,61 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,46% 2,56% 4,19% 3,16% 3,19% 2,14% 1,01% -0,84% 6,71% 9,92% 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα η χρονιά στην οποία η εταιρία 

εμφάνισε τα χειρότερα αποτελέσματα σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες είναι το 

2014. Η μερισματική απόδοση μας δείχνει πως η εταιρία έχει την πολιτική να 

διανείμει μερίσματα ακόμα και σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας. Όπως 

παρατηρούμε η εταιρία δεν διένειμε μέρισμα μόνο κατά το έτος 2014 όπου 

εμφάνισε ζημίες ενώ το χαμηλότερο μέρισμα είναι το έτος 2013 (0,20€) το οποίο 

σε συνδυασμό με την τιμή διαπραγμάτευσης (8,07€) οδήγησαν σε πτώση την 

μερισματική απόδοση. Η πορεία του δείκτη P/BV υποδηλώνει την αύξηση των 

ιδίων κεφαλαίων τα οποία κατά τα έτη 2013 και 2014 παρουσίασαν μία μικρή 

κάμψη σε σχέση με την ανοδική πορεία που ακολουθούσαν έως τότε. Βέβαια 

κρίνεται απαραίτητη η σύγκριση του P/BV με το δείκτη ROE  για πιο σωστά 

αποτελέσματα. Πάνω σε αυτό παρατηρούμε πως κατά τα έτη 2008-2012 η 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (παρά την μικρή πτώση 

το 2012) λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και παράλληλα ο δείκτης P/BV 

διατηρείται χαμηλός. Αντίθετα κατά τα έτη 2013-2014 ο δείκτης ROE είναι 

χαμηλός ενώ ο δείκτης P/BV σχετικά υψηλός δείχνοντας πως η μετοχή της MOTΟΡ 

ΟΪΛ σε αυτή την περίπτωση είναι υπερτιμημένη. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο τόσο η 

χαμηλή κερδοφορία της εταιρίας τα έτη 2013 και 2014 αλλά και η υψηλή μέση 

τιμή διαπραγμάτευσης την οποία είχε τα έτη αυτά. Κατά τα έτη 2015-2016 

παρατηρούμε πως ο δείκτης P/BV δείχνει να επανέρχεται στα επίπεδα των ετών 

2011 και 2012 ενώ αντίστοιχα ο ROE αρχίζει να αυξάνεται. Ο δείκτης P/E 

εμφανίζεται υψηλός κατά τα έτη 2007-2010 λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας ενώ 

το έτος 2013 υποδεικνύει την οριακή κερδοφορία που είχε (5,6 εκατ. €) η οποία 

ακολουθείται από τις ζημίες του 2014. Κατά τα έτη 2011 και 2012 ο δείκτης είναι 

σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα παραπάνω έτη δείχνοντας πως η εταιρία 

βρισκόταν σε περίοδο υψηλής κερδοφορίας. Παράλληλα, η απόδοση κερδών η 

οποία αποτελεί την αντανάκλαση του δείκτη P/E εμφανίζεται αυξημένη όπως ήταν 

αναμενόμενο κατά τα έτη 2011 και 2012. Παρατηρούμε πως έπειτα από τις 

δύσκολες χρονιές 2013 και 2014 η εταιρία εμφανίζει και πάλι αυξημένη απόδοση 

κερδών κατά τα έτη 2015 και 2016 υποδηλώνοντας πως βρίσκεται σε περίοδο 

ανάκαμψης της κερδοφορίας της. Τα χαμηλά κέρδη της εταιρίας κατά τα έτη 2013 

και 2014 είχαν επίπτωση και στον δείκτη ROIC συγκεκριμένα μειώνοντας τον. Η 
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πτώση του το 2012 σε σχέση με το 2011 οφείλεται στο γεγονός πως τα κέρδη της 

εταιρίας μειώθηκαν. Παράλληλα είναι εμφανές πως για τα έτη 2007-2010 ο 

δείκτης διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο ενώ η αύξηση του κατά τη διετία 

2015-2016 υποδηλώνει την αύξηση των κερδών την εταιρίας. Όσον αφορά το 

δείκτη δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια δε φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες 

αποκλίσεις με εξαίρεση τα έτη 2014 και 2015 όπου ο δείκτης έχει τιμή μεγαλύτερη 

του 2, γεγονός που δικαιολογείται από την αύξηση του χρέους σε συνδυασμό με 

τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων την συγκεκριμένη περίοδο. Αναφερόμενοι στις 

υπόλοιπες χρονιές θα μπορούσαμε να πούμε πως ο δανεισμός βρίσκεται σε 

διαχειρίσιμα επίπεδα από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Για το δείκτη 

λειτουργικού περιθωρίου κέρδους η MOΤΟΡ ΟΪΛ όπως και τα ΕΛΠΕ δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές στα λειτουργικά της έξοδα από έτος σε έτος. Τα 

χαμηλά ποσοστά τους κατά τα έτη 2013 και 2014 οφείλονται στην αύξηση του 

κόστους πωληθέντων και επομένως στα χαμηλότερα μικτά αποτελέσματα και όχι 

στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων. 

 

4.3 ΕΛΙΝΟΪΛ 
 

Αριθμοδείκτες Ελινόιλ 

Πίνακας 4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ\ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - - 1,98% - - - - - 18,38% 6,23% 

ROE -2,01% 4,17% 7,21% 4,00% -0,44% -1,26% -4,30% 2,01% 5,43% 7,39% 

P/E - 49,48 16,38 22,97 - - - 27,75 7,64 5,40 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - 2,02% 6,11% 4,35% - - - 3,60% 13,09% 18,52% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,65 0,84 0,55 1,05 1,04 1,16 1,32 1,24 1,22 1,16 

ROIC -4,60% -3,70% 2,77% 0,64% -3,32% -4,39% -5,29% -2,56% -1,37% -0,63% 

P/BV 2,50 2,06 1,22 0,92 0,59 0,36 0,65 0,56 0,41 0,40 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,18% 1,34% 1,63% 1,07% 1,02% 0,89% 0,68% 0,83% 1,08% 0,92% 

 

Η τριετία 2011-2013  αποτέλεσε τις χρονιές κατά τις οποίες η ΕΛΙΝΟΪΛ παρουσίασε 

ζημιές γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των δεικτών κατά τα έτη 
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αυτά. Όσον αφορά τη μερισματική απόδοση κρίνεται εμφανής η πολιτική της 

εταιρείας να διανείμει μερίσματα κατά τα έτη στα οποία παρουσιάζει κέρδη τα 

οποία έχουν απόδοση της τάξης του 5% και πάνω. Η εταιρία  κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο έχει δώσει μέρισμα 3 χρονιές και αυτές ήταν το 2009,το 2015 και το 

2016.Το χαμηλότερο μέρισμα (0,05€) δόθηκε κατά το έτος 2009 γεγονός που 

δικαιολογείται από τη χαμηλότερη κερδοφορία σε σχέση  με τα άλλα δύο έτη στα 

οποία δόθηκε επίσης μέρισμα. Παράλληλα κρίνεται εμφανές πως η εταιρεία 

άρχισε να ανακάμπτει το 2015 έπειτα από μία δύσκολη τριετία (2011-2013) 

διανέμοντας μέρισμα 0,16€. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρούμε πως ο 

δείκτης P/BV διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα όπου από το 2010 και μετά παίρνει 

συνεχώς τιμές μικρότερες του 1. Σε σχέση όμως με το δείκτη ROE μπορούμε να 

πούμε πως η απόδοση ιδίων κεφαλαίων βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Ένας λόγος 

για αυτό ίσως είναι το γεγονός πως η ΕΛΙΝΟΪΛ δεν διαθέτει διυλιστήρια με 

αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες 2 εταιρείες ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ να έχουν 

μικρότερο ανταγωνισμό σε σχέση με αυτή και επομένως πλεονέκτημα στην 

παραγωγή των κερδών. Αναφορικά με το δείκτη P/E μπορούμε να παρατηρήσουμε 

πως στα περισσότερα έτη της εξεταζόμενης περιόδου βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα υποδηλώνοντας την μικρή κερδοφορία της επιχείρησης. Σε κάποια έτη 

δεν υφίσταται ο λόγος P/E καθώς δεν έχει νόημα να είναι αρνητικός. Βέβαια στα 

δύο τελευταία έτη 2015 και 2016 ο δείκτης παίρνει τις καλύτερες τιμές του 

υποδηλώνοντας πως η κερδοφορία της εταιρίας βρίσκεται σε σαφώς καλύτερο 

επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η απόδοση κερδών έχει την ακριβώς 

αντίθετη πορεία με τον δείκτη P/E δηλώνοντας πως η κερδοφορία της εταιρείας 

μειώνεται κατά τα έτη 2008 και 2014 με αποκορύφωμα τα έτη 2011,2012 και 2013 

όπου δεν υπολογίστηκε λόγω της αρνητικής τιμής της εξαιτίας της ζημίας της 

επιχείρησης. Πολύ σημαντική κρίνεται η τιμή της απόδοσης των κερδών κατά τα 

έτη 2015 και 2016 η οποία υποδηλώνει πως η εταιρεία ξαναβρήκε την κερδοφορία 

της στον επιθυμητό βαθμό και ένα καίριο σημάδι αυτής είναι η διανομή 

μερίσματος τις χρονιές αυτές. Η χαμηλή τιμή του ROIC είναι απόρροια της χαμηλής 

κερδοφορίας που υπάρχει σε συνδυασμό με  τις υποχρεώσεις της εταιρείας και 

παρατηρούμε ότι είναι αρνητικός σε μεγάλο διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου. 

Όσον αφορά το δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια θα μπορούσαμε να τον 
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χαρακτηρίσουμε χαμηλό κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η ΕΛΙΝΟΪΛ δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές στα λειτουργικά της έξοδα με αποτέλεσμα το 

λειτουργικό περιθώριο κέρδους να διατηρείται στα ίδια επίπεδα κατά το σύνολο 

της εξεταζόμενης περιόδου. 

 

4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠΕ,ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

Η εξέταση των αριθμοδεικτών από κάθε αναλυτή πρέπει να γίνεται σε σύγκριση 

με εταιρείες οι οποίες διέπονται από τα ίδια χαρακτηριστικά με σκοπό τα εν λόγω 

αποτελέσματα να είναι ασφαλέστερα. Επομένως για την καλύτερη ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων των παραπάνω αριθμοδεικτών θα συγκριθούν μεταξύ τους οι 

τρεις εξεταζόμενες εταιρίες του κλάδου ΕΛΠΕ,ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.4 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 4,54% 5,34% 6,28% 6,67% 6,89% 2,58% - - - 5,18% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 6,66% 4,88% 7,48% 2,92% 5,39% 5,18% 2,46% - 7,48% 8,78% 

ΕΛΙΝΟΪΛ - - 1,98% - - - - - 18,38% 6,23% 

 

Για τη μερισματική απόδοση έχει ήδη τονιστεί πως τόσο η ΕΛΠΕ όσο και η 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ακολουθούν πολιτική διανομής μερισμάτων και πως αυτά 

επηρεάζονται από τα κέρδη και τις ζημίες που παρουσιάζουν οι εταιρίες, με τη 

δεύτερη να διανείμει μέρισμα ακόμα και όταν έχει ελάχιστη κερδοφορία. Όσον 

αφορά την ΕΛΙΝΟΪΛ δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική καθώς ως φαίνεται διανείμει 

μέρισμα μόνο σε περιόδους υψηλής κερδοφορίας πράγμα που την οδηγεί στο να 

είναι αρκετά συντηρητική στον τομέα αυτό. 
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Διάγραμμα 4.1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ROE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 13,23% -5,76% 8,49% 8,07% 5,88% 5,11% -18,28% -26,65% 2,25% 21,02% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 41,63% 24,10% 25,51% 22,90% 31,73% 18,89% 1,26% -26,78% 39,37% 38,86% 

ΕΛΙΝΟΪΛ -2,01% 4,17% 7,21% 4,00% -0,44% -1,26% -4,30% 2,01% 5,43% 7,39% 

 

Από τον πίνακα αποτελεσμάτων του ROE η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εμφανίζεται πιο 

ικανή να παράγει κέρδη, δίχως να απαιτείται η χρήση περισσότερων κεφαλαίων, 

σε σχέση με τις άλλες δύο εξεταζόμενες εταιρίες. Στην αντίπερα όχθη η πτωτική 

πορεία του δείκτη ROE τόσο της ΕΛΠΕ όσο και της ΕΛΙΝΟΪΛ υποδηλώνει την 

αδυναμία των δύο αυτών εταιριών να επιστρέψουν αποδόσεις οι οποίες είναι 

ικανοποιητικές. Η αδυναμία αυτή είναι εμφανής και παρακάτω στο δείκτη ROIC 

όπου οι δύο τελευταίες εταιρείες δυσκολεύονται να επιστρέψουν καλύτερες 

αποδόσεις κερδών προς τους κατόχους των επενδυμένων κεφαλαίων. 
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Διάγραμμα 4.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ P/E ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.6 ΔΕΙΚΤΗΣ P/E ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

P/E 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 11,97 - 13,52 13,50 17,66 18,15 - - 48,75 3,54 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 12,86 18,07 12,16 11,54 5,84 7,06 162,60 - 4,77 4,13 

ΕΛΙΝΟΪΛ - 49,48 16,38 22,97 - - - 27,75 7,64 5,40 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα του δείκτη P/E η μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

εμφανίζεται υποτιμημένη και φθηνή για τα εξεταζόμενα έτη καθώς έχει 

χαμηλότερο P/E και είναι προφανώς καλύτερη επένδυση. Παρατηρούμε πως 

μόνο τη χρονιά 2013 ο δείκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλός ενώ το 2014 δεν 

υπολογίστηκε λόγω ζημιών. Η ΕΛΠΕ κατά την δεκαετία που εξετάζουμε έχει 

αρκετά υψηλό P/E ενώ για το 2013 και το 2014 ο δείκτης δεν υπολογίστηκε 

καθώς η εταιρία παρουσίασε ζημιές. Η ΕΛΙΝΟΪΛ διαχρονικά έχει υψηλό P/E ενώ 

για πολλά έτη δεν υπολογίστηκε ο δείκτης λόγω ζημιών της εταιρίας. Πάντως 

κοιτώντας το 2016 είναι εμφανές πως και οι τρεις εταιρίες βρίσκονται σε καλό 

δρόμο καταφέρνοντας να μειώσουν τον δείκτη τους αρκετά έπειτα από μία 

δύσκολη περίοδο. Γενικά έχουμε αναφέρει πως προτιμώνται εταιρίες οι οποίες 

έχουν χαμηλό δείκτη P/E καθώς θεωρείται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες 

να αυξηθεί η τιμή τους στο μέλλον. Βέβαια η υπόθεση αυτή αναφέρεται σε 
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διαχρονική παρατήρηση του δείκτη και όχι μεμονωμένα σε κάποιο συγκεκριμένο 

έτος.  

 

Διάγραμμα 4.3 ΔΕΙΚΤΗΣ P/E ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.7 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 8,35% - 7,40% 7,41% 5,66% 5,51% - - 2,05% 28,22% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 7,77% 5,53% 8,23% 8,67% 17,12% 14,16% 0,62% - 20,94% 24,20% 

ΕΛΙΝΟΪΛ - 2,02% 6,11% 4,35% - - - 3,60% 13,09% 18,52% 

 

Όπως έχει αναφερθεί η απόδοση κερδών ουσιαστικά ακολουθεί την 

αντίθετη πορεία με το δείκτη P/E αλλά επαληθεύει τα αποτελέσματα του. Στον 

παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα των αποδόσεων κερδών και των τριών 

εταιριών είναι εμφανές πως η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει μία διαχρονική καλή πορεία 

καλών αποτελεσμάτων όσον αφορά την απόδοση κερδών με εξαίρεση όπως 

αναφέρθηκε και στον δείκτη P/E τη διετία 2013-2014. Όμοια με παραπάνω 

μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η ΕΛΠΕ συγκριτικά με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει 
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αρκετά χαμηλότερη απόδοση κερδών ενώ η ΕΛΙΝΟΪΛ βρίσκεται σε ακόμα 

χαμηλότερα επίπεδα ενώ έχει εμφανίσει ζημίες 4 έτη κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο. Πάντως και οι τρεις εταιρίες κατά το 2016 έδειξαν ότι κατάφεραν να 

πετύχουν υψηλή απόδοση στα κέρδη τους και συγκεκριμένα την υψηλότερη κατά 

την εξεταζόμενη δεκαετία.  

 

Διάγραμμα 4.4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-
ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 0,30 0,54 0,59 0,85 0,99 1,02 1,48 2,35 2,41 1,64 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 1,66 1,78 1,71 1,73 2,17 1,79 1,66 2,63 2,00 1,21 

ΕΛΙΝΟΪΛ 1,65 0,84 0,55 1,05 1,04 1,16 1,32 1,24 1,22 1,16 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα η ΕΛΙΝΟΪΛ είναι ελαφρώς λιγότερο 

μοχλευμένη σε σχέση με την ΕΛΠΕ. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι περισσότερο μοχλευμένη 

από τα ΕΛΠΕ. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως μέχρι και το 2011 η ΕΛΠΕ ήταν 

σε θέση να καλύπτει το ποσό του δανεισμού με τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων 

τους εν αντιθέση με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που δεν είχε ποτέ αυτή την ικανότητα. Η 

παραπάνω ικανότητα της ΕΛΠΕ προφανώς παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο 
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στους επενδυτές όσο και στους δανειστές οι οποίοι προτιμούν όσο το δυνατόν 

μικρότερο δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Πολύ ιδιαίτερο χαρακτηρίζεται 

το γεγονός πως η ΕΛΙΝΟΪΛ έχει καταφέρει να διατηρήσει τον δείκτη σε σταθερή 

και ικανοποιητική θα μπορούσαμε να πούμε κατάσταση κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο. 

 

Διάγραμμα 4.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-
ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ROIC) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.9 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ROIC) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ROIC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 8,80% -4,84% 6,11% 3,30% 1,89% 1,87% -11,92% -12,84% -3,82% 3,45% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 17,99% 11,18% 10,59% 10,59% 13,77% 11,81% 4,33% -5,07% 24,62% 34,49% 

ΕΛΙΝΟΪΛ -4,60% -3,70% 2,77% 0,64% -3,32% -4,39% -5,29% -2,56% -1,37% -0,63% 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι εμφανής η αδυναμία τόσο της ΕΛΠΕ 

όσο και της ΕΛΙΝΟΪΛ να παράξουν υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους. 

Στις αποδόσεις του επενδεδυμένου κεφαλαίου παρατηρείται η ικανότητα της 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ να εκμεταλλεύεται αποδοτικότερα τα κεφάλαια τα οποία έχουν 

επενδυθεί σε αυτή, ενώ αντίθετα τόσο η ΕΛΙΝΟΪΛ όσο και η ΕΛΠΕ δεν φαίνεται να 

έχουν αυτή την δυνατότητα. Είναι άξιο αναφοράς πως ακόμα και στις περιόδους 

όπου τα διυλιστήρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως συνέβη το 2013 και το 2014 
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η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατάφερε στην πρώτη περίπτωση να αποφέρει τουλάχιστον θετικές 

αποδόσεις και στην δεύτερη όσο το δυνατόν μικρότερο αρνητικές. Σε αντίθεση η 

ΕΛΙΝΟΪΛ βρίσκεται σε μία διαρκή αρνητική απόδοση των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων δίχως να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κεφάλαια αυτά αποδοτικά. Στο 

ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η ΕΛΠΕ η οποία στην αντίστοιχη διετία που 

αναφέρθηκε παραπάνω με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εμφάνισε σαφώς πολύ μεγαλύτερες 

με αρνητικό πρόσημο αποδόσεις.  

 

Διάγραμμα 4.6 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ROIC) ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΔΕΙΚΤΗΣ P/BV ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.10 ΔΕΙΚΤΗΣ P/BV ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

P/BV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 1,58 1,37 1,14 1,08 1,04 0,93 1,53 1,52 1,09 0,74 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 5,37 4,33 3,12 2,63 1,85 1,34 2,04 2,74 1,88 1,61 

ΕΛΙΝΟΪΛ 2,50 2,06 1,22 0,92 0,59 0,36 0,65 0,56 0,41 0,40 
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Βάσει του δείκτη P/BV η ΕΛΠΕ επιτυγχάνει χαμηλότερα αποτελέσματα 

πράγμα που σημαίνει πως εμφανίζεται υποτιμημένη ως προς την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με 

αποτέλεσμα να αποτελεί καλύτερη επιλογή. Βεβαίως βάσει αποτελεσμάτων του 

εν λόγω δείκτη την σοφότερη επένδυση αποτελεί η ΕΛΙΝΟΪΛ. Γενικά μετοχές οι 

οποίες εμφανίζουν δείκτη P/BV μικρότερο της μονάδας χαρακτηρίζονται ως 

υποτιμημένες ενώ εκείνες που έχουν δείκτη μεγαλύτερο της μονάδας 

χαρακτηρίζονται ως υπερτιμημένες. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να επαναλάβουμε 

πως ο δείκτης P/BV πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με τα αποτελέσματα του δείκτη 

ROE καθώς ο παρονομαστής και των δύο αυτών δεικτών εκφράζεται μέσω των 

ιδίων κεφαλαίων. 

 

Διάγραμμα 4.7 ΔΕΙΚΤΗΣ P/BV ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

Πίνακας 4.11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΠΕ 4,85% -0,26% 3,83% 3,84% 2,19% 1,47% -2,20% -2,83% 3,27% 10,35% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 6,46% 2,56% 4,19% 3,16% 3,19% 2,14% 1,01% -0,84% 6,71% 9,92% 

ΕΛΙΝΟΪΛ 1,18% 1,34% 1,63% 1,07% 1,02% 0,89% 0,68% 0,83% 1,08% 0,92% 
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Όσον αφορά το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η μεταβολή που εμφανίζεται κατά τα έτη δεν 

οφείλεται στην λάθος διαχείριση των λειτουργικών εξόδων αλλά στην αύξηση του 

κόστους πωληθέντων που υπάρχει κατά περιόδους. Η ΕΛΙΝΟΪΛ διατηρεί τον 

παραπάνω δείκτη σταθερό καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο πράγμα που 

σημαίνει πως προβαίνει σε πολύ καλή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. 

 

Διάγραμμα 4.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΛΠΕ-ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ-ΕΛΙΝΟΪΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προβούμε σε εφαρμογή των μεθόδων εύρεσης εσωτερικής 

αξίας της μετοχής των υπό εξέταση τριών εταιριών ΕΛΠΕ,ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ 

και συγκεκριμένα της μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών. Όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο τρία η βασική μέθοδος αποτίμησης των μετοχών 

είναι η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών και στη συνέχεια η μέθοδος 

προεξόφλησης μερισμάτων. Σχετικά με την ανάλυση DCF ως ιστορική περίοδος 

θα χρησιμοποιηθεί η πενταετία 2012-2016 από την οποία θα αντληθούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία με σκοπό να αποτυπώσουμε όλες τις υποθέσεις που 

καθίστανται αναγκαίες για τη μελλοντική πορεία των χρησιμοποιούμενων 

μεγεθών. Η περίοδος πρόβλεψης θα εκτείνεται από το 2017 έως το 2021. Όσον 

αφορά το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων δεν θα προβούμε σε χρήση του 

καθώς υπάρχουν αδυναμίες που έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο τρία και η 

ιστορική περίοδος αποτέλεσε περίοδο δυσκολιών για τον κλάδο του πετρελαίου. 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου θα καθορίσουν την αξιολόγηση της μετοχής των 

ΕΛΠΕ,ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΕΛΙΝΟΪΛ, δηλαδή την εσωτερική αξία της κάθε επιχείρησης 

συγκρινόμενη με την τιμή διαπραγμάτευσης της κατά την 31/12/2016, 

προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο αν η μετοχή λογίζεται ως υποτιμημένη, 

υπερτιμημένη ή αν είναι σωστά τιμολογημένη σύμφωνα με την αγορά. Τέλος, 

αξίζει να αναφέρουμε πως τα στοιχεία αφορούν τα μεγέθη των τριών εταιριών 

(ΕΛΠΕ Α.Ε , Μότορ Όιλ Ελλάς και ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.). 
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5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

5.1.1 ΕΛΠΕ 
 

Πίνακας 5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΠΕ 

ΕΛΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ CAGR 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2012 2013 2014 2015 2016 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9.900.533 8.946.258 8.750.184 6.584.471 5.992.446 -11,80% 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ - -9,64% -2,19 -24,75% -9% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 9.576.112 8.890.437 8.873.491 6.202.430 5.291.281 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 324.421 55.821 -123.307 382.041 701.165 21,25% 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 3,28% 0,62% -1,41% 5,8% 11,7% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 194.327 269.663 193.671 119.277 199.502 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 130.094 -213.842 -316.978 262.764 501.663 40,13% 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1,32% -2,39% -3,62 4% 8,37% 

ΦΟΡΟΙ 20% 26% 26% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 104.075 -158.243 -234.564 186.562 356.181 36,01% 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 106.660 155.614 139.890 137.696 151.452 

(-)ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 493.543 85.101 107.783 134.691 91.161 

ΜΗ   ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -188.795 -308.671 -1.313.635 -1.198.330 198.303 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  - -119.876 -1.004.964 115.305 1.396.633 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών της ιστορικής περιόδου και 

της περιόδου πρόβλεψης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες μικτού περιθωρίου 

κέρδους και ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου καθώς αποτελούν μία τάξη 

πρόγνωσης για την μελλοντική πορεία των κοστών της εταιρίας. Παράλληλα, 

εμφανίζεται ο σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR). Η πτωτική πορεία που 

παρατηρείται στον κύκλο εργασιών της ΕΛΠΕ κατά τα έτη 2015 και 2016 

οφείλεται σε παράγοντες τόσο της Ελληνικής οικονομίας όσο και του διεθνούς 

περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μείωση της ζήτησης 
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πετρελαίου στην εγχώρια αγορά η οποία αποτυπώθηκε με μείωση του κύκλου 

εργασιών της ΕΛΠΕ. 

 

Πίνακας 5.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΛΠΕ 

 

 Για τη μελλοντική πορεία των μεγεθών θα χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις 

αναλυτών που ακολουθούν τη μετοχή της εν λόγω επιχείρησης και τα ιστορικά 

στοιχεία της περιόδου 2012-2016. Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζονται οι 

μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Επίσης, στο ίδιο κομμάτι του πίνακα έχει 

υπολογιστεί η παρούσα αξία των παραπάνω μεγεθών που έχουν προεξοφληθεί 

με το σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Οι εκτιμήσεις αυτές αντλούνται από 

το reuters.com και το ft.com (financial times). Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παίρνουμε λοιπόν η πορεία του κύκλου εργασιών για το 2017 θα έχει ανοδική 

τάση της τάξης του 18,11% σε σχέση με το 2016 ενώ το 2018 η ανοδική αυτή 

πορεία συνεχίζεται με το ποσοστό βέβαια να είναι μικρότερο στο επίπεδο του  

3,43% έναντι του 2017. Οι παραπάνω μεταβολές αφορούν τον όμιλο, παρόλα 

αυτά θα χρησιμοποιηθούν οι ποσοστιαίες αυτές μεταβολές και για την μητρική 

ΕΛΠΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2017 2018 2019 2020 2021 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7.077.678 7.320.442 7.540.055 7.690.856 7.767.765 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 18,11% 3,43% 3% 2% 1% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 6.476.075 6.698.204 6.899.150 7.037.133 7.107.505 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 601.603 622.238 640.905 653.723 660.260 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 176.942 183.011 188.501 192.271 194.194 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 424.661 439.227 452.403 461.451 466.066 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6% 6% 6% 6% 6% 

ΦΟΡΟΙ 29% 29% 29% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 301.509 311.851 321.206 327.630 330.907 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 148.631 153.729 158.341 161.508 163.123 

(-) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 233.563 241.575 248.822 253.798 256.336 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  35.260 8.011 7.247 4.976 2.538 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 303.880 346.569 361.300 373.162 380.492 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 279.713 293.637 281.773 267.879 251.418 
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εταιρία. . Αυτή η ιδιότητα θα χρησιμοποιηθεί καθώς οι παράγοντες επηρεασμού 

του ομίλου αποτελούν και παράγοντες επηρεασμού της μητρικής εταιρίας. Για τα 

δύο πρώτα έτη της πρόβλεψης μπορούμε να παρατηρήσουμε πως οι μεταβολές 

είναι δυσανάλογες. Το γεγονός πως η αύξηση του 2018 έχει τόσο μεγάλη 

απόκλιση σε σχέση με του 2017 οφείλεται στην νοοτροπία της επιχείρησης να 

διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της στα 7.000.000.000 ευρώ καθώς σε αυτό το 

επίπεδο μπορεί να προβεί σε καλύτερη διαχείριση του κόστους πωληθέντων της. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 5.3 η επιχείρηση στο παρελθόν είχε ένα μεγάλο 

ποσοστό του κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων ειδικά όταν το 2014 ο 

κύκλος εργασιών της επιχείρησης ήταν κοντά στα 9.000.000.000 ευρώ. Αντί 

αυτού παρατηρούμε ότι τα έτη 2015 και 2016 όπου η επιχείρηση μείωσε τον 

κύκλο εργασιών της ανταπεξήλθε καλύτερα και στο κομμάτι του κόστους 

πωληθέντων. Για αυτό το λόγο κρίνεται εμφανές πως η ΕΛΠΕ έχει την τάση να 

διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της στα 7.000.000.000 ευρώ όπου μπορεί και να 

διαχειριστεί καλύτερα το κόστος πωληθέντων της. Με πρόφαση τα παραπάνω θα 

θεωρήσουμε πως η εταιρία θα παρουσιάσει αύξηση στον κύκλο εργασιών της 

τάξης του 3% το 2019, του 2% το 2020 και 1% το 2021 με σκοπό να κινείται σε ένα 

μήκος κύματος ανάμεσα στα 7.000.000.000 και 8.000.000.000 ευρώ. Η τελευταία 

εκτίμηση βέβαια απορρέει και από την λογική της ανάλυσης DCF δηλαδή το 

γεγονός πως η ΕΛΠΕ θα έχει ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές μικρότερο από της 

εθνικής οικονομίας. Οι προβλέψεις ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών 

βασίζονται επίσης στο γεγονός πως καθώς η εταιρία διαθέτει τέσσερα 

διυλιστήρια εκ των οποίων εκείνο της Ελευσίνας από το 2014 και μετά λειτουργεί 

στο 100% έπειτα από έργα αναβάθμισης. 

Η μελλοντική πορεία των μεγεθών που κρίνονται απαραίτητα για τον 

υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα είναι συνάρτηση του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης. Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων παρατηρούμε 

πως κατά την ιστορική περίοδο 2012-2016 κυμαίνεται μεταξύ των 88,3% και 

101,41%.  
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Πίνακας 5.3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΛΠΕ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

96,72% 99,38% 101,41% 94,2% 88,3% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
96,00% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
95,89% 

 

Βέβαια τόσο ο αριθμητικός όσο και ο γεωμετρικός μέσος όρος της 

πενταετίας θα λέγαμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πορεία της εταιρίας στο 

ποσοστό του κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων. Για αυτό το λόγο θα 

θεωρήσουμε ως ποσοστό επί των πωλήσεων το 91,5% το οποίο βρίσκεται  πιο 

κοντά στα δεδομένα με τα οποία λειτουργεί η εταιρία. Στη συνέχεια όσον αφορά 

τα λειτουργικά έξοδα τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι: 

 

Πίνακας 5.4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΛΠΕ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1,96% 3,01% 2,2% 1,81% 3,3% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
2,46% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
2,39% 

   

Θα θεωρήσουμε ως  ποσοστό αυτό του 2,5% που είναι πολύ κοντά στον 

αριθμητικό μέσο όρο. Όσον αφορά το φορολογικό συντελεστή θα διατηρήσουμε 

το 29% όπως ισχύει και για τα έτη 2015 και 2016. Για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων έχουμε τα παρακάτω ποσοστά για την ιστορική περίοδο: 
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Πίνακας 5.5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΠΕ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1,08% 1,74% 1,60% 2,09% 2,53% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
1,81% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
1,74% 

 

Για ποσοστό των αποσβέσεων θα θεωρήσουμε το 2,1% (δηλαδή 

πλησιέστερα στον αριθμητικό μέσο όρο της τετραετίας 2013-2016) καθώς 

αποτελεί τιμή πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα της εταιρίας. Όσον αφορά τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτές θα διατηρηθούν σταθερές στο επίπεδο των 

111.000 χιλιάδες ευρώ που είναι πλησιέστερα στον αριθμητικό μέσο όρο της 

τριετίας 2014-2016. 

 

Πίνακας 5.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΠΕ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
493.543 85.101 107.783 134.691 91.161 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
182.456 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
140.926 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 

 

Πίνακας 5.7 ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΠΕ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

-1,91% -3,45% -15% -18,20% 3,31% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
-7,05% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
- 

 

Η μελλοντική πορεία του κεφαλαίου κίνησης θα προσδιοριστεί μέσω της 

τελευταίας χρονιάς δηλαδή 3,3% καθώς όλα τα υπόλοιπα ποσοστά λαμβάνουν 
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αρνητικές τιμές. Οι αρνητικές τιμές στο κεφάλαιο κίνησης έγκεινται αφενός στο 

γεγονός πως η εταιρία έχει μεγαλύτερες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού, αφετέρου από την μη αποδοχή πληρωμών 

από το διεθνές τραπεζικό σύστημα προς Ιρανικές τράπεζες και κρατικές εταιρίες 

λόγω κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο Ιράν από την Ε.Ε. 

 

Υπολογισμός του WACC 

 

Όσον αφορά το κόστος δανεισμού της επιχείρησης αυτό βρίσκεται μέσω 

του λόγου  
����������������ά	έ���������ά	έ����

�ύ����	����ί��  (5.1) με σκοπό στον 

αριθμητή να έχουμε μόνο τους τόκους των δανείων (βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων). Επομένως, ισχύει (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 

rd=189.015/2.610.699=7,24%. 

Για την εύρεση  του market premium θα χρησιμοποιήσουμε την πηγή 

www.market-risk-premia.com που μας πληροφορεί πως ισχύει rp=10,22% ενώ για 

το risk free θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου δηλαδή 

rf=5,5%. Για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα τρέξαμε την παλινδρόμηση των 

ημερήσιων αποδόσεων των τελευταίων πέντε ετών (που αποτελούν και την 

ιστορική μας περίοδο δηλαδή ri=a∙rm+b) της μετοχής της ΕΛΠΕ με αυτές του 

γενικού δείκτη (ΓΔ) από την οποία πήραμε το αποτέλεσμα πως βήτα=0,86866. 

Εδώ  θα κάνουμε μία παρένθεση για να αναφέρουμε πως τρέξαμε και την 

παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων της πενταετίας 2007-2011 και 

παρατηρήσαμε πως το αντίστοιχο βήτα της εν λόγω μετοχής ήταν βήτα=0,432390. 

Πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι εμφανές ότι 

η απόδοση της μετοχής ΕΛΠΕ επηρεάζεται περισσότερο από τις διακυμάνσεις της  

αγοράς την πενταετία 2012-2016 από ότι την πενταετία 2007-2011. Για την 

πενταετία 2012-2016 ισχύει R-squared=0,5168517 πράγμα που σημαίνει πως το 

μοντέλο εξηγεί το 51,6851% της μεταβλητότητας των ημερήσιων αποδόσεων της 

ΕΛΠΕ. Το αντίστοιχο νούμερο για την πενταετία 2007-2011 ήταν 22,79%. 

                                                           
7
 Ο δείκτης R-squared εκφράζει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο 

ερμηνεύεται από τη διακύμανση των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής. 
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Επομένως, επιστρέφοντας στην αποτίμηση, έχουμε re=rf + β*rp= 

0,055+0,86866*0,1022=14,38%. Οι σταθμίσεις του δανεισμού και των ιδίων 

κεφαλαίων είναι: D/V= 2.610.699/4.200.849=62,15% και E/V= 37,85%. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το μέσο σταθμικό κόστος 

είναι: 

WACC=wd*rd*(1-T)+we*re=0,6215*0,0724*(1-0,29)+0,3785*0,1438=0,0864=8,64% 

 

Στον πίνακα 5.2 υπάρχουν οι παρούσες αξίες των ελεύθερων ταμειακών 

ροών της περιόδου πρόβλεψης προεξοφλημένες με το WACC. Το άθροισμα όλων 

αυτών των τιμών μαζί με την αξία της επιχείρησης στο πέμπτο έτος μας δίνει την 

τελική αξία της επιχείρησης Τ.V. Όσον αφορά την αύξηση στο διηνεκές 

χρησιμοποιήσαμε ως σταθερό ποσοστό αύξησης g=2% το οποίο αποτελεί και την 

ποσοστιαία μεταβολή των δύο τελευταίων ελεύθερων ταμειακών ροών. Για την 

εύρεση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου έχουμε (όλα τα ποσά είναι σε 

χιλιάδες ευρώ): Τ.V.-ΧΡΕΟΣ+ΜΕΤΡΗΤΑ= 5.236.565 - 2.610.699 + 731.258= 

3.357.124 . Τέλος, χρειάζεται να διαιρέσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου 

με τον αριθμό των μετοχών (ο οποίος είναι 305.635.000) με σκοπό να βρούμε την 

αξία της μετοχής. Επομένως, έχουμε: Αξία μετοχής= Αξία μετοχικού κεφαλαίου 

/Αριθμός μετοχών=3.357.124/305.635=10,98. Κατά την 29/11/2017 η τιμή της 

μετοχής διαπραγματεύονταν στα 7,36 ευρώ. Με τα παραπάνω αποτελέσματα η 

μετοχή της ΕΛΠΕ εμφανίζεται υποτιμημένη σύμφωνα με τη μέθοδο DCF. Εδώ 

είναι βασικό να αναφέρουμε πως το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρεση της εσωτερικής αξίας και με 

μικρή μεταβολή του οδηγεί σε αλλοίωση των αποτελεσμάτων, καθώς αποτελεί το 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Για αυτό το λόγο θα προβούμε σε μία ανάλυση 

ευαισθησίας μεταξύ τιμής της μετοχής και WACC με σκοπό να δείξουμε τη 

μεταβολή που επιφέρει ένα διαφορετικό μέσο σταθμικό κόστος στην τιμή της 

μετοχής. Επομένως, έχουμε: 

 

WACC   7,64%           8,14%          8,64%           9,14%        9,64%  

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ 14,05           12,39           10,98             9,77            8,72 
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5.1.2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 
 

Πίνακας 5.8 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ CAGR 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2012 2013 2014 2015 2016 

  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.240.260 7.843.683 7.436.908 5.276.468 4.511.920 -13,98% 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ - -4,81% -5,19% -29,1% -14,49% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 8.041.375 7.761.581 7.432.457 4.868.089 4.045.921 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 198.885 82.102 4.451 408.379 465.999 23,72% 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 2,41% 1,05% 0,06% 7,74% 10,33% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21.971 3.245 66.836 54.184 18.215 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 176.914 78.857 -62.385 354.195 447.784 26,13% 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2,15% 1,01% -0,84% 6,71% 9,20% 

ΦΟΡΟΙ 20% 26% 26% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 141.531 58.354 -46.165 251.478 317.927 22,42% 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 69.602 72.243 75.396 76.600 75.070 

(-) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.271 49.287 33.493 19.784 58.309 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 242.790 199.122 31.428 165.649 95.770 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  - -43.668 -167.694 134.221 -69.879 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών της ιστορικής περιόδου και 

της περιόδου πρόβλεψης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες μικτού περιθωρίου 

κέρδους και ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου καθώς αποτελούν μία τάξη 

πρόγνωσης για την μελλοντική πορεία των κοστών της εταιρίας. Παράλληλα, 

εμφανίζεται ο σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR). Η μεγάλη πτώση που 

παρατηρείται στον κύκλο εργασιών της Μότορ Όιλ κατά τα έτη 2015 οφείλεται 

στη μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες 

σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 45,06% ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,45% (από 13.161.698 μετρικούς τόνους 

το 2014 σε 13.615.675 μετρικούς τόνους το 2015) και στην ανατίμηση του 

Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 16,48%. Στην πτώση του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 2016 συνέβαλε η μείωση του μέσου 



[72] 

 

όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) 

κατά 18% περίπου ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου 

των πωλήσεων κατά 3,86% (από  13.615.675 μετρικούς τόνους το 2015 σε 

14.141.288 μετρικούς τόνους το 2016) και η οριακή ανατίμηση του Δολαρίου 

Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 0,23%. 

 

Πίνακας 5.9 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2017 2018 2019 2020 2021 

  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.330.833 5.421.457 5.584.101 5.695.783 5.752.741 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 18,15% 1,7% 3% 2% 1% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.904.366 4.987.740 5.137.373 5.240.120 5.292.522 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 426.467 433.717 446.728 455.663 460.219 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 8% 8% 8% 8% 8% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 41.580 42.287 43.556 44.427 44.871 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 384.886 391.429 403.172 411.236 415.348 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 

ΦΟΡΟΙ 29% 29% 29% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 273.269 277.915 286.252 291.977 294.897 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 73.032 74.274 76.502 78.032 78.813 

(-) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 118.878 120.898 124.525 127.016 128.286 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  23.108 2.021 3.627 2.491 1.270 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 278.194 305.168 314.127 322.519 327.439 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 256.968 260.377 247.572 234.792 220.187 

 

Για τη μελλοντική πορεία των μεγεθών θα χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις αναλυτών 

που ακολουθούν τη μετοχή της εν λόγω επιχείρησης και τα ιστορικά στοιχεία της 

περιόδου 2012-2016. Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζονται οι μελλοντικές 

ελεύθερες ταμειακές ροές. Επίσης, στο ίδιο κομμάτι του πίνακα έχουν 

υπολογιστεί η παρούσα αξία των παραπάνω μεγεθών που έχουν προεξοφληθεί 

με το σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Οι εκτιμήσεις αυτές αντλούνται από 

το reuters.com και το ft.com (financial times). Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παίρνουμε λοιπόν η πορεία του κύκλου εργασιών για το 2017 θα έχει ανοδική 

τάση της τάξης του 18,15% σε σχέση με το 2016 ενώ το 2018 η ανοδική αυτή 
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πορεία συνεχίζεται με το ποσοστό βέβαια να είναι μικρότερο στο επίπεδο του  

1,7% έναντι του 2017. Οι παραπάνω μεταβολές αφορούν τον όμιλο, παρόλα αυτά 

θα χρησιμοποιηθούν οι ποσοστιαίες αυτές μεταβολές και για την μητρική 

εταιρία. Αυτή η ιδιότητα θα χρησιμοποιηθεί καθώς οι παράγοντες επηρεασμού 

του ομίλου αποτελούν και παράγοντες επηρεασμού της μητρική εταιρίας. Για τα 

δύο πρώτα έτη της πρόβλεψης μπορούμε να παρατηρήσουμε πως οι μεταβολές 

είναι δυσανάλογες. Το γεγονός πως η αύξηση του 2018 έχει τόσο μεγάλη 

απόκλιση σε σχέση με του 2017 οφείλεται στην νοοτροπία της επιχείρησης να 

διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της στα 5.000.000.000 ευρώ καθώς σε αυτό το 

επίπεδο μπορεί να προβεί σε καλύτερη διαχείριση του κόστους πωληθέντων της. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 5.10 η επιχείρηση στο παρελθόν είχε ένα μεγάλο 

ποσοστό του κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων ειδικά όταν το 2014 ο 

κύκλος εργασιών της επιχείρησης ήταν κοντά στα 7.500.000.000 ευρώ. Αντί 

αυτού παρατηρούμε ότι τα έτη 2015 και 2016 όπου η επιχείρηση μείωσε τον 

κύκλο εργασιών της ανταπεξήλθε καλύτερα και στο κομμάτι του κόστους 

πωληθέντων. Για αυτό το λόγο κρίνεται εμφανές πως η Μότορ Όιλ έχει την τάση 

να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της στα 5.000.000.000 ευρώ όπου μπορεί και 

να διαχειριστεί καλύτερα το κόστος πωληθέντων της. Με πρόφαση τα παραπάνω 

θα θεωρήσουμε πως η εταιρία θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 3% το 2019, 

του 2% το 2020 και 1% το 2021 με σκοπό να κινείται σε ένα μήκος κύματος 

μεταξύ 5.000.000.000 και 6.000.000.000 ευρώ. Η εκτίμηση αυτή απορρέει και 

από την λογική της ανάλυσης DCF δηλαδή το γεγονός πως θα θεωρηθεί ότι η 

Μότορ Όϊλ θα έχει ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές μικρότερο από της εθνικής 

οικονομίας. Οι προβλέψεις ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών βασίζονται 

επίσης στο γεγονός πως καθώς η εταιρία θα αγοράζει αργό σε χαμηλές τιμές θα 

είναι σε θέση να καταγράφει κέρδη σε τυχόν αύξηση των τιμών. 

Η μελλοντική πορεία των μεγεθών που κρίνονται απαραίτητα για τον υπολογισμό 

των ελεύθερων ταμειακών ροών θα είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης. Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων παρατηρούμε πως κατά την 

ιστορική περίοδο 2012-2016 κυμαίνεται μεταξύ των 89,67% και 99,94%.  

 



[74] 

 

Πίνακας 5.10 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 97,59% 98,95% 99,94% 92,26% 89,67% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 95,68% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 95,60% 

 

Βέβαια τόσο ο αριθμητικός όσο και ο γεωμετρικός μέσος όρος της 

πενταετίας θα λέγαμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πορεία της εταιρίας στο 

ποσοστό του κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων. Για αυτό το λόγο θα 

θεωρήσουμε ως ποσοστό επί των πωλήσεων το 92% το οποίο βρίσκεται  πιο 

κοντά στα δεδομένα με τα οποία λειτουργεί η εταιρία. Στη συνέχεια όσον αφορά 

τα λειτουργικά έξοδα τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι: 

 

Πίνακας 5.11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,27% 0,04% 0,9% 1,03% 0,4% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,53% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,33% 

 

 Όπως παρατηρούμε ο μέσος όρος επηρεάζεται από την χαμηλή τιμή του 

2013 και για αυτό το λόγο θα θεωρήσουμε ως  ποσοστό αυτό του 0,78% που 

αποτελεί τον αριθμητικό μέσο όρο της τριετίας 2014-2016. Όσον αφορά το 

φορολογικό συντελεστή θα διατηρήσουμε το 29% όπως ισχύει και για τα έτη 

2015 και 2016. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων έχουμε τα παρακάτω 

ποσοστά για την ιστορική περίοδο: 

 

Πίνακας 5.12 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,84% 0,92% 1,01% 1,45% 1,66% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,18% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,13% 
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Για το ποσοστό των αποσβέσεων θα θεωρήσουμε το 1,37% (δηλαδή τον 

αριθμητικό μέσο όρο της τριετίας 2014-2016) καθώς αποτελεί τιμή πιο κοντά στα 

σημερινά δεδομένα της εταιρίας. Αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

αυτές θα διατηρηθούν σταθερές στο επίπεδο των 45.000 χιλιάδες ευρώ που 

αποτελούν και είναι κοντά στον αριθμητικό μέσο όρο της ιστορικής περιόδου 

όπως εμφανίζεται παρακάτω. 

 

 

Πίνακας 5.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.271 49.287 33.493 19.784 58.309 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 41.229 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 38.647 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών: 

 

Πίνακας 5.14 ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2,95% 2,54% 0,42% 3,14% 2,12% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2,23% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,84% 

 

Η μελλοντική πορεία του κεφαλαίου κίνησης θα προσδιοριστεί μέσω του 

αριθμητικού μέσου των παραπάνω ποσοστών επί του κύκλου εργασιών δηλαδή 

2,23%.  

Υπολογισμός του WACC 

 

Όσον αφορά το κόστος δανεισμού της επιχείρησης αυτό βρίσκεται μέσω 

του λόγου  
����������������ά	έ���������ά	έ����

�ύ����	����ί��  με σκοπό στον αριθμητή 
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να έχουμε μόνο τους τόκους των δανείων (βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων). Επομένως, ισχύει: rd=(56.985-4.963)/857.329=6,07% 

Για την εύρεση  του market premium θα χρησιμοποιήσουμε την πηγή 

www.market-risk-premia.com που μας πληροφορεί πως ισχύει rp=10,22% ενώ για 

το risk free θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου δηλαδή 

rf=5,5%. Για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα τρέξαμε την παλινδρόμηση των 

ημερήσιων αποδόσεων των τελευταίων πέντε ετών που αποτελούν και την 

ιστορική μας περίοδο της μετοχής της Μότορ Όιλ με αυτές του γενικού δείκτη 

(ΓΔ) (δηλαδή την ri=a∙rm+b) από την οποία πήραμε το αποτέλεσμα πως 

βήτα=0,739098. Εδώ  θα κάνουμε μία παρένθεση για να αναφέρουμε πως 

τρέξαμε και την παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων της πενταετίας 2007-

2011 και παρατηρήσαμε πως το αντίστοιχο βήτα της εν λόγω μετοχής ήταν 

βήτα=0,394398. Πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να πούμε πως 

είναι εμφανές ότι η απόδοση της μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επηρεάζεται περισσότερο 

από τις διακυμάνσεις της  αγοράς την πενταετία 2012-2016 από ότι την πενταετία 

2007-2011. Για την πενταετία 2012-2016 ισχύει R-squared=0,3725078 πράγμα που 

σημαίνει πως το μοντέλο εξηγεί το 37,2507% της μεταβλητότητας των ημερήσιων 

αποδόσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το αντίστοιχο νούμερο για την πενταετία 2007-2011 

ήταν 20,68%. 

 

Επομένως, επιστρέφοντας στην αποτίμηση, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων θα 

είναι το εξής re=rf + β*rp=0,055+0,739098*0,1022=13,05%. Οι σταθμίσεις του 

δανεισμού και των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης για την χρονιά του 2016 

είναι: D/V=857.329/(857.329+706.675)=54,82% και E/V=45,18%. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το μέσο σταθμικό κόστος είναι: 

WACC=wd*rd*(1-T)+we*re=0,5482*0,0607*(1-0,29)+0,4518*0,1305=0,0826=8,26% 

 

Στον πίνακα 5.9 υπάρχουν οι παρούσες αξίες των ελεύθερων ταμειακών 

ροών της  περιόδου πρόβλεψης προεξοφλημένες με το WACC. Το άθροισμα όλων 

                                                           
8
 Ο δείκτης R-squared εκφράζει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο 

ερμηνεύεται από τη διακύμανση των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής. 
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αυτών των τιμών μαζί με την αξία της επιχείρησης στο πέμπτο έτος μας δίνει την 

τελική αξία της επιχείρησης Τ.V. Όσον αφορά την αύξηση στο διηνεκές 

χρησιμοποιήσαμε ως σταθερό ποσοστό αύξησης g=1% το οποίο αποτελεί και την 

ποσοστιαία μεταβολή των δύο τελευταίων ελεύθερων ταμειακών ροών. Για την 

εύρεση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου έχουμε (όλα τα ποσά είναι σε 

χιλιάδες ευρώ): T.V.- ΧΡΕΟΣ+ΜΕΤΡΗΤΑ= 4.238.098 - 857.329 + 688.735= 

4.114.504 . Τέλος, χρειάζεται να διαιρέσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου 

με τον αριθμό των μετοχών (ο οποίος είναι 110.783.000) με σκοπό να βρούμε την 

αξία της μετοχής. Επομένως, έχουμε: Αξία μετοχής= Αξία μετοχικού 

κεφαλαίου/Αριθμός μετοχών=4.114.504/110.783=37,14. Κατά την 29/11/2017 η 

τιμή της μετοχής διαπραγματεύονταν στα 20,18 ευρώ. Με τα παραπάνω 

αποτελέσματα η μετοχή της Μότορ Όιλ εμφανίζεται υποτιμημένη σύμφωνα με τη 

μέθοδο DCF. Εδώ είναι βασικό να αναφέρουμε πως το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρεση της εσωτερικής 

αξίας και με μικρή μεταβολή του οδηγεί σε αλλοίωση των αποτελεσμάτων, 

πράγμα απολύτως λογικό καθώς αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο. Για αυτό 

το λόγο θα προβούμε σε μία ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ τιμής της μετοχής και 

WACC με σκοπό να δείξουμε τη μεταβολή που επιφέρει ένα διαφορετικό μέσο 

σταθμικό κόστος στην τιμή της μετοχής. Επομένως, έχουμε: 

WACC       7,26%        7,76%        8,26%         8,76%          9,26%  

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  43,38         40,03         37,14         34,62           32,41 
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5.1.3 ΕΛΙΝΟΪΛ 
 

Πίνακας 5.15 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΙΝΟΪΛ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ CAGR 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2012 2013 2014 2015 2016 

  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 786.509 742.839 959.354 1.023.594 1.285.377 13,07% 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ - -5,55% 29,15% 6,70% 25,60% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 750.733 711.813 923.210 983.035 1.242.607 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 35.776 31.026 36.144 40.559 42.770 4,57% 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 4,55% 4,18% 3,77% 3,96% 3,33% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 35.450 31.932 34.138 35.209 35.864 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 326 -906 2.006 5.350 6.906 114,54% 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,04% -0,12% 0,21% 0,52% 0,54% 

ΦΟΡΟΙ 20% 26% 26% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 261 -670 1.484 3.799 4.903 108,19% 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.677 3.168 2.829 2.596 2.523 

(-) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 420 566 976 1.805 3.350 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 69.662 63.326 61.203 55.119 56.804 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  - -6.336 -2.123 -6.084 1.685 
 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών της ιστορικής περιόδου και 

της περιόδου πρόβλεψης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες μικτού περιθωρίου 

κέρδους και ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου καθώς αποτελούν μία τάξη 

πρόγνωσης για την μελλοντική πορεία των κοστών της εταιρίας. Παράλληλα, 

εμφανίζεται ο σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR). Η μεγάλη αύξηση που 

παρατηρείται στον κύκλο εργασιών της Ελινόιλ κατά τα έτη 2015 και 2016 

οφείλεται  στην προσθήκη 45 νέων πρατηρίων ενώ στον αντίποδα οι απώλειες 

ανήλθαν σε 19 πρατήρια, η πλειοψηφία των οποίων αφορά πρατήρια που 

απομακρύνθηκαν λόγω οικονομικών προβλημάτων ή διακοπής λειτουργίας. 

Παράλληλα, οι διεθνείς πωλήσεις αυτές παρουσίασαν μία μεγάλη αύξηση καθώς 

κατευθύνθηκαν κυρίως στο Λίβανο, την Ιταλία και την Αλβανία και 

δευτερευόντως στον Αραβικό κόλπο και την Βόρεια Ευρώπη. Η επέκταση 

οδήγησε στην αύξηση των πωλήσεων τα έτη 2015 και 2016 και αποδεικνύεται  

προσοδοφόρα μένοντας ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.  
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Πίνακας 5.16 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΙΝΟΪΛ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2017 2018 2019 2020 2021 

            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.311.085 1.334.685 1.354.705 1.369.607 1.383.303 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2% 1,8% 1,5% 1,1% 1% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.258.642 1.281.298 1.300.517 1.314.823 1.327.971 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 52.443 53.387 54.188 54.784 55.332 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % 4% 4% 4% 4% 4% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 44.577 45.379 46.060 46.567 47.032 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (EBIT) 7.867 8.008 8.128 8.218 8.300 

% ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

ΦΟΡΟΙ 29% 29% 29% 29% 29% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (EAT) 5.585 5.686 5.771 5.835 5.893 

(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.278 3.337 3.387 3.424 3.458 

(-) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 65.554 66.734 67.735 68.480 69.165 

(-) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  8.750 1.180 1.001 745 685 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ -2.387 5.342 5.657 6.013 6.166 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ -2.215 4.598 4.517 4.455 4.238 

 

Για τη μελλοντική πορεία των μεγεθών θα χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις αναλυτών 

που ακολουθούν τη μετοχή της εν λόγω επιχείρησης και τα ιστορικά στοιχεία της 

περιόδου 2012-2016. Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζονται οι μελλοντικές 

ελεύθερες ταμειακές ροές. Επίσης, στο ίδιο κομμάτι του πίνακα έχουν 

υπολογιστεί η παρούσα αξία των παραπάνω μεγεθών που έχουν προεξοφληθεί 

με το σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Οι εκτιμήσεις αυτές αντλούνται από 

το reuters.com και το ft.com (financial times). Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παίρνουμε λοιπόν η πορεία του κύκλου εργασιών για το 2017 θα έχει ανοδική 

τάση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2016 ενώ το 2018 η ανοδική αυτή πορεία 

συνεχίζεται με το ποσοστό βέβαια να είναι μικρότερο στο επίπεδο του  1,8% 

έναντι του 2017. Οι παραπάνω μεταβολές αφορούν τον όμιλο, παρόλα αυτά θα 

χρησιμοποιηθούν οι ποσοστιαίες αυτές μεταβολές και για την μητρική εταιρία. 

Αυτή η ιδιότητα θα χρησιμοποιηθεί καθώς οι παράγοντες επηρεασμού του 

ομίλου αποτελούν και παράγοντες επηρεασμού της μητρική εταιρίας. Όπως 

παρατηρείται η επιχείρηση έχει τη δυναμική να προβεί σε μία αύξηση του κύκλου 
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εργασιών του εν λόγω ποσοστού καθώς δείχνει να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

το κόστος πωληθέντων της στις προαναφερθείσες αυξήσεις. Παράλληλα, 

εμφανίζεται κατάλληλα προετοιμασμένη να διαχειριστεί την εισαγωγή των 

προαναφερθέντων 45 νέων πρατηρίων που ουσιαστικά αποτελούν και τον 

πυλώνα της αύξησης του κύκλου εργασιών. Για τα επόμενα έτη της πρόβλεψης 

θα διατηρήσουμε την αύξηση αυτή στα ίδια επίπεδα αλλά με μία μικρή πτωτική 

πορεία θα θεωρήσουμε πως η εταιρία θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 

1,5% το 2019, του 1,1% το 2020 και 1% το 2021. Η εκτίμηση αυτή απορρέει 

αφενός από την λογική της ανάλυσης DCF δηλαδή από το γεγονός πως θα 

θεωρηθεί ότι η Ελινόιλ θα έχει ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές μικρότερο από της 

εθνικής οικονομίας. Η μελλοντική πορεία των μεγεθών που κρίνονται απαραίτητα 

για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα είναι συνάρτηση του 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων 

παρατηρούμε πως κατά την ιστορική περίοδο 2012-2016 κυμαίνεται μεταξύ των 

95,45% και 96,7%.  

 

Πίνακας 5.17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΛΙΝΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

95,45% 95,82% 96,23% 96% 96,7% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
96,04% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
96,04% 

 

Ο αριθμητικός  και ο γεωμετρικός μέσος όρος της πενταετίας θα λέγαμε ότι 

αντικατοπτρίζουν την πορεία της εταιρίας στο ποσοστό του κόστους πωληθέντων 

επί των πωλήσεων. Για αυτό  θα θεωρήσουμε ως ποσοστό επί των πωλήσεων το 

96% το οποίο βρίσκεται  κοντά στα δεδομένα με τα οποία λειτουργεί η εταιρία. 

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι: 

 



[81] 

 

Πίνακας 5.18 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΛΙΝΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4,51% 4,30% 3,6% 3,44% 2,8% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
3,72% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
3,67% 

  

Όπως παρατηρούμε ο μέσος όρος επηρεάζεται από την υψηλή τιμή του 

2012 και του 2013 και για αυτό το λόγο θα θεωρήσουμε ως  ποσοστό αυτό του 

3,4%. Όσον αφορά το φορολογικό συντελεστή θα διατηρήσουμε το 29% όπως 

ισχύει και για τα έτη 2015 και 2016. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων έχουμε 

τα παρακάτω ποσοστά για την ιστορική περίοδο: 

 

Πίνακας 5.19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΙΝΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

0,47% 0,43% 0,29% 0,25% 0,20% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
0,33% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
0,31% 

 

Για το ποσοστό των αποσβέσεων θα θεωρήσουμε το 0,25% (δηλαδή τον 

αριθμητικό μέσο όρο της τριετίας 2014-2016) καθώς τα ποσοστά 0,47% του 2012 

και 0,43% του 2013 αποτελούν ακραίες παρατηρήσεις που δεν συμβαδίζουν με 

τα σημερινά δεδομένα της εταιρίας. Αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

θα πάρουμε της διετίας 2015-2016 δηλαδή το επίπεδο των 2.500 χιλιάδων ευρώ 

καθώς ως φαίνεται η εταιρία έχει αλλάξει πολιτική κλείνοντας περισσότερο στην 

αγορά παγίων. 
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Πίνακας 5.20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΙΝΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
420 566 976 1.805 3.350 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
1.423 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
1.070 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 

 

Πίνακας 5.21 ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΛΙΝΟΪΛ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8,86% 8,52% 6,38% 5,38% 4,42% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
6,71% 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
6,48% 

 

Η μελλοντική πορεία του κεφαλαίου κίνησης θα προσδιοριστεί μέσω του 

γεωμετρικού μέσου της τριετίας 2014-2016 των παραπάνω ποσοστών επί του 

κύκλου εργασιών δηλαδή 5% καθώς οι τιμές των ετών 2012 και 2013 αποτελούν 

ακραίες περιπτώσεις. 

 

Υπολογισμός του WACC 

 

Όσον αφορά το κόστος δανεισμού της επιχείρησης αυτό βρίσκεται μέσω του 

λόγου  
����������������ά	έ���������ά	έ����

�ύ����	����ί��  με σκοπό στον αριθμητή να 

έχουμε μόνο τους τόκους των δανείων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων). 

Επομένως, ισχύει: rd=4272/57538=7,42%.  

Για την εύρεση  του market premium θα χρησιμοποιήσουμε την πηγή 

www.market-risk-premia.com που μας πληροφορεί πως ισχύει rp=10,22% ενώ για 
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το risk free θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου δηλαδή 

rf=5,5%.Για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα θα χρησιμοποιήσουμε 

βήτα=0,51 το οποίο αναφέρεται στην παλινδρόμηση ημερήσιων αποδόσεων από 

το 2005 έως το 2016 καθώς έπειτα από την παλινδρόμηση τόσο των ημερήσιων 

όσο και των μηνιαίων αποδόσεων της ΕΛΙΝΟΪΛ για την πενταετία 2012-2016 

παρατηρήθηκε πως το βήτα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Εδώ  θα κάνουμε μία 

παρένθεση για να αναφέρουμε πως τρέξαμε και την παλινδρόμηση των 

ημερήσιων αποδόσεων της πενταετίας 2007-2011 και παρατηρήσαμε πως το 

αντίστοιχο βήτα της εν λόγω μετοχής ήταν βήτα=0,151123.  

Επομένως έχουμε re=rf + β*rp=0,055+ 0,51*0,1022=10,71%. Οι σταθμίσεις 

του δανεισμού και των ιδίων κεφαλαίων είναι: D/V=57.539/107.239=53,65% και 

E/V=46,35%. Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το 

μέσο σταθμικό κόστος είναι: 

 

WACC=wd*rd*(1-T)+we*re=0,5365*0,0742*(1-0,29)+0,4635*0,1071=0,0779=7,79% 

 

Στον πίνακα 5.16 υπάρχουν οι παρούσες αξίες των ελεύθερων ταμειακών ροών 

της  περιόδου πρόβλεψης προεξοφλημένες με το WACC. Το άθροισμα όλων 

αυτών των τιμών μαζί με την αξία της επιχείρησης στο πέμπτο έτος μας δίνει την 

τελική αξία της επιχείρησης Τ.V.. Όσον αφορά την αύξηση στο διηνεκές 

χρησιμοποιήσαμε ως σταθερό ποσοστό αύξησης g=1% το οποίο αποτελεί και την 

ποσοστιαία μεταβολή των δύο τελευταίων ελεύθερων ταμειακών ροών. Για την 

εύρεση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου έχουμε (όλα τα ποσά είναι σε 

χιλιάδες ευρώ): Τ.V.- ΧΡΕΟΣ+ΜΕΤΡΗΤΑ= 106.717 - 57.539 + 18.095= 67.273 . 

Τέλος, χρειάζεται να διαιρέσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με τον 

αριθμό των μετοχών (ο οποίος είναι 23.778.000) με σκοπό να βρούμε την αξία 

της μετοχής. Επομένως, έχουμε: Αξία μετοχής= Αξία μετοχικού 

κεφαλαίου/Αριθμός μετοχών=67.273/23.778=2,83. Κατά την 29/11/2017 η τιμή 

της μετοχής διαπραγματεύονταν στα 1,40 ευρώ. Με τα παραπάνω αποτελέσματα 

η μετοχή της ΕΛΙΝΟΪΛ εμφανίζεται θα λέγαμε υποτιμημένη σύμφωνα με τη 

μέθοδο DCF. Εδώ είναι βασικό να αναφέρουμε πως το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρεση της εσωτερικής 
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αξίας και με μικρή μεταβολή του οδηγεί σε αλλοίωση των αποτελεσμάτων, 

πράγμα απολύτως λογικό καθώς αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο. Για αυτό 

το λόγο θα προβούμε σε μία ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ τιμής της μετοχής και 

WACC με σκοπό να δείξουμε τη μεταβολή που επιφέρει ένα διαφορετικό μέσο 

σταθμικό κόστος στην τιμή της μετοχής. Επομένως, έχουμε: 

WACC       6,79%        7,29%        7,79%        8,29%        8,79%  

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΙΝΟΪΛ         4,10           3,39          2,83           2,38           2,00 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Καθίσταται ξεκάθαρο τόσο  από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

αριθμοδεικτών, όσο και της ανάλυσης DCF πως η μετοχή της Μότορ Όιλ αποτελεί 

καλύτερη επένδυση έναντι της ΕΛΠΕ και της Ελινόιλ. Πιο συγκεκριμένα από την 

ανάλυση DCF η μετοχή της Μότορ Όιλ προκύπτει εμφανώς πολύ υποτιμημένη 

ενώ της ΕΛΠΕ υποτιμημένη αλλά σε μικρότερο βαθμό και της Ελινόιλ 

υποτιμημένη αλλά σε ακόμα μικρότερο βαθμό. Παράλληλα, τα αποτελέσματα 

των αριθμοδεικτών καταδεικνύουν την δυναμική της Μότορ Όιλ να καταγράφει 

καλύτερους δείκτες έναντι της ΕΛΠΕ και της Ελινόιλ. Βέβαια, σε αυτό το σημείο 

αξίζει να αναφερθεί πως τα αποτελέσματα της ανάλυσης DCF πρέπει να 

ελέγχονται μακροπρόθεσμα. Δεχόμενοι ακόμα και ότι οι υποθέσεις της εν λόγω 

ανάλυσης είναι αληθείς, δηλαδή πως η αγορά κάνει λάθος τιμολογώντας τις 

μετοχές λανθασμένα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί  ο κατάλληλος χρόνος σε 

αυτή με σκοπό να διορθώσει αυτά τα λάθη. Δεν θα ήταν περίεργο μία 

υποτιμημένη μετοχή να συνεχίσει να υποτιμάται και άλλο και μία υπερτιμημένη 

μετοχή να συνεχίσει να υπερτιμάται και άλλο στο κοντινό μέλλον. Αυτός είναι 

άλλωστε ο λόγος που πολλοί αναλυτές θεωρούν πως για την σωστή αξιολόγηση 

μιας μετοχής κρίνεται απαραίτητη τόσο η θεμελιώδης όσο και η τεχνική ανάλυση.

 Τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών κρίνεται αναγκαίο να εξετάζονται σε 

διαχρονική βάση και με όσο το δυνατόν περισσότερη σύνεση από τους τυχόν 

αναλυτές. Ο κύριος λόγος αυτού είναι το γεγονός πως οι αριθμοδείκτες 

επηρεάζονται από τις βασικές αρχές της λογιστικής που διέπουν τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιριών. Παράλληλα, η διαχρονική εξέταση των 

αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών είναι ιδιαίτερα βοηθητική στο να 

καταδειχθεί μία τάση σχετικά με την πορεία τους. Για αυτό το λόγο δεν είναι 

συνετό να κρίνουμε μία εταιρία εστιάζοντας στα αποτελέσματα λόγου χάρη ενός 

μόνο έτους των αριθμοδεικτών της. Η ενέργεια αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε 

λάθος συμπεράσματα όσον αφορά την  μετοχή της εν λόγω εταιρίας. Πάνω σε 

αυτό στηριζόμαστε λεγόμενοι πως για την αποτίμηση μιας μετοχής, η εύρεση της 

εσωτερικής αξίας με τη χρήση μίας εκ των υπαρχουσών μεθόδων συνίσταται 
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περισσότερο σε σχέση με την αποτίμηση μέσω αριθμοδεικτών.   

 Μέσω της εν λόγω εργασίας μπορεί να κρίνεται εμφανές πως η μετοχή της 

Μότορ Όιλ φαντάζει καλύτερη επένδυση, αυτό όμως δεν φανερώνει πως τόσο η 

μετοχή της ΕΛΠΕ όσο και της Ελινόιλ δεν έχουν πιθανότητες ανατίμησης. Δεν θα 

αποτελέσει έκπληξη οι εν λόγω εταιρίες να ανατιμηθούν τα επόμενα χρόνια, με 

πρώτη την ΕΛΠΕ η οποία παρουσίασε δυνατότητες ανάπτυξης όπως εμφανίστηκε 

και στην ανάλυση DCF του κεφαλαίου 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Όλα τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αντλούνται από τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών και χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των 

αριθμοδεικτών και στην εύρεση της εσωτερικής αξίας των 

επιχειρήσεων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΠΕ 

ΕΛΠΕ                     

(Ποσά σε χιλιάδες 

ευρώ)                     

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Debt (Χρέος) 635.704 1.024.025 113.938 1.618.746 1.902.879 1.947.405 2.372.250 2.770.607 2.956.101 2.610.699 

Equity (Ίδια Κεφάλαια) 2.131.595 1.881.389 1.914.960 1.907.541 1.916.825 1.907.222 1.606.369 1.176.687 1.224.891 1.590.150 

Dividend (Μέρισμα) 0,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,15 - - - 0,2 

EPS (Κέρδη ανά μετοχή) 0,92 - 0,53 0,5 0,37 0,32 - - 0,09 1,09 

Αριθμός μετοχών 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 305.635 

Μέση χρηματιστηριακή 

τιμή 11,02 8,43 7,17 6,75 6,53 5,81 8,07 5,84 4,39 3,86 

Κέρδη εκμετάλλευσης 383.478 - 236.489 294.622 188.545 145.912 - - 215.198 620.236 

Κύκλος εργασιών 7.899.981 9.319.595 6.172.586 7.681.580 8.592.359 9.900.533 8.946.258 8.750.184 6.584.471 5.992.446 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ                     

(Ποσά σε χιλιάδες 

ευρώ)                     

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Debt (Χρέος) 616.276 559.250 570.036 622.000 966.811 857.029 731.278 855.949 1.020.019 857.329 

Equity (Ίδια 

Κεφάλαια) 371.533 314.360 332.792 359.249 444.786 480.106 441.000 324.861 510.778 706.675 

Dividend 

(Μέρισμα) 1,2 0,6 0,7 0,25 0,4 0,3 0,2 - 0,65 0,9 

EPS (Κέρδη ανά 

μετοχή) 1,4 0,68 0,77 0,74 1,27 0,82 0,05 - 1,82 2,48 

Αριθμός μετοχών 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 110.783 

Μέση 

χρηματιστηριακή 

τιμή 18,01 12,29 9,36 8,54 7,42 5,79 8,13 8,04 8,69 10,25 

Κέρδη 

εκμετάλλευσης 240.397 129.668 146.480 154.316 227.768 176.613 78.857 - 354.195 447.784 

Κύκλος εργασιών 3.719.133 5.057.751 3.493.334 4.879.266 7.146.118 8.240.260 7.843.683 7.436.908 5.276.468 4.511.920 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΙΝΟΪΛ 

ΕΛΙΝΟΪΛ                     

(Ποσά σε χιλιάδες 

ευρώ)                     

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Debt (Χρέος) 56.741 29.975 26.949 51.851 51.152 56.342 61.561 58.428 61.079 57.539 

Equity (Ίδια 

Κεφάλαια) 34.297 35.677 49.189 49.555 49.332 48.666 46.477 47.256 49.994 49.700 

Dividend 

(Μέρισμα) - - 0,05 - - - - - 0,16 0,052 

EPS (Κέρδη ανά 

μετοχή) - 0,08 0,15 0,08 - - - 0,04 0,11 0,15 

Αριθμός μετοχών 18.800 18.800 23.828 23.828 23.828 23.828 23.828 23.828 23.828 23.778 

Μέση 

χρηματιστηριακή 

τιμή 4,55 3,92 2,52 1,91 1,23 0,73 1,28 1,11 0,87 0,83 

Κέρδη 

εκμετάλλευσης 7.183 9.988 10.712 8.842 8.186 6.968 5.021 7.954 11.077 11.834 

Κύκλος εργασιών 606.937 743.920 656.396 828.258 799.673 786.509 742.839 959.354 1.023.594 1.285.377 

 


