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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς κλάδους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. Εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλο τον κόσμο, η ναυτιλία 

υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την εκάστοτε εγχώρια οικονομία μέσω της ρευστότητας, της 

απασχόλησης που παρέχει και των επενδύσεων που πραγματοποιεί. Στη συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία θα γίνει μελέτη σε πέντε ναυτιλιακές Ελλήνων ιδιοκτητών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό και είναι εισηγμένες στο αμερικανικό 

χρηματιστήριο. Κύρια δραστηριότητα των εν λόγω εταιριών είναι οι μεταφορά φορτίων όπως 

χύδην ξηρό φορτίο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σχετικά με το μέγεθος των εταιριών,  

βασικό κριτήριο επιλογής ήταν ο στόλος τους. Οι συγκεκριμένες ναυτιλιακές βρίσκονται στις 

πρώτες θέσης τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας ναυτιλίας. Όπως είναι λογικό, η 

οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα η κρίση στο κλάδο της μεταφοράς χύδην 

ξηρού φορτίου, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις των εταιριών. Το περιεχόμενο της 

μελέτης αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση των βασικών αριθμοδεικτών 

για την περασμένη δεκαετία (2007-2016) για τις πέντε εταιρίες, όπως επίσης και η εύρεση 

της εσωτερικής αξίας αυτών. Τέλος, σημαντικό σκέλος της  ανάλυσης έχει η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων για την κάθε οικονομική οντότητα με σκοπό την ενδεχόμενη λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων στο άμεσο μέλλον. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν απόδειξη του μεγέθους της κρίσης 

του κλάδου, ο οποίος έθεσε υπό κίνδυνο χρεοκοπίας τις παραπάνω εταιρίες των οποίων οι 

ζημιές έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η χρηματιστηριακή τιμή τους δε θα μπορούσε να 

μείνει ανεπηρέαστη από τις αναταράξεις αυτές, με τις περισσότερες μετοχές να χάνουν 

μεγάλο μέρος της αξίας τους. Ωστόσο η αναβάθμιση του στόλου των εταιριών και η βελτίωση 

των οικονομικών συνθηκών τα επόμενα έτη θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα για αυτές. 

Συνεπώς οι τρέχουσες χαμηλές χρηματιστηριακές τιμές καθιστούν την πλειονότητα των εν 

λόγω μετοχών φθηνές και κατάλληλες για αγορά. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Shipping is one of the most powerful sectors both in Greece and abroad. In view of the great 

financial crisis affecting the world, shipping largely supports its economy through its liquidity, 

employment and investment. In this diploma thesis, we will study five naval Greek owners 

who are mainly active abroad and listed on the US Stock Exchange. The main activity of these 

companies is the carriage of loads such as bulk dry cargo or liquefied gas. Regarding the size 

of the companies, the main criterion of choice was their fleet. These shipping lines are at the 

forefront of both Greek and global shipping. It is logical that the economic crisis in recent 

years, and in particular the crisis in the bulk dry bulk industry, has greatly affected the 

performance of the companies. The content of the study concerns the financial analysis using 

the key ratios for the past decade (2007-2016) for the five companies as well as the finding of 

their internal value. Finally, an important part of the analysis is the comparison of the results 

for each entity with a view to possible investment decisions in the near future. 

As far as the results of the study are concerned, it is proof of the magnitude of the crisis in the 

sector, which has risked bankruptcy of the aforementioned companies, whose losses reached 

very high levels. Their stock price could not remain unaffected by these turbulences, with most 

stocks losing much of their value. However, upgrading the fleet of companies and improving 

the economic conditions in the coming years will yield better results for them. Consequently, 

the current low stock prices make the majority of these stocks inexpensive and suitable for 

purchase. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η ναυτιλία αποτελεί παραδοσιακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η συμβολή 

της στην εγχώρια οικονομία είναι πολύ σημαντική και μαζί με τον τουρισμό αποτελούν τους 

«στυλοβάτες» της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πολλοί Έλληνες εφοπλιστές έχουν 

επεκτείνει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εκτός Ελλάδος. Συγκεκριμένα στο 

κλάδο των μεταφορών οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν κυρίαρχο ρόλο, με τον ελληνόκτητο 

στόλο να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάστασης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα 

μελετηθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε στόλο ναυτιλιακές εταιρίες Ελλήνων 

πλοιοκτητών οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση των εταιριών με σκοπό να γνωστοποιηθεί η 

δράση τους και όλες οι παράμετροι που είναι αναγκαίο να γνωρίζει ένας υποψήφιος 

επενδυτής. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στο επιχειρησιακό περιβάλλον του ναυτιλιακού 

κλάδου όπως απαιτεί η θεμελιώδης ανάλυση για το σχηματισμό εμπεριστατωμένης άποψης 

για τη μελέτη μιας επιχείρησης. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάζεται η σχετική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με το αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Συγκεκριμένα στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η σχετική με την χρηματοοικονομική ανάλυση βιβλιογραφία. 

Η ανάλυση με τη αριθμοδεικτών θα οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για τη πορεία 

των εταιριών και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τις μεθόδους 

όπου μπορεί να υπολογιστεί η εσωτερική αξία μιας επιχείρησης. Η μέθοδος που θα 

προτιμηθεί είναι αυτή της προεξόφλησης ταμειακών ροών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα υπολογιστούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για τις πέντε 

ναυτιλιακές εταιρίες και θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και σύγκριση των εν λόγω 

αποτελεσμάτων. Έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνει εφαρμογή της μεθόδου εύρεσης της 

εσωτερικής αξίας για κάθε μια εταιρία με σκοπό να κριθεί εάν έχουν τιμολογηθεί σωστά από 

την αγορά. Ακόμη, θα μελετηθεί η ευαισθησία των τιμών μετοχών στις μεταβολές των 

επιτοκίων. 

Στο τέλος της εργασίας θα αναφερθούν όλα τα σχετικά συμπεράσματα που απορρέουν από 

την εφαρμογή  της ανάλυσης αριθμοδεικτών, αλλά και της εύρεσης της εσωτερικής αξίας.  Τα 

πορίσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς μπορεί να βοηθήσουν στη διαδικασία 

αγοραπωλησίας μετοχών. 

 

 

 



1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1.1 Ελληνική ναυτιλία και Ελληνόκτητος στόλος 
 

Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου των Ηνωμένων 

Εθνών1 το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου το 2016 ανέρχεται σε 16,36%, έναντι 16,1% το 

2015 και 15,5% το 2014. Η κατάταξη έγινε με βάση το ποσοστό που ελέγχει η κάθε χώρα επί 

της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου, ενώ τα στοιχεία που παρουσίασε η 

UNCTAD αφορούν την περίοδο μέχρι τις αρχές του 2016.  

 

 
Εικόνα 1.1  Αξία στόλου σε δις ευρώ2 

 

 Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν συνολικά 4.136 πλοία, 

έναντι 4.017 πλοίων το 2015, δηλαδή αύξηση του ελεγχόμενου στόλου κατά 119 πλοία. 

                                                           
1 Πηγή: UNCTAD 
2 Πηγή: www.kathimerini.gr 
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 Από τα εν λόγω πλοία, όμως, μόλις τα 728 έχουν υψώσει την ελληνική σημαία, ενώ πέρυσι 

ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 796 πλοία. Το μέγεθός του ελληνόκτητου στόλου με 

βάση τη χωρητικότητα ανέρχεται πλέον σε 293 εκατομμύρια τόνους νεκρού φορτίου (dwt), 

έναντι 279,4 εκατομμυρίων τόνων πέρυσι. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εν 

λόγω οργανισμού, σχεδόν το 78% του στόλου είναι εγγεγραμμένο σε ξένα νηολόγια.  Έχει 

υπολογιστεί ότι τα πλοία ελληνικής πλοιοκτησίας φέρουν 41 διαφορετικές σημαίες. 

Συγκεκριμένα, το 19,1% των ελληνόκτητων πλοίων φέρουν σημαία των Νήσων Μάρσαλ, 

ακολουθεί η σημαία της Λιβερίας με 18,7% , η ελληνική σημαία με 18%, της Μάλτας με 

16,2%, του Παναμά, της Κύπρου και των Μπαχαμών με 9%,  6,5% και 5,9% αντίστοιχα. Τα 

συγκεκριμένα κράτη προσελκύουν τις εταιρίες λόγω της πολύ χαμηλής φορολόγησης. Στην 

ελληνική σημαία είναι νηολογημένα πλοία χωρητικότητας μόλις 64,7 εκατ. τόνων, από 70 

εκατ. τόνους το 2015 με το μερίδιο του ελληνικού νηολογίου να μην ξεπερνά το 4,07% σε 

παγκόσμια βάση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η ελληνική σημαία έχει 

απολέσει το 2,49% της χωρητικότητάς της, ενώ κατατάσσεται στην ένατη θέση διεθνώς. 

Μετά την Ελλάδα, στη δεύτερη θέση με βάση τη χωρητικότητα του στόλου της κατατάσσεται 

η Ιαπωνία με μερίδιο τάξεως 12,78% (από 13,3% πέρυσι), αριθμώντας συνολικά 3.969 πλοία, 

συνολικής χωρητικότητας 229 εκατομμυρίων dwt. Ακολουθεί η Κίνα, η οποία παρότι διαθέτει 

τα περισσότερα πλοία παγκοσμίως με 4.960, εντούτοις, το μερίδιό της δεν ξεπερνά το 8,87% 

(9,1% πέρυσι). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γερμανία με μερίδιο της τάξεως του 6,65%, 

επίσης μειωμένο από το 7,04% του προηγούμενου έτους, ενώ η πρώτη πεντάδα 

συμπληρώνεται από τη Σιγκαπούρη, της οποίας το μερίδιο διαμορφώνεται σε 5,32%, 

ενισχυμένο σημαντικά από το 4,84% που είχε καταγραφεί πέρυσι. 

Αναφορικά με τη ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή 

Ναυτιλιακής Συνεργασίας, εκτιμάται ότι είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο παραγγελιών, μέχρι 

και τον Μάρτιο του 2017, 75 πετρελαιοφόρα, 19 δεξαμενόπλοια  χημικών προϊόντων, 34 

δεξαμενόπλοια υγροποιημένου αερίου, 49 πλοία μεταφοράς ορυκτών και χύδην φορτίου, 14 

πλοία εμπορευματοκιβωτίων και άλλα 5 φορτηγά πλοία. Αναφορικά με τον στόλο των 

δεξαμενόπλοια καθώς και των πλοίων μεταφοράς ορυκτών και χύδην φορτίου, τα 

ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια αντιπροσωπεύουν το 25,2% του συνολικού παγκόσμιου στόλου 

και τα ελληνόκτητα πλοία μεταφοράς ορυκτών το 16,2%. Σε συνολικά μεγέθη, η συμμετοχή 

του ελληνόκτητου στόλου στον παγκόσμιο αντιπροσωπεύει το 7,6% σε αριθμό πλοίων, το 
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13,7% σε χωρητικότητα και το 16,2% σε όρους μεταφορικής ικανότητας. Τα πλοία με ελληνική 

σημαία αντιπροσωπεύουν το 1,4%, 3,1% και 3,7%, αντίστοιχα, του παγκόσμιου στόλου. 

Τέλος, όσον αφορά την ηλικία των ελληνόκτητων πλοίων, ο μέσος όρος αυτής αυξήθηκε 

συγκριτικά με την περασμένη χρονιά. Ειδικότερα, η μέση ηλικία των ελληνόκτητων πλοίων 

υπολογίζεται στα 10,5 χρόνια, σε σχέση με τη μέση ηλικία των 13,2 χρόνων των πλοίων του 

παγκόσμιου στόλου. Η μέση ηλικία των πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία εκτιμάται 

στα 11,7 χρόνια το 2016. 

 

1.2 Gaslog Ltd. 
 
 
Η εταιρία και οι ιδρυτές της έχουν μακρά ιστορία στη ναυτιλία και στη μεταφορά 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Ο μεγαλύτερος μέτοχός της είναι η Ceres Shipping, η 

ναυτιλιακή δραστηριότητα της οποίας ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια υπό 

την προεδρία του Γεώργιου Π. Λιβανού ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της. Σήμερα ελέγχεται 

από τον Πρόεδρό της  Πέτρο Γ. Λιβανό και συνεχίζει να αποτελεί μια από τις ισχυρότερες 

ναυτιλιακές εταιρείες τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσμια αγορά. 

Η Ceres Shipping έχει επίσης συμφέροντα σε δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς ξηρού 

φορτίου και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Ceres Shipping εισήλθε στον τομέα 

των LNG το 2001, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του στόλου των εταιριών LNG της BG Group 

μέσω της θυγατρικής της GasLog LNG Services και το 2003 ενσωματώθηκε στην GasLog Ltd. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρουσία στη ναυτιλία LNG από ότι πολλοί άλλοι ανεξάρτητοι 

ιδιοκτήτες που λειτουργούν επί του παρόντος στον τομέα. Για το λόγο αυτό έχει υπογράψει 

συμφωνίες με εταιρίες όπως η Shell και η Total. Ο στόλος της εταιρίας και των θυγατρικών 

της έχει αριθμό τα 27 πλοία συνολικής αξίας 3,6 δις δολαρίων. Το γεγονός αυτό καθιστά τον 

στόλο της πέμπτο σε αξία στο κόσμο, καθώς και δεύτερο ελληνόκτητο. Παράλληλα, στον 

στόλο του ομίλου ανήκουν άλλα πέντε υπό κατασκευή πλοία, χωρητικότητας έως και 180 

χιλιάδων κυβικών έκαστον, τα οποία θα είναι έτοιμα προς χρήση έως το 2019. Άμεση 

συνέπεια αυτής της ενέργειας ήταν η αύξηση της χωρητικότητας του στόλου κατά 876 

χιλιάδες κυβικά μέτρα. 

Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, αποτελείται από 80,99 εκατομμύρια κοινές και 4,6 

εκατομμύρια προνομιούχες μετοχές. Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Π. Λιβανός έχει στη κατοχή 
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του το 40,16% του συνόλου των μετοχών ενώ στο σύνολο του το διοικητικό συμβούλιο 

κατέχει το 41,38%. Στο Ίδρυμα Ωνάση ανήκει το 8,68% , ενώ 8,03% και 6,49% ανήκει στις 

εταιρίες Fairview Capital Investment Management, LLC και Fidelity Management & 

Research, LLC αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 35,42% το μοιράζονται 11,6 εκατομμύρια 

μικρομέτοχοι με ποσοστά κάτω του 5% έκαστος. 

 

 

Γράφημα 1.1 Μετοχική σύνθεση Gaslog Ltd. 

 

Τα επίπεδα του χρέους της εταιρίας μπορεί να περιορίσουν την ευελιξία της στην απόκτηση 

πρόσθετης χρηματοδότησης, άσκησης άλλων επιχειρηματικών ευκαιριών και την καταβολή 

μερισμάτων στους μετόχους. Στο τέλος του 2016 η Gaslog είχε συνολικό οφειλόμενο 

υπόλοιπο ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τις συμβάσεις πίστωσης και 

τα ομόλογα, εκ των οποίων τα 147,45 εκατομμύρια ήταν αποπληρωμένα εντός ενός έτους. 

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει η εταιρία στην τελευταία ετήσια έκθεσή της ενδέχεται να 

προστεθούν επιπλέον χρέη στο μέλλον καθώς ο στόλο της βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Παρά 

ταύτα, το συγκεκριμένο χρέος δεν αποτελεί κίνδυνο για την Gaslog καθώς εκτιμάται πως οι 

μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις της, οι οποίες θα επηρεαστούν από τις 

επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και από άλλους εξωγενείς παράγοντες, θα είναι ικανές 

να υπερκαλύψουν τις υποχρεώσεις της και να την καταστήσουν βιώσιμη. Εφόσον όμως τα 

λειτουργικά αποτελέσματά  δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του τρέχοντος ή του 

μελλοντικού χρέους, η εταιρία οφείλει να αναλάβει δράσεις όπως η μείωση των 
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επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, οι εξαγορές, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, η 

αναδιάρθρωση του χρέους με σκοπό την αποτροπή πτώχευσης. 

Η Gaslog Ltd διατηρεί τα γραφεία στο Μονακό, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και 

τη Νότια Κορέα, ενώ τα γραφεία της Ceres Shipping βρίσκονται στην Ελλάδα και τον Πειραιά. 

Τέλος οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το 

σύμβολο "GLOG". 

 

1.3  Navios Maritime Holdings Inc. 
 

 
Πρόκειται για τη μητρική εταιρία του ομίλου Navios, επικεφαλής του οποίου είναι η Αγγελική 

Φράγκου. Η Navios Maritime Holdings Inc. αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρίες του 

κλάδου της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, καθώς επίσης και μια από τις 

μακροβιότερες αυτών. Ιδρύθηκε το 1954 και ειδικεύεται στην παγκόσμια μεταφορά, 

εμπορία, αποθήκευση και τον εφοδιασμό χύδην φορτίου. Έχει μεγάλη εμπειρία στην 

εκτέλεση σύνθετων εμπορευματικών κινήσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης χύδην 

φορτίου σε όλο τον κόσμο και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τις ειδικές απαιτήσεις 

των πελατών της. 

Στην κατοχή της εταιρίας βρίσκονται 40 φορτηγά ξηρού φορτίου ενώ διαχειρίζονται  ακόμα 

26 πλοία με μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα. Επιπλέον, η εταιρία δημιούργησε πρόσφατα μια 

επιχείρηση logistics μέσω της εξαγοράς της HORAMAR SA  και της ενσωμάτωσής της στη νέα 

οντότητα της Navios South American Logistics Inc μαζί με το υφιστάμενο τερματικό σταθμό 

ξηρού φορτίου στην Ουρουγουάη. Η τεχνική ικανότητα της Navios Group να διαχειρίζεται τα 

πλοία της βασίζεται σε μια ομάδα επαγγελματιών της βιομηχανίας που είναι απόφοιτοι των 

κορυφαίων διεθνών σχολών ναυτικής αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Το 2016 η εταιρία 

βρέθηκε να αντιδρά στις αναταράξεις που δέχτηκε η αγορά ξηρού φορτίου και τα 

δεξαμενόπλοια  μεταφοράς .  

Ο όμιλος Navios μπήκε στο 2017 χωρίς εκκρεμείς επενδύσεις, ενώ έχει προχωρήσει  στη 

μείωση των υποχρεώσεών του, με την πρόσφατη επαναγορά εταιρικών ομολόγων ύψους 59 

εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από την Navios  Maritime Holdings Inc. στον όμιλο 

διατηρούνται άλλες 3 εισηγμένες θυγατρικές. H Navios Maritime Acquisition διαθέτει έναν 

στόλο 36 πετρελαιοφόρων, ενώ η MPL Navios Maritime Midstream κατέχει 6 σκάφη τύπου 
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VLCC. Εταιρία του ομίλου είναι επίσης η Navios Maritime Partners, που κατέχει 32 πλοία (24 

φορτηγά ξηρού φορτίου και 8 δεξαμενόπλοια). Την περασμένη χρονιά ενώ τα τάνκερ είχαν 

καλές αποδόσεις , στον αντίποδα η Navios Maritime Partners δημοσίευσε στο 9μηνο 

καθαρές ζημίες 50,5 εκατομμυρίων, που περιλαμβάνουν απομειώσεις από ζημιογόνες 

πωλήσεις. 

Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυτό αποτελείται από 117,1 εκατομμύρια 

κοινές μετοχές. Στην ιδιοκτήτρια  Αγγελική Φράγκου ανήκει το 26,9% ενώ το υπόλοιπο 73,1% 

μοιράζεται σε μικρομετόχους με ποσοστό κάτω του 1% έκαστος. 

  

 

Γράφημα 1.2  Μετοχική σύνθεση Navios Maritime Holdings Inc. 

 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η ιδιοκτήτρια έχει καταθέσει τροπολογία που υποδεικνύει 

ότι σκοπεύει να αγοράσει 20 εκατομμύρια δολάρια κοινών μετοχών μέσα στο 2017. 

Η στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της Navios Holdings επικεντρώνεται στα εξής: 

 Λειτουργία ενός σύγχρονου στόλου υψηλής ποιότητας. Η Navios Holdings κατέχει και 

ενοικιάζει ένα μοντέρνο, υψηλής ποιότητας στόλο, με μέση ηλικίας περίπου 8 ετών. 

Αυτός περιλαμβάνει λειτουργικά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλότερο κόστος ασφάλισης 

και συντήρησης σκαφών, υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας στόλου και 

αποτελεσματική λειτουργία διάρθρωση του κόστους. 

 Την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ιδιοκτησίας σκαφών και 

μακροπρόθεσμου στόλου. Η Navios Holdings ελέγχει, μέσω ενός συνδυασμού 

ιδιοκτησίας σκαφών και μακροπρόθεσμων ναυλωμένων σκαφών, περίπου 6,7 
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εκατομμύρια τόνους, καθιστώντας την Navios Holdings μία από τις μεγαλύτερες 

ανεξάρτητες εταιρείες ξηρού χύδην φορτίου στον κόσμο. 

 Αξιοποίηση της αναγνωρισμένης φήμη της Navios. Η Navios πιστεύει ότι η φήμη και οι 

εμπορικές της σχέσεις επιτρέπουν την επίτευξη ευνοϊκών μακροπρόθεσμων 

ναυλωμάτων, την είσοδο στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών και την αύξηση της 

βραχυπρόθεσμης χωρητικότητάς της 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας της βιομηχανίας για να επωφεληθεί από την αστάθεια της 

αγοράς. Η αγορά ξηρού φορτίου είναι ευμετάβλητη επομένως με την εμπειρία στο κλάδο 

και τη τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνου η Navios Holdings είναι δυνατό να 

αντισταθμίσει τον κίνδυνο ή ακόμα και να αποφέρει κέρδη. 

 Τέλος, η Navios διατηρεί γραφεία στο νότιο Norwalk (Connecticut), στο Montevideo 

(Uruguay), στο Buenos Aires (Argentina) και στην Asuncion (Paraguay), αλλά και στον Πειραιά. 

Τέλος οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην αγορά NYSE με το σύμβολο “NM”. 

 

 

1.4  Star Bulk Carriers 
 

 
Η Star Bulk αποτελεί επίσης μέλος του παγκόσμιου κλάδου της ναυτιλίας και για πολλά 

χρόνια εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στο τομέα της μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η εταιρία 

έχει στόλο που δίνει έμφαση στα μεγάλα πλοία Capesize και μεταφέρει κυρίως ορυκτά από 

την Αμερική και την Αυστραλία στην Ανατολική Ασία, και ιδιαίτερα την Κίνα. Τα πλοία 

Supramax μεταφέρουν ορυκτά, προϊόντα σιτηρών και χάλυβα μεταξύ της Αμερικής, της 

Ευρώπης, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Ινδονησίας και από αυτές τις περιοχές στην 

Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία. 

Τον Νοέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση της Star Maritime, η  οποία 

οργανώθηκε  σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware στις 13 Μαΐου 2005 ως 

εταιρία κεφαλαιοποίησης, με την Star Bulk και πλέον η δεύτερη εταιρία αποτελούσε την 

βιώσιμη οικονομική οντότητα. Στη συνέχεια τον Ιούλιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η 

συγχώνευση της Star Bulk με την Ocean Bulk, μία ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρία του κ. Πέτρου 

Παππά η οποία συνεργαζόταν με το επενδυτικό fund Oaktree στη ναυπήγηση νέων πλοίων. 
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Ο στόλος της το 2016, μειώθηκε από τα 103 στα 73 πλοία, περιλαμβανομένων 5 υπό 

κατασκευή, καθώς η μεγάλη ηλικία μέρους του στόλου το έκρινε αναγκαίο. Η χωρητικότητα 

εκτοπίσματος του στόλου πλέον είναι ίση με 8,1 εκατομμύρια τόνους νεκρού φορτίου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 46,46 εκατομμύρια κοινές μετοχές εκ των οποίων το 

51,3% ανήκει Oaktree Capital Group Holdings GP . Το  6,5% αυτών είναι στην ιδιοκτησία του 

Senator Investment Group LP με την Caspian Capital Management LLC να κατέχει το 5,6% 

του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, στον Πέτρο Παππά, ιδρυτή της εταιρίας, και σε 

συνδεόμενες μ’ αυτόν οντότητες αντιστοιχεί το 5,2% του πλειοψηφικού πακέτου των 

μετοχών, ενώ διευθυντές και εκτελεστικά στελέχη της εταιρίας διαχειρίζονται 334 χιλιάδες 

μετοχές, ποσοστό μικρότερο του 1%. 

 

 

Γράφημα 1.3  Μετοχική σύνθεση Star Bulk Carriers 

 

Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Star Bulk είναι: 

 Η διατήρηση της ρευστότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης της αγοράς  ξηρού 

φορτίου μέσω αποδοτικών λειτουργιών και πωλήσεων σκαφών. 

 Η αξιοποίηση των πιθανών αυξήσεων των ναύλων πλοίων για την μεταφορά ξηρού 

φορτίου. 

 Ναύλωση ή εξαγορά σκαφών με εκλεπτυσμένο τρόπο και γενικότερα την ανάπτυξη του 

στόλου. 

 Η διατήρηση ισχυρού  ισολογισμού χωρίς την ιδιαίτερη χρήση τεχνικών όπως η μόχλευση. 
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Η εταιρία διατηρεί εκτελεστικά γραφεία στην Αθήνα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται 

στην αγορά Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο "SBLK". 

 

1.5  Diana Shipping Inc. 
 
 
Η Diana Shipping Inc. είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής μεταφορικών υπηρεσιών ο οποίος 

ειδικεύεται στην ιδιοκτησία πλοίων ξηρού φορτίου. Συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της 

Λιβερίας τον Μάρτιο του 1999 ως Diana Shipping Investments Corp. Ενώ το 2005 

τροποποιήθηκαν τα καταστατικά της εταιρίας. Σύμφωνα με το τροποποιημένο και 

αναθεωρημένο καταστατικό, η εταιρία μετονομάστηκε σε Diana Shipping Inc. και 

επανατοποθετήθηκε από τη Δημοκρατία της Λιβερίας προς τη Δημοκρατία των Νήσων 

Μάρσαλ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κατά 100% 

θυγατρική της εταιρία Bulk Carriers, η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006. 

Τον στόλο της εταιρίας διαχειρίζεται η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία, Diana Shipping 

Services S.A. και η καθιερωμένη κοινή επιχείρηση με την Wilhelmsen Ship Management με 

την επωνυμία Diana Wilhelmsen Management που εδρεύει στην Κύπρο. Από το 2017 

αποτελείται από 48 πλοία ξηρού φορτίου (4 Newcastlemax, 14 Capesize, 3 Post-Panamax, 4 

Kamsarmax και 23 Panamax). Η εταιρία αναμένεται επίσης να παραλάβει ένα μεταφερόμενο 

πλοίο ξηρού φορτίου Post-Panamax μέχρι τα μέσα Μαΐου 2017, ένα μεταφερόμενο πλοίο 

τύπου Post-Panamax καθώς και ένα φορτηγό πλοίο τύπου Kamsarmax μέχρι τα μέσα Ιουνίου 

του 2017. Όσον αφορά την ικανότητα του στόλου, εξαιρουμένων των τριών πλοίων που δεν 

έχουν παραδοθεί, η χωρητικότητά του είναι περίπου 5,7 εκατομμύρια τόνων νεκρού φορτίου 

με σταθμισμένο μέσο όρο ηλικίας 7,91 ετών.  

Στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος  Συμεών Παληός 

διαχειρίζεται το 22,7% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στο σύνολο του 

διοικητικού συμβουλίου ανήκει το 26,5%. Έπεται η εταιρία Franklin Resources Inc. με 15,5% 

και ακολουθούν με 6,5% η Kopernik Global Investors, LLC και η West Capital Management 

LP με μερίδιο 5,2%. 

 



10 
 

 

Γράφημα 1.4  Μετοχική σύνθεση Diana Shipping Inc. 

 

Η Diana Shipping Inc. κατέχει επίσης περίπου το 25,7% των εκδομένων και εκκρεμών 

μετοχών της Diana Containerships Inc., παγκόσμιου φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 

μέσω της ιδιοκτησίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που σήμερα διαθέτει και 

λειτουργεί δώδεκα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Η ελληνική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την δράση της εταιρίας, η οποία έχει 

γραφεία στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα 

και των capital controls που επέβαλε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, η Diana Shipping 

Services SA, μπορεί να υπόκειται σε νέους κανονισμούς που ενδέχεται να απαιτήσουν 

πρόσθετα μέτρα όπως νέους φόρους ή άλλα τέλη. Επιπλέον, η πολιτική αβεβαιότητα και οι 

κοινωνικές αναταραχές λόγω των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών και του 

αυξανόμενου προσφυγικού πληθυσμού στη χώρα ενδέχεται να υπονομεύσουν την πολιτική 

και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας και να την οδηγήσουν στην έξοδο από την 

Ευρωζώνη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της εταιρίας στην 

Ελλάδα.  

Η εταιρία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με τον κωδικό “DSX” 

και τα εκτελεστικά της γραφεία βρίσκονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. 
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1.6  Danaos Corporation 
 

Η Danaos Corporation είναι διεθνής ιδιοκτήτρια πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

η οποία ναυλώνει τα σκάφη της σε πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρίες τακτικών γραμμών 

στον κόσμο. Πρόκειται για μια εταιρία που ενσωματώθηκε στη Δημοκρατία των Νήσων 

Μάρσαλ τον Οκτώβριο του 2005, στο πλαίσιο του νόμου για τις επιχειρήσεις των Νήσων 

Μάρσαλ, μετά την ενσωμάτωσή της ως εταιρία της Λιβερίας το 1998 σε σχέση με την 

ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων υπό την Danaos Holdings Limited. Στα πλαίσια της 

ενσωμάτωσης στις Νήσους Μάρσαλ η εταιρία μετονομάστηκε σε Danaos Corporation. Η 

εταιρία ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Κούστα το 1972 και έκτοτε παρέχει συνεχώς θαλάσσιες 

μεταφορές υπό τη διεύθυνση της οικογένειάς του. Το 1987 ο Ιωάννης Κούστας, υιός του 

ιδρυτή της Danaos, αναλαμβάνει χρέη διευθύνοντος συμβούλου και επικεντρώνεται στη 

ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε εταιρίες τακτικών γραμμών ενώ 

ταυτόχρονα εποπτεύει την επέκταση του στόλου της. Το 2015 δημιουργήθηκε η θυγατρική 

Gemini Shipholdings Corporation, στην οποία η μητρική εταιρία κατέχει το 49% με την 

Danaos Investments Limited να διαχειρίζεται το υπόλοιπο 51% έχοντας κυρίαρχο ρόλο.  

Ο στόλος της εταιρίας από τα τρία πλοία πολλαπλών χρήσεων το 1987 έφτασε τα 55, 

συμπεριλαμβανομένων των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τον Φεβρουαρίου 

του 2017. Είναι ένας από τους πιο σύγχρονους στον κλάδο και περιλαμβάνει μερικά από τα 

μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο τα οποία έχουν σχεδιαστεί 

με τεχνολογικές προδιαγραφές και προσαρμοσμένες τροποποιήσεις που τα καθιστούν 

αποδοτικότερα όσον αφορά τόσο την ταχύτητα του ταξιδιού όσο και τη δυνατότητα 

φόρτωσης σε σύγκριση με πολλά υφιστάμενα σκάφη που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των εμπορευματοκιβωτίων. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των 55 σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν περίπου 8,4 

έτη. 

Τον Οκτώβριο του 2006 ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά του κοινού μετοχικού 

κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το κοινό μετοχές της εταιρίας άρχισαν να 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 

2010 διενεργήθηκε πώληση 54.054.055  κοινών μετοχών για 200 εκατομμύρια δολάρια και 

το 2011 εκδόθηκαν δικαιώματα αγοράς για αγορά άλλων 15 εκατομμυρίων μετοχών. Σήμερα, 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 109,79 εκατομμύρια κοινές μετοχές. Το 
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61,8% των μετοχών είναι ιδιοκτησία του  Ιωάννη Κούστα. Ακολουθεί με 19,7% ο Γιώργος 

Οικονόμου,  ενώ το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου έχει στη κατοχή του το 82,2% του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

 

Γράφημα 1.5  Μετοχική σύνθεση Danaos Corporation 

 

Σημαντικό γεγονός για την Danaos αναμφίβολα ήταν η πτώχευση της εταιρίας Hanjin 

Shipping, ναυλώτρια οκτώ πλοίων της Danaos με μακροπρόθεσμες συμφωνίες ναύλωσης με 

σταθερό επιτόκιο. Η Hanjin Shipping έχει ακυρώσει και τις οκτώ συμφωνίες ναύλων, οι οποίες 

αντιπροσώπευαν περίπου 560 εκατομμύρια δολάρια από τα συμβατικά έσοδα  ύψους 2,8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε η εταιρία. Άμεση συνέπεια αυτών των γεγονότων ήταν 

η μη αναγνώριση των εσόδων από την Hanjin Shipping που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2016. 

Έπειτα αναγνωρίστηκε ένα κόστος επισφαλών χρεών ποσού 15,8 εκατομμυρίων δολαρίων 

που σχετίζεται με την απλήρωτη μίσθωση ναύλου που καταγράφηκε ως εισπρακτέα από 30 

Ιουνίου 2016 στις ενοποιημένες καταστάσεις των δραστηριοτήτων στο έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2016. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του λειτουργικού εισοδήματός που 

προκάλεσε η ακύρωση  οκτώ χρεογράφων της Danaos με την Hanjin Shipping, η εταιρία  

παραβίασε την ελάχιστη κάλυψη ασφαλείας, την ενοποιημένη καθαρή μόχλευση και την 

ενοποιημένη καθαρή αξία χρηματοοικονομικών διακανονισμών που περιλαμβάνονται στην 

τραπεζική  συμφωνία και στις άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις της. 
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 Η εταιρία λειτουργεί μέσω ορισμένων θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες στη Λιβερία, 

την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, που ανήκουν εξ ολοκλήρου 

στον όμιλο και είτε άμεσα είτε έμμεσα κατέχουν τα πλοία του στόλου μας. Παράλληλα, 

διατηρεί τα εκτελεστικά της γραφεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά. 

 

1.7 Επιχειρησιακό περιβάλλον και κίνδυνοι 
 

i. Κίνδυνοι λειτουργίας και διαχείρισης πλοίων 

 

Η λειτουργία και η διαχείριση πλοίων συνεπάγεται εγγενείς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι 

συνδέονται με τη πιθανότητα: 

 Θαλάσσιας καταστροφής, περιβαλλοντικών ατυχημάτων και δυσμενών καιρικών 

συνθηκών 

 Πειρατείας 

 Γείωσης, φωτιάς, εκρήξεων και συγκρούσεων 

 Απώλειας ή βλάβης φορτίων και περιουσιακών στοιχείων 

 Επιχειρηματικών διακοπών που προκαλούνται από μηχανική αποτυχία, ανθρώπινο 

λάθος, πόλεμο, τρομοκρατία, ασθένεια και καραντίνα ή πολιτική δράση σε διάφορες 

χώρες  

 Καθυστερήσεων στην παράδοση του φορτίου 

 Απώλειας εσόδων από την καταγγελία συμβάσεων ναύλωσης ή από συμφωνίες 

διαχείρισης πλοίων 

 Κυβερνητικών προστίμων, ποινών ή περιορισμών στην άσκηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 Διαφορών με τους υπαλλήλους μας, πελάτες ή τρίτους 

 Υψηλότερων ποσοστά ασφάλισης 

 Ζημιάς στη φήμη  και στις σχέσεις με τους πελάτες γενικά 

Οποιοδήποτε από αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών 

και τις ταμειακές ροές οποιασδήποτε ναυτιλιακής εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των 

διαθέσιμων μετρητών για τους μετόχους της. 
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ii. Κίνδυνος Χρέους 

Όπως για κάθε εταιρία, έτσι και για μια ναυτιλιακή, το υψηλό επίπεδο χρέους θα μπορούσε 

να έχει σημαντικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 Η ικανότητά επίτευξης πρόσθετης χρηματοδότησης, εάν χρειαστεί, για κεφάλαια κίνησης, 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές πλοίων ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να είναι 

μειωμένη ή να μην είναι διαθέσιμη με ευνοϊκούς όρους. 

 Το κόστος δανεισμού  ενδέχεται να αυξηθεί με την αύξηση της μόχλευσης.  

 Σημαντικό μέρος των ταμειακών ροών θα χρειαστεί για την καταβολή κεφαλαίου και 

τόκων για την αποπληρωμή του χρέος, μειώνοντας τα κεφάλαια που διαφορετικά θα 

ήταν διαθέσιμα για πράξεις, μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και μερίσματα στους 

μετόχους. 

 Το υψηλό επίπεδο χρέους καθιστά ευάλωτη την οντότητα σε σύγκριση με ανταγωνιστές 

της με μικρότερο χρέος έναντι ανταγωνιστικών πιέσεων ή με επιβράδυνση της 

βιομηχανίας και της οικονομίας. 

 Το επίπεδο χρέους μπορεί να περιορίσει την ευελιξία της εταιρίας στις μεταβαλλόμενες 

επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες. 

 

iii. Τιμή ναύλωσης πλοίων 

Οι τιμές ενοικίασης πλοίων ξηρού φορτίου αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα 

ή να μειωθούν στο μέλλον, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα κέρδη των 

ναυτιλιακών. Η βιομηχανία ξηρού χύδην φορτίου είναι κυκλική με συνεπακόλουθη 

μεταβλητότητα στα ποσοστά μίσθωσης και την κερδοφορία. Συγκεκριμένα ο βαθμός 

μεταβλητότητας  των τιμών ναύλωσης μεταξύ των διαφόρων τύπων φορτηγών ξηρού 

φορτίου ποικίλλει ευρέως και τα ποσοστά ενοικίασης ναύλων για  φορτηγά τύπου Panamax 

και Capesize έφτασαν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Επειδή η κάθε εταιρία χρεώνει 

ορισμένα από τα πλοία της βάσει βραχυπρόθεσμων ναυλωμάτων, καθίσταται  εκτεθειμένη 

σε αλλαγές στην αγορά άμεσης παράδοσης και στις βραχυπρόθεσμες τιμές ναύλωσης για 
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πλοία μεταφοράς φορτίου  και αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τα κέρδη και την 

αξία του στόλου της, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

Οι διακυμάνσεις των τιμών ναύλωσης οφείλονται κυρίως σε μεταβολές στην προσφορά και 

τη ζήτηση σκαφών και τις μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση για τα κυριότερα 

εμπορεύματα που μεταφέρονται με διεθνή ύδατα. Επειδή οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την προσφορά και τη ζήτηση πλοίων ως ένα βαθμό είναι απρόβλεπτοι, οποιαδήποτε 

εκτίμηση σχετικά με την κατεύθυνση και το βαθμό των αλλαγών στις συνθήκες της 

βιομηχανίας δεν μπορεί να είναι βέβαιη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

 2.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 

Η Χρηματοοικονομική ανάλυση εφαρμόζει αναλυτικά εργαλεία στα οικονομικά δεδομένα για 

την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επιχείρησης και τις τάσεις στις επιδόσεις αυτές. Στην 

ουσία, ένας αναλυτής μετατρέπει τα δεδομένα σε χρηματοοικονομικές μετρήσεις που 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Κύρια πηγή δεδομένων είναι οι οικονομικές εκθέσεις μιας 

εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων, των υποσημειώσεων και 

τη μελέτη της διοίκησης. Η αξιοπιστία τους απαιτεί να καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.  

Σκοπός της Χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας εταιρίας μπορεί να είναι η αποτίμηση 

μετοχικών τίτλων, η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, ή η αξιολόγηση της απόδοσης μιας 

θυγατρικής. Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων ενσωματώνει την προοπτική του ιδιοκτήτη, είτε 

για αποτίμηση είτε για εκτίμηση της απόδοσης. Η πιστωτική ανάλυση ενσωματώνει τη 

προοπτική ενός πιστωτή όπως για παράδειγμα ενός τραπεζίτη η ομολογιούχου. Η ανάλυση 

μετοχικού κεφαλαίου συνήθως δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη, ενώ η ανάλυση 

πιστώσεων δίνει συνήθως μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους. Η διαφορά στην έμφαση 

αντανακλά τις διάφορες βασικές αρχές του τύπου αυτών των επενδύσεων. 

 

Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης 

Τα εργαλεία και οι τεχνικές διευκολύνουν τις αξιολογήσεις των δεδομένων της εταιρίας. Κατά 

την αξιολόγηση της ικανότητας μιας εταιρίας να παράγει και να αυξάνει τα κέρδη, τις 

ταμειακές ροές και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά, ο αναλυτής προβαίνει σε 

συγκρίσεις με άλλες εταιρείες (ανάλυση εγκάρσιας τομής) και με την πάροδο του χρόνου 

(ανάλυση τάσεων ή χρονοσειρών). 
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2.2  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 

Υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεγεθών και μεταξύ αναμενόμενων σχέσεων 

τους από το ένα σημείο στο άλλο. Οι δείκτες είναι ένας χρήσιμος τρόπος έκφρασης αυτών 

των σχέσεων. Οι αναλογίες εκφράζουν μία ποσότητα σε σχέση με άλλη (συνήθως ως 

πηλίκο). Αξιοσημείωτη ακαδημαϊκή έρευνα έχει εξετάσει τη σημασία των δεικτών στις 

αποδόσεις των μετοχών αρχικά από τους Ou και Penman (1989) και τους Abarbanell και 

Bushee (1998) ή στην πιστωτική αποτυχία από τους Altman(1968), Ohlson (1980) και 

Hopwood (1994). Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι δείκτες των οικονομικών καταστάσεων 

είναι αποτελεσματικοί στην επιλογή των επενδύσεων και στην πρόβλεψη της 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Οι ερευνητές  συνήθως χρησιμοποιούν τους δείκτες για 

την αποτίμηση της αξίας των εταιριών και των τίτλων. Συγκεκριμένα η αξία της ανάλυσης 

οικονομικών δεικτών επιτρέπει στον αναλυτή μετοχών ή πιστωτικού κινδύνου να αξιολογεί 

τις προηγούμενες επιδόσεις, να αξιολογεί την τρέχουσα οικονομική θέση της εταιρίας και να 

κερδίζει ιδέες χρήσιμες για την προβολή των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Ένας δείκτης 

αποτελεί μια πτυχή της απόδοσης μιας επιχείρησης. 

Οι οικονομικοί δείκτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με: 

 Μικροοικονομικές σχέσεις μέσα σε μια εταιρία που βοηθούν τους αναλυτές να 

σχεδιάζουν τα κέρδη και την ελεύθερη ταμειακή ροή 

 Την οικονομική ευελιξία μιας επιχείρησης ή την ικανότητα απόκτησης των 

απαιτούμενων ρευστών διαθεσίμων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, ακόμη και 

αν προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες. 

 Την ικανότητα της διοίκησης. 

Παράλληλα, υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί όπως: 

 Η ομοιογένεια των λειτουργικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Οι εταιρίες μπορεί 

να έχουν τμήματα που λειτουργούν σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες. Αυτό μπορεί να 

δυσχεράνει την εύρεση συγκρίσιμων δεικτών βιομηχανίας που θα χρησιμοποιηθούν για 

λόγους σύγκρισης. 
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 Η ανάγκη να καθοριστεί εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αναλογίας είναι 

συνεπή. Ένα σύνολο δεικτών μπορεί να υποδεικνύει ένα πρόβλημα, ενώ ένα άλλο σύνολο 

μπορεί να αποδείξει ότι το πιθανό πρόβλημα είναι μόνο βραχυπρόθεσμο. 

 Η ανάγκη να αξιολογηθεί η κρίση. Ένα βασικό ζήτημα είναι κατά πόσο ένας λόγος για 

μια εταιρία είναι εντός εύλογου εύρους. Παρόλο που οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αναπτυξιακού δυναμικού και του κινδύνου 

μιας εταιρίας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να εκτιμήσουν άμεσα την 

εταιρία και τους τίτλους της ή για να καθορίσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

Πρέπει να εξεταστεί το σύνολο της λειτουργίας της εταιρίας και να λαμβάνονται υπόψη 

οι εξωτερικές οικονομικές και βιομηχανικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί, κατά την 

ερμηνεία των χρηματοοικονομικών δεικτών. 

 Η χρήση εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων. Οι εταιρίες συχνά έχουν περιθώριο 

ευελιξίας όταν επιλέγουν ορισμένες μεθόδους λογιστικής. Οι αναλογίες που λαμβάνονται 

από τις οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές επιλογές 

ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμες εκτός και αν γίνουν προσαρμογές. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

i. Χρέος / Σύνολο Ενεργητικού: 

Ο λόγος αυτός μετράει το ποσοστό των συνολικών περιουσιακών στοιχείων που 

χρηματοδοτούνται με χρέος. Για παράδειγμα, η αναλογία χρέους 40% δείχνει ότι το 40% των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας χρηματοδοτείται με ξένα κεφάλαια. Αυτό συνεπάγεται 

τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου δείκτη διότι καθίσταται απαραίτητο να γνωρίζει ένας 

αναλυτής-επενδυτής για τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας που ερευνά, αλλά και το 

τρόπο χρηματοδότησής τους. Γενικά, το υψηλότερο χρέος σημαίνει υψηλότερο 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο και συνεπώς ασθενέστερη φερεγγυότητα. 
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ii. Χρέος / Ίδια Κεφάλαια: 

Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια μετρά το ποσό του χρέους σε σχέση με το μετοχικό 

κεφάλαιο. Η ερμηνεία μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως υψηλότερη τιμή του δείκτη 

υποδεικνύει ασθενέστερη φερεγγυότητα. Για παράδειγμα, εάν ο συγκεκριμένος λόγος είναι 

ίσος με τη μονάδα θα δείχνει ίσες ποσότητες χρέους και μετοχικού κεφαλαίου, η οποία 

ισοδυναμεί με αναλογία χρέους προς οντότητα 50%. Για έναν επενδυτή είναι πολύ σημαντικό 

να γνωρίζει το ποσοστό των κεφαλαίων της εταιρίας καλύπτεται από χρέος, αλλά και αυτό 

των ιδίων κεφαλαίων. Το μετοχικό κεφάλαιο δίνει την ικανότητα σε μια επιχείρηση να 

αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενες κρίσεις που μπορεί να προκύψουν στην αγορά σε αντίθεση 

με εταιρίες που μεγάλο ποσοστό των κεφαλαίων καλύπτεται από χρέος, οι οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες με τον κίνδυνο  πτώχευσης. Επομένως και ένας επενδυτής οφείλει να γνωρίζει 

για τον συγκεκριμένο δείκτη μιας εταιρίας που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. 

 

iii. ROA: 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Ο δείκτης ROA αποτιμά την απόδοση που αποκόμισε μια εταιρία από τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού  επιτρέπει τη σύγκριση της 

αποδοτικότητας μιας επιχείρησης με την αποδοτικότητα άλλων ομοειδών επιχειρήσεων 

καθώς και με την αποδοτικότητα άλλων μορφών επενδύσεων. Επίσης συντελεί στη 

παρακολούθηση της  πορείας της αποδοτικότητας της υπό εξέταση επιχείρησης καθώς και 

τη διερεύνηση των αιτιών της μεταβολής της διαχρονικά. Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση, 

τόσο περισσότερο εισόδημα παράγεται από ένα δεδομένο επίπεδο περιουσιακών στοιχείων. 
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iv. ROE: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Ο ROE μετρά την απόδοση που αποκόμισε μια εταιρία από το μετοχικό της κεφάλαιο, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων μειοψηφίας, των προνομιούχων ιδίων 

κεφαλαίων και των κοινών μετοχών. Όπως σημειώνεται, η απόδοση αποτιμάται ως καθαρό 

εισόδημα δηλαδή, οι τόκοι από το δανειακό κεφάλαιο δεν περιλαμβάνονται στην απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων. Μια διακύμανση του ROE είναι η απόδοση των κοινών μετοχών, η 

οποία μετρά την απόδοση που αποκόμισε μια εταιρία μόνο στα κοινά της ίδια κεφάλαια. 

Η αποσύνθεση του ROE είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό των αιτίων των αλλαγών στο 

ROE με την πάροδο του χρόνου για μια συγκεκριμένη εταιρία και για τις διαφορές στο ROE 

για διαφορετικές εταιρείες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Με τη χρήση των μαθηματικών 

μπορούμε να εκφράσουμε την απόδοση ιδίων κεφαλαίων συναρτήσει της απόδοσης του 

ενεργητικού. 

 

 

Συγκεκριμένα  έχουμε: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 ∙
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 
Επίσης ο δείκτης ROE μπορεί να δοθεί και από τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝛫𝛼𝜃. 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά Έ𝜎𝜊𝛿𝛼
∙

𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά Έ𝜎𝜊𝛿𝛼

𝛴𝜐𝜈. 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
∙  

𝛴𝜐𝜈. 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛴𝜐𝜈.  𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

= 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛫휀𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 ∙  𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ ∙  𝛭ό𝜒𝜆휀𝜐𝜎𝜂 

 

Όσον αφορά την ερμηνεία του κάθε όρου, το περιθώριο κέρδους δηλώνει το ποσό των 

κερδών που εισέρχονται στην εταιρία ανά μονάδα χρήματος πωλήσεων. O δείκτης κύκλος 

εργασιών προς στοιχεία ενεργητικού εκφράζει πόσα έσοδα δημιουργεί μια επιχείρηση ανά 

μονάδα χρήματος των περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι ο ROA αποσυντίθεται στα 

δύο αυτά στοιχεία και είναι συνάρτηση της ευκαμψίας (καθαρού περιθωρίου κέρδους) και 
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της αποτελεσματικότητας (κύκλος εργασιών των περιουσιακών στοιχείων). Τέλος, ο τρίτος 

όρος είναι ένα μέτρο χρηματοοικονομικής μόχλευσης της  οικονομικής οντότητας και 

ονομάζεται δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, συνεπώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

δείκτης φερεγγυότητας. 

 

v. Δείκτης P/E : 

 

𝑃/𝐸 =
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή
 

 

Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους αριθμοδείκτες από αυτούς που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μιας μετοχής-εταιρίας. Ο λόγος P/E εκφράζει τη σχέση 

μεταξύ της τιμής μιας μετοχής και του ποσού των κερδών που αποδίδονται ανά μετοχή. Με 

άλλα λόγια, ο λόγος P/E μας λέει πόσο ένας επενδυτής μιας κοινής μετοχής πληρώνει ανά 

χρηματική μονάδας των τρεχόντων κερδών. Η λογική για τη χρησιμότητα του Ρ/Ε έγκειται 

στο γεγονός ότι η τιμή της μετοχής μιας εταιρίας πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την 

κερδοφορία της επομένως, μια εταιρία που έχει πολύ υψηλά κέρδη ανά μετοχή πρέπει 

επίσης να έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Αντίστοιχα μια εταιρία με χαμηλά κέρδη ή 

ζημιές πρέπει να έχει μικρή χρηματιστηριακή αξία.  

Παράλληλα, μέσω του λόγου αυτού μπορεί να σχηματιστεί άποψη σχετικά με την 

κερδοφορία της εταιρίας, αλλά και να γίνει έλεγχος για την σωστή τιμολόγησή της. Για 

παράδειγμα, ένα χαμηλό P/E σε συνδυασμό με μεγάλη κερδοφορία αποτελεί ένδειξη για 

υποτιμημένη μετοχή, ενώ αντίθετα ένα υψηλό P/E συνδεμένο με χαμηλά κέρδη συνεπάγεται 

την υπερτιμολόγηση  της. Συνήθως, μία πολύ μεγάλη τιμή του δείκτη καθιστά μια μετοχή 

υπερτιμημένη. 

Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε κάποιο χρήσιμο ή οριστικό συμπέρασμα απλά 

με τη χρήση του Ρ/Ε μιας εταιρίας χωρίς να γίνουν κάποιες συγκρίσεις και χωρίς να γίνει 

χρήση άλλων κριτηρίων. Επειδή ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται με βάση το 

καθαρά κέρδη, αυτό συνεπάγεται την ευαισθησία του μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ή στα 

γεγονότα μιας κερδοφορίας. Επιπλέον, επειδή το καθαρό εισόδημα γενικά θεωρείται ότι 

είναι πιο επιρρεπές σε χειραγώγηση από ότι τα ταμειακά διαθέσιμα, οι αναλυτές μπορούν 
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να χρησιμοποιήσουν την τιμή προς ταμειακή ροή ως εναλλακτικό μέτρο  ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου η ποιότητα των κερδών είναι αμφισβητούμενη. 

Ένας επενδυτής στη προσπάθειά του να προστατέψει το χαρτοφυλάκιό του και να κάνει τη 

σωστή επιλογή μίας μετοχής θα πρέπει να συγκρίνει τις τιμές του συγκεκριμένου δείκτη με 

τις ιστορικές του τιμές και ειδικότερα με το μέσο P/E της τελευταίας πενταετίας, αλλά και με 

τις τιμές του αντίστοιχου κλάδου στον οποίο υπόκειται η εταιρία. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα του  δείκτη. Αναλυτικά 

για τον δείκτη P/E: 

  Ο υπολογισμός  του  γίνεται  για δεδομένα κέρδη που  έχουν καταγράψει οι εταιρείες. 

Στερείται της πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών που θα έχουν οι εταιρείες.  

 Απορρίπτονται εταιρείες που είναι ζημιογόνες ή  έχουν πολύ μικρά κέρδη, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα πάγια περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρίας  ή  άλλα  

χαρακτηριστικά  της,  όπως  το  επίπεδο  τεχνογνωσίας.  

 Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση µε τη χρήση αυτού του δείκτη εταιρίες όπου σε κάποια 

χρήση  είχαν κάποια έκτακτα κέρδη ή ζημίες που δεν σχετίζονται µε τη δράση της 

εταιρίας.  

 Η τιμή του δείκτη δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης για εταιρείες που  

προχωρούν  σε  συνεχή  επενδυτικά  προγράμµατα,  όπου  το  κόστος  της  

χρηματοδότησης και οι αποσβέσεις επηρεάζουν τα κέρδη σε μεσοπρόθεσμο  

διάστημα.  

 

vi. Δείκτης P/BV : 

 

𝑃/𝐵𝑉 =
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή
 

 

Ένας άλλος λόγος που διευκολύνει τις χρήσιμες συγκρίσεις των τιμών των μετοχών των 

εταιριών είναι το P/BV, που είναι ο λόγος της τιμής προς τη λογιστική αξία ανά μετοχή. Ο 

λόγος αυτός συχνά ερμηνεύεται ως δείκτης της κρίσης της αγοράς σχετικά με τη σχέση 

μεταξύ της απαιτούμενης απόδοσης μιας επιχείρησης και του πραγματικού ποσοστού 
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απόδοσης. Ακόμη, είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει 

μια επιχείρηση. 

Αν υποτεθεί ότι οι λογιστικές αξίες αντικατοπτρίζουν τις εύλογες αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων, ο δείκτης τιμής προς την λογιστική αξία μπορεί να ερμηνευθεί ως δείκτης ότι οι 

μελλοντικές αποδόσεις της εταιρίας αναμένονται να είναι ακριβώς ίσες με τις αποδόσεις που 

απαιτούνται από την αγορά. Όμοια με τον δείκτη της χρηματιστηριακής τιμής προς τα κέρδη 

ανά μετοχή, ο δείκτης τιμής προς την λογιστική αξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διαπιστωθεί εάν η μετοχή έχει τιμολογηθεί σωστά. Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από τη 

μονάδα, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη  ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα 

θεωρείται υπερτιμημένη. 

Παράλληλα, ένας αναλυτής-επενδυτής οφείλει να δώσει έμφαση και σε άλλες παραμέτρους 

εκτός από την τιμή του χρηματοοικονομικού δείκτη. Μεγάλη σημασία έχει  κλάδος στον 

οποίο ανήκει η εταιρίας που εξετάζεται. Για επιχειρήσεις που απαιτούν μεγάλα κεφάλαια για 

τη συνέχιση της δράσης και έχουν στη κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία μεγάλου ύψους ο 

δείκτης P/BV είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος για την αξιολόγησή τους. Επιπροσθέτως, τα 

αποτελέσματα του εν λόγω δείκτη είναι αναγκαίο να συγκριθούν με αυτά των υπολοίπων 

εταιριών του κλάδου και να βγουν τα ανάλογα συμπεράσματα. 

 

 

vii. Απόδοση Κερδών (E/P) : 

 

𝛢𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂 𝛫휀𝜌𝛿ώ𝜈 =
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή
 

 

Ουσιαστικά ο παραπάνω δείκτης είναι ο αντίστροφος του λόγου χρηματιστηριακής τιμής 

προς τα κέρδη ανά μετοχή και εκφράζεται ως ποσοστό. Η απόδοση κερδών δείχνει σε έναν 

αναλυτή το ποσοστό της κάθε επενδυμένης  χρηματικής μονάδας στην μετοχή το οποίο έχει 

κερδηθεί από την εταιρία. Όπως είναι λογικό, τα συμπεράσματα από τη τιμή του δείκτη είναι 

αντίθετα από αυτά του P/E. Ειδικότερα ένα υψηλό E/P συνήθως συνεπάγεται μια 

υποτιμημένη και φθηνή μετοχή. Αντίθετα όταν ο συγκεκριμένος δείκτης παίρνει μικρές τιμές 

σημαίνει πως η μετοχή είναι υπερτιμημένη και επομένως ακριβή. Κύρια χρησιμότητα του 

είναι η ικανότητα του είναι να συγκρίνει μετοχές μεταξύ τους και να αναδεικνύει την 
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καταλληλότερη μετοχή προς επένδυση.  Συνεπώς και αυτός ο δείκτης είναι σημαντικός στην 

διαδικασία επιλογής μετοχών. 

 

 

viii. Μερισματική Απόδοση (D/P) : 

 

𝛭휀𝜌𝜄𝜎𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂 =
𝛭έ𝜌𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛼𝜈ά 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή
 

 

Η μερισματική απόδοση ορίζεται ως λόγος του μερίσματος ανά μετοχή προς τη 

χρηματιστηριακή της τιμή. Ουσιαστικά είναι το μέρισμα ως ποσοστό της χρηματιστηριακής 

τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του 

δείκτη, παρατηρείται πως καθώς η τιμή μιας μετοχής πέφτει, η μερισματική απόδοσή της 

αυξάνει. Επίσης, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η 

επένδυση σε αυτή την μετοχή. 

Επενδυτές με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τη 

μερισματική πολιτική μιας εταιρίας καθώς σε βάθος χρόνου τέτοιες μετοχές αποφέρουν 

σημαντικά κέρδη. Πολλοί επενδυτές προτιμούν περισσότερο ασφαλείς επενδύσεις με 

πιθανότερο μικρό εισόδημα και μικρότερο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος δείκτης 

είναι πολύ σημαντικός αναγκάζοντας τους επενδυτές να αξιολογούν μετοχές με κριτήριο τη 

μερισματική τους απόδοση. Παράλληλα μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση της μετοχής 

που επέλεξαν, έναντι άλλων χρεογράφων που προσφέρουν σταθερή ροή εισοδήματος όπως 

ομόλογα και καταθέσεις. Γενικότερα εταιρίες με υψηλή μερισματική απόδοση καθίστανται 

πιο ώριμες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των 

μακροχρόνιων επενδυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

3.1  Μοντέλα και Διαδικασία Αποτίμησης 
 

Ορίζουμε ως μοντέλο  αποτίμησης μία μέθοδο που καθορίζει την εγγενή αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την διενέργεια  εκτίμησης 

για την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την αγοραία τιμή 

του. Ο πιο σημαντικός τύπος μοντέλων απόλυτης αποτίμησης μετοχών είναι μοντέλα 

παρούσας αξίας. Στην χρηματοοικονομική, τα μοντέλα της παρούσας αξίας θεωρούνται  ως 

η θεμελιώδης προσέγγιση της αποτίμησης των μετοχών. Η λογική των μοντέλων αυτών είναι 

ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για έναν επενδυτή πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις 

αποδόσεις που ο επενδυτής αναμένει να λάβει από την κατοχή του εν λόγω στοιχείου 

ενεργητικού. Γενικά, αυτές οι αποδόσεις μπορούν να αναφέρονται ως ταμειακές ροές του 

περιουσιακού στοιχείου και τα μοντέλα της παρούσας αξίας αναφέρονται επίσης ως μοντέλα 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Ένα μοντέλο προεξοφλημένης ταμειακής ροής που εφαρμόζεται στην αποτίμηση των 

μετοχών αποδίδει την αξία του μετοχικού κεφαλαίων ως η τρέχουσα  αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών του. Όσον αφορά την αποτίμηση μετοχών , ένας 

γνωστός τύπος ταμειακής ροής είναι τα μερίσματα, τα οποία είναι διακριτικές διανομές σε 

μετόχους εξουσιοδοτημένους από το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρίας. Τα μερίσματα 

αντιπροσωπεύουν τις ταμειακές ροές σε επίπεδο μετόχων υπό την έννοια ότι καταβάλλονται 

απευθείας στους μετόχους. Τα μοντέλα παρούσας αξίας που βασίζονται σε μερίσματα 

καλούνται μοντέλα προεξόφλησης μερισμάτων. Ωστόσο, οι αναλυτές προτιμούν να ορίζουν 

τις ταμειακές ροές σε επίπεδο εταιρίας παρά ως μερίσματα. Κύριος ορισμός της ταμειακής 

ροής σε επίπεδο εταιρίας είναι οι ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

βασίζονται σε ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά λαμβάνουν 

υπόψη την επανεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και το κεφάλαιο κίνησης που είναι 

απαραίτητα για τη συνέχιση αυτών. Το μοντέλο ελευθέρων ταμειακών ροών προς τους 

μετόχους ορίζει ταμειακές ροές καθαρές από πληρωμές προς τους παρόχους χρέους, ενώ η 
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ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση ορίζει ταμειακές ροές πριν από αυτές τις 

πληρωμές.  

Η προσέγγιση της παρούσας αξίας είναι γνωστή ως τεχνική για την αποτίμηση των ομολόγων. 

Η εφαρμογή των μοντέλων της παρούσας αξίας για την αποτίμηση μετοχών-εταιριών 

συνήθως συνεπάγεται μεγαλύτερη αβεβαιότητα από ότι στην περίπτωση ομολόγων. Η 

αβεβαιότητα επικεντρώνεται  στις ταμειακές ροές και στα επιτόκια προεξόφλησης. Η 

αποτίμηση των ομολόγων προεξοφλεί μια ροή πληρωμών σε μετρητά που προσδιορίζεται σε 

ένα νομικό συμβόλαιο (ομολογιακό δάνειο).  Αντίθετα, στην αποτίμηση των μετοχών ένας 

αναλυτής πρέπει αρχικά να καθορίσει τις ταμειακές ροές προς αποτίμηση (μερίσματα ή 

ελεύθερες ταμειακές ροές) και στη συνέχεια να προβλέψει τα ποσά αυτών των ταμιακών 

ροών. Σαφώς, οι συνολικές ταμειακές ροές μιας επιχείρησης θα επηρεαστούν από 

επιχειρηματικούς, χρηματοοικονομικούς, τεχνολογικούς και άλλους παράγοντες και θα 

υπόκεινται σε μεγαλύτερη διακύμανση από τη συμβατική ταμειακή ροή ενός ομολόγου. 

Εκτός από την αβεβαιότητα που υπάρχει στην πρόβλεψη των ταμειακών ροών, υπάρχει 

σημαντική αβεβαιότητα για την εκτίμηση του κατάλληλου επιτοκίου για την προεξόφληση 

αυτών των ταμειακών ροών. Συνεπώς, η προσέγγιση της παρούσας αξίας που εφαρμόζεται 

στην αποτίμηση  χρηματοοικονομικών μεγεθών παρουσιάζει μια υψηλή τάξη 

πολυπλοκότητας.  

Γενικά, η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα: 

1. Μελέτη της επιχείρησης. Η ανάλυση της βιομηχανίας και του ανταγωνισμού,  μαζί με 

την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων γνωστοποιήσεων της εταιρίας, 

αποτελεί μια βάση για την πρόβλεψη της απόδοσης αυτής. Για την πρόβλεψη της 

οικονομικής απόδοσης μιας εταιρίας είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τα οικονομικά και 

βιομηχανικά πλαίσια στα οποία λειτουργεί η εταιρία, τη στρατηγική της εταιρίας καθώς 

και τη προηγούμενη οικονομική απόδοση της εταιρίας.  

2. Προβλέψεις επιδόσεων της εταιρίας. Οι προβλέψεις πωλήσεων, κερδών, μερισμάτων 

και χρηματοοικονομικής θέσης παρέχουν τις εισροές για τα περισσότερα μοντέλα 

αποτίμησης.  

3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

εταιρίας και το πλαίσιο αποτίμησης, ορισμένα μοντέλα αποτίμησης μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικά από άλλα.  
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4. Μετατροπή προβλέψεων σε αποτίμηση. Πέραν της μηχανικής απόκτησης των 

αποτελεσμάτων μέσω των μοντέλων αποτίμησης, η εκτίμηση της αξίας προϋποθέτει την 

κρίση του αναλυτή. Η μετατροπή των προβλέψεων στην αποτίμηση εξαρτάται από την 

εισαγωγή προβλεπόμενων ποσών σε ένα μοντέλο για την εκτίμηση της αξίας μιας 

εταιρίας ή των τίτλων της. Δύο σημαντικές πτυχές της μετατροπής των προβλέψεων στην 

αποτίμηση είναι η ανάλυση ευαισθησίας και οι προσαρμογές της κατάστασης. Η 

ανάλυση ευαισθησίας είναι μια ανάλυση για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο 

οι αλλαγές στην υποτιθέμενη εισροή θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Από την άλλη 

μεριά, με δεδομένη την αβεβαιότητα και την ανάγκη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η εταιρία οφείλει να προσαρμόζεται στις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς. Ένας αναλυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια 

βασική πρόβλεψη σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές  και στη συνέχεια να αναλύσει τον 

τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστούν τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη και με τη 

σειρά τους την εκτιμώμενη αποτίμηση. 

5. Εφαρμογή των συμπερασμάτων αποτίμησης. Ανάλογα με το σκοπό του, ένας αναλυτής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματα του όσον αφορά την αποτίμηση για να 

κάνει μια επενδυτική σύσταση για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, να δώσει μια 

γνώμη για την τιμή μιας συναλλαγής ή να αξιολογήσει τα οικονομικά πλεονεκτήματα 

μιας πιθανής στρατηγικής επένδυσης. 
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3.2 Μέθοδος Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash 

Flow Analysis - DFCF) 
 

Η αποτίμηση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) αντικατοπτρίζει την εγγενή αξία 

ενός τίτλου ως την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του. Αυτή 

η ένδειξη επεκτείνει την ανάλυση DCF για την αποτίμηση της εταιρίας και των μετοχικών της 

χρεογράφων με την εκτίμηση της ελεύθερης ταμειακής ροής προς την επιχείρηση (FCFF) και 

της ελεύθερης ταμειακής ροής προς τα ίδια κεφάλαια (FCFE). Oι ελεύθερες ταμειακές ροές 

είναι διαθέσιμες ταμειακές ροές προς διανομή στους μετόχους οι οποίες δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό. Οι αναλυτές πρέπει να υπολογίζουν αυτές τις ποσότητες 

που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και απαιτείται η σαφής 

κατανόηση τους και τη ικανότητα ορθής ερμηνείας και χρήσης τους.  

Η πρόβλεψη μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών είναι επίσης μια πλούσια και 

απαιτητική διαδικασία. Η κατανόηση και η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης, των λειτουργιών της και της χρηματοδότησής της από τους αναλυτές είναι 

απαραίτητη, αλλά και συγχρόνως χρονοβόρα διαδικασία. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

αποτελούν θεμελιώδη για την αποτίμηση. 

 Oι αναλυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν την ελεύθερη ταμειακή ροή ως απόδοση (FCFF ή 

FCFΕ) όποτε υπάρχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η εταιρία δεν καταβάλλει μερίσματα.  

 Η εταιρία καταβάλλει μερίσματα, αλλά τα καταβληθέντα μερίσματα διαφέρουν 

σημαντικά από την ικανότητα της εταιρίας να καταβάλλει μερίσματα.  

 Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ευθυγραμμίζονται με την κερδοφορία μέσα σε μια λογική 

περίοδο προβλέψεων με την οποία ο αναλυτής είναι άνετος.  

 Ο επενδυτής συνδέεται με την προοπτική ελέγχου της οντότητας. Mέσω του ελέγχου 

δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Παραδείγματος χάρη, 

ένας επενδυτής μπορεί να εφαρμόσει ελεύθερες ταμειακές ροές με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του χρέους που προκύπτει από μια εξαγορά ή την καταβολή μερισμάτων. 
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Τα ίδια κεφάλαια μπορούν να αποτιμηθούν άμεσα χρησιμοποιώντας τις FCFE ή έμμεσα 

χρησιμοποιώντας πρώτα ένα μοντέλο FCFF για την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης και 

στη συνέχεια αφαιρώντας από αυτήν, την αξία του μη συνήθους μετοχικού κεφαλαίου 

(συνήθως χρέος) για να υπολογιστεί η αξία των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 
 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση είναι η ταμειακή ροή που διατίθεται στους 

προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρίας αφού έχουν καταβληθεί όλα τα λειτουργικά έξοδα 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες επενδύσεις 

σε κεφάλαιο κίνησης, όπως απογραφή, και πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η FCFF είναι η 

ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης μείον τις κεφαλαιουχικές 

της δαπάνες. Οι προμηθευτές κεφαλαίου μιας εταιρίας περιλαμβάνουν τους κοινούς 

μέτοχους, τους ομολογιούχους και, μερικές φορές τους προνομιούχους μέτοχους. Οι 

αναλυτές εξισώσεων χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του FCFF ότι εξαρτάται από τα 

διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία. Αναλυτικότερα, ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται μέσω 

των καταστάσεων ταμειακών ροών ως εξής: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍

− 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝜇𝜂 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ό 𝜅휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝜅ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍 

 

Στη παρούσα εργασία η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η εξής: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = Έ𝜎𝜊𝛿𝛼 𝛼𝜋ό 𝜋𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍 

            −  𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 

            −  Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝛿𝜄𝜊ί𝜅𝜂𝜎𝜂𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝛿𝜄ά𝜃휀𝜎𝜂𝜍 

            ±  𝛬𝜊𝜄𝜋ά 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά έ𝜎𝜊𝛿𝛼(έ𝜉𝜊𝛿𝛼) 

            −  𝛷ό𝜌𝜊𝜄 

            +  𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 

            −  𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍 

            −  𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜇ή 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅𝜊ύ 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜊𝜐 𝜅ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍 
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Σημειώνεται πως σε περίπτωση αρνητικών FCFF, οι πιστωτές και οι μέτοχοι καλούνται να 

χρηματοδοτήσουν για την κάλυψη του ποσού. 

Όλα τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη θα αντληθούν από τις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών και θα χρησιμοποιηθούν για τη πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, πρόκειται για τα χρήματα που διαθέτει μια 

επιχείρηση για την αγορά ή την βελτίωση των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων 

όπως για παράδειγμα την ανανέωση του στόλου της. 

 Τέλος, όσον αφορά το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, θα υπολογιστεί μέσω του τύπου: 

𝛭𝜂 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ό 𝜅휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝜅ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍 = 𝛭𝜂 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ό 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό −

 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍 (휀𝜉𝛼𝜄𝜌𝜊𝜐𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜏𝜔𝜈 𝛿𝛼𝜈휀ί𝜔𝜈)  

 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή στα ίδια κεφάλαια είναι η ταμειακή ροή που διατίθεται στους 

κατόχους κοινών μετοχών της εταιρίας αφού καταβληθούν όλες οι λειτουργικές δαπάνες, οι 

τόκοι και οι πληρωμές κεφαλαίου και έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις στην εργασία και 

στο πάγιο κεφάλαιο. Το FCFE είναι η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες μείον 

τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μείον τις πληρωμές προς τους χρεώστες συν τα έσοδα από 

αυτούς. Διαφορετικά, ο υπολογισμός των FCFE γίνεται μέσω της παρακάτω σχέσης: 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝛦𝜆휀ύ𝜃휀𝜌휀𝜍 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅έ𝜍 𝜌𝜊έ𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜏𝜂𝜈 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂 

            − Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝛾𝜄𝛼 𝜏ό𝜅𝜊𝜐𝜍  

            + 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό𝜍 𝛿𝛼𝜈휀𝜄𝜎𝜇ό𝜍 

 

Ο τρόπος με τον οποίο η ελεύθερη ταμειακή ροή σχετίζεται με το καθαρό εισόδημα μιας 

επιχείρησης, με ταμειακές ροές από λειτουργίες και με μεγέθη όπως τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων έχει μεγάλη σημασία. Ο αναλυτής πρέπει να κατανοεί τη σχέση 

μεταξύ των λογιστικών στοιχείων  και των ελεύθερων ταμειακών ροών ώστε να καθίσταται 

εφικτή η πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών και της αναμενόμενης ανάπτυξης. 

Παρότι μια εταιρία αναφέρει ταμειακές ροές από δραστηριότητες  στην κατάσταση 

ταμειακών ροών, αυτές δεν αποτελούν είναι ελεύθερες ταμειακές ροές. Ωστόσο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μαζί με τα καθαρά κέρδη για τον προσδιορισμό της ελεύθερης ταμειακής 
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ροής μιας εταιρίας. Το πλεονέκτημα του FCFF και του FCFΕ σε σχέση με άλλες έννοιες των 

ταμειακών ροών είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε ένα περιβάλλον 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών για να εκτιμήσουν την επιχείρηση ή να αποτιμήσουν τα 

ίδια κεφάλαια. Τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη που διατίθενται στους επενδυτές πρέπει 

να είναι μετά φόρων. Επιπλέον, παράμετροι όπως τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων δεν λαμβάνουν υπόψη την επανεπένδυση των ταμειακών ροών που 

πραγματοποιεί η εταιρία στα κεφάλαια και το κεφάλαιο κίνησης για τη διατήρηση της 

μακροπρόθεσμης αξίας της επιχείρησης. Η χρήση  ελεύθερων ταμειακών ροών στην 

αποτίμηση είναι πιο δύσκολη από τη χρήση μερισμάτων, επειδή στην πρόβλεψη της 

ελεύθερης ταμειακής ροής, ο αναλυτής πρέπει να ενσωματώνει τις ταμειακές ροές από τις 

δραστηριότητες της εταιρίας σε συνδυασμό με εκείνες των επενδυτικών και χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων. Επειδή το FCFF είναι η ταμειακή ροή μετά από φόρους που πηγαίνει σε 

όλους τους προμηθευτές κεφαλαίου στην επιχείρηση, η αξία της επιχείρησης εκτιμάται με 

την προεξόφληση του FCFF στο σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). 

 Η αξία των ιδίων κεφαλαίων μπορεί επίσης να εκτιμηθεί άμεσα μέσω των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια. Η προεξόφληση των συγκεκριμένων ποσών 

πραγματοποιείται με την χρήση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ως προεξοφλητικό επιτόκιο 

διότι η συγκεκριμένη ταμειακή ροή που προορίζεται για τους μετόχους. 

Οι δύο μέθοδοι ελεύθερης ταμειακής ροής, έμμεσες και άμεσες, για την αποτίμηση των ιδίων 

κεφαλαίων θα πρέπει θεωρητικά να αποφέρουν τις ίδιες εκτιμήσεις εάν όλες οι εισροές 

αντανακλούν ίδιες υποθέσεις. Ένας αναλυτής, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

οικονομικής οντότητας που αποτιμάται, επιλέγει τη κατάλληλη προσέγγιση αποτίμησης. Για 

παράδειγμα, εάν η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας είναι σχετικά σταθερή, η χρήση του 

FCFΕ σε μετοχές αξίας είναι πιο άμεση και απλούστερη από τη χρήση του FCFF. Αντίθετα, το 

μοντέλο FCFF επιλέγεται συχνά σε δύο άλλες περιπτώσεις: 

 Μια εταιρία με αρνητικό αποτέλεσμα FCFE. Σε αυτή την περίπτωση, η αξιοποίηση των 

FCFF για την αξιολόγηση μιας εταιρίας μπορεί να είναι ευκολότερη. Ο αναλυτής θα  

υπολογίσει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών προσθέτοντας σε αυτές την αξία της 

υπερβάλλουσας ρευστότητας και των εμπορεύσιμων τίτλων  και έπειτα αφαιρώντας την 

αγοραία αξία του χρέους, θα λάβει την εκτίμηση της  αξίας των ιδίων κεφαλαίων. 
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 Εταιρία με μεταβλητή κεφαλαιακή διάρθρωση. Πρώτον, εάν τα ιστορικά δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των ρυθμών αύξησης των ταμειακών ροών, η 

ανάπτυξη της μεθόδου FCFF μπορεί να αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη στοιχεία 

σαφέστερα από ό, τι η ανάπτυξη του FCFΕ, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των 

καθαρών δανείων. Δεύτερον, σε ένα μελλοντικό πλαίσιο, η απαιτούμενη απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων αναμένεται να είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης από τις αλλαγές στο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου, καθιστώντας τη χρήση 

ενός σταθερού προεξοφλητικού επιτοκίου δύσκολο να δικαιολογηθεί. 

 

Αποτίμηση μέσω Ταμειακών Ροών προς την Επιχείρηση 
 

Το μοντέλο αποτίμησης ταμειακών ροών προς την επιχείρηση βασίζεται στην παρούσα αξία 

των συγκεκριμένων μελλοντικών ροών. Ειδικότερα, η σχέση που δίνει την αξία μιας 

επιχείρησης  δίνεται παρακάτω: 

𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∞

𝑡=1

 

Επειδή το FCFF είναι η διαθέσιμη ταμειακή ροή σε όλους τους προμηθευτές κεφαλαίου, 

χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου για την προεξόφληση των FCFF 

προκύπτει συνολική αξία του κεφαλαίου της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός της συνολικής 

αξίας των μετοχών από τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών δίνει την αξία ανά μετοχή. 

 Η αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι η αξία της επιχείρησης μείον την αγοραία αξία του 

χρέους της. Συγκεκριμένα: 

𝐸 = 𝑉 − 𝐷 

Το κόστος  κεφαλαίου είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές θα πρέπει 

να απαιτήσουν ρεύμα ταμειακών ροών, όπως αυτό που παράγει η υπό ανάλυση εταιρία. Το 

WACC εξαρτάται από την επικινδυνότητα αυτών των ταμειακών ροών δηλαδή, είναι ο 

σταθμισμένος μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος 

και το μετοχικό κεφάλαιο, όπου τα βάρη είναι τα ποσοστά της συνολικής αξίας της 

επιχείρησης από  πηγές όπως το χρέος και τα ίδια κεφάλαια. 
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 Ως εναλλακτική λύση, οι αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα βάρη του χρέους και των 

ιδίων κεφαλαίων στη δομή του κεφαλαίου της εταιρίας, όταν αυτά τα βάρη είναι γνωστά και 

διαφέρουν από τα βάρη της αγοραίας αξίας. Ο τύπος υπολογισμού του WACC είναι: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑𝑟𝑑(1 − 𝑇) + 𝑤𝑒𝑟𝑒  

 

Όπου: 

 𝑤𝑑 =
𝐴𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼 𝜒𝜌έ𝜊𝜐𝜍

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜏𝛼𝜄𝜌ί𝛼𝜍
 

 𝑤𝑒 =
𝛢𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜏𝛼𝜄𝜌ί𝛼𝜍
 

 𝑟𝑑 = 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛿𝛼𝜈휀𝜄𝜎𝜇𝜊ύ 

 𝑟𝑒 = 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 

 𝛵 = 𝛷𝜊𝜌𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜎𝜐𝜈𝜏휀𝜆휀𝜎𝜏ή𝜍 

 

Εάν υποτεθεί ότι το FCFF μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό g, μπορεί να γίνει ο παρακάτω 

ισχυρισμός: 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 = 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡−1(1 + 𝑔) 

 

Συνεπώς ο τύπος υπολογισμού την εγγενούς αξίας της εταιρίας μετατρέπεται σε : 

𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐹0(1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως για την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων αρκεί η αφαίρεση της 

αγοραίας αξίας του χρέους της οικονομικής οντότητας από την συνολική της αγοραία αξία. 

 

Ρυθμός ανάπτυξης 

Ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία της αποτίμησης έχει ο ορθός υπολογισμός του ρυθμού με 

τον οποίο μεταβάλλονται οικονομικά μεγέθη όπως ο κύκλος εργασιών αλλά και τα κέρδη της 

εταιρίας. Υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο πρώτος 

είναι με την αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων της εταιρίας, ο δεύτερος είναι μέσω των 

εκτιμήσεων των αναλυτών και ο τρίτος προέρχεται από τα θεμελιώδη της εταιρίας. Όσον 

αφορά τη πρώτη μέθοδο, εξετάζοντας την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας για 
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τα προηγούμενα έτη είναι εφικτό να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη 

μελλοντική πορεία αυτών. Η χρήση του αριθμητικού ή του γεωμετρικού μέσου βοηθά για την 

εκτίμηση της μελλοντικής πορείας μεγεθών όπως για παράδειγμα πωλήσεις και το κόστος 

πωληθέντων. Βέβαια όπως είναι λογικό η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποτελεί την πιο ακριβή 

τρόπο με τον οποίο θα προβλεφθεί η μελλοντική πορεία της επιχείρησης διότι το οικονομικό 

περιβάλλον συνεχώς διαφοροποιείται. Από την άλλη, οι εκτιμήσεις των αναλυτών που 

παρακολουθούν τη πορεία των εταιριών στο πέρασμα του χρόνου μπορεί θεωρητικά να 

οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα καθώς υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με 

την εταιρία και τις ομοειδείς εταιρίες του κλάδου. Tέλος, αν βασιστούμε στα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά των εταιριών θα πραγματοποιηθεί πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης των 

κερδών ανά μετοχή ή των καθαρών κερδών και των κερδών εκμετάλλευσης. 

 

Κόστος κεφαλαίου 

Ο καθορισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου εξαρτάται από το εάν οι ταμειακές ροές που 

προεξοφλούνται είναι πριν την εξυπηρέτηση του καθαρού δανεισμού της εταιρίας, οπότε 

εφαρμόζεται το WACC ή άλλως εφαρμόζεται η προεξόφληση με το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων. Το συγκεκριμένο κόστος κεφαλαίου εκφράζει την ελάχιστη απόδοση που θα 

απαιτούσε ένας επενδυτής προκειμένου να αποκτήσει μετοχές στην εταιρία. Το κόστος αυτό 

εκτιμήθηκε με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing 

Model ή «CAPM») βάσει της ακόλουθης σχέσης: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)  

Η μέθοδος CAPM είναι από τις πιο διαδεδομένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους 

υπολογισμού προεξοφλητικού επιτοκίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για 

την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου γίνονται ορισμένες παραδοχές σχετικά με τους 

παράγοντες κινδύνου και την αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης, οι οποίες 

περιγράφονται στη συνέχεια. Όσον αφορά το κόστος δανεισμού, αυτό υπολογίζεται εύκολα 

μέσω του τύπου: 

 

𝑟𝑑 =
Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝛵ό𝜅𝜔𝜈

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 𝜏𝜊𝜐 𝛸𝜌έ𝜊𝜐𝜍
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Απόδοση Χωρίς Κίνδυνο (𝑟𝑓) 

Ως απόδοση άνευ κινδύνου θεωρείται η ελάχιστη άνευ κινδύνου απόδοση την οποία θα 

απαιτούσε ένας λογικός επενδυτής από μία επένδυση. Η απόδοση αυτή προσφέρεται από τα 

κρατικά ομόλογα διάρκειας αντίστοιχης με εκείνη της προς αποτίμηση επένδυσης. Όταν 

πρόκειται για μια μακροχρόνια επένδυση, όπως είναι η επένδυση σε μετοχές μιας μη 

εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας, συνήθως επιλέγεται το μετά φόρων σταθερό 

επιτόκιο έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου. 

 

Προσαύξηση Κινδύνου Κεφαλαιαγοράς (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ένας επενδυτής που επενδύει σε μετοχές μιας εταιρίας 

μπορεί δικαιολογημένα να απαιτεί μια αυξημένη απόδοση σε σχέση με αυτή των κρατικών 

ομολόγων ή  όποιας άλλης επένδυσης μηδενικού κινδύνου, ως αποζημίωση για το 

υψηλότερο ρίσκο που αναλαμβάνει. Η ποσοτικοποίηση της διαφοράς αυτής είναι γνωστή ως 

προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓). Η προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ο σημαντικότερος εκ των οποίων σχετίζεται με τις 

αποδόσεις του συνόλου της κεφαλαιαγοράς και τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. 

 

Συντελεστής Κινδύνου (β)  

Σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ένας επενδυτής, επενδύοντας τα χρήματά του στις 

μετοχές μιας εταιρίας, απαιτείται επιπλέον προσαρμογή στον υπολογισμό του κόστους 

κεφαλαίου η οποία εκφράζεται από τον συντελεστή βήτα. 

Ο συντελεστής β ενσωματώνει στο κόστος μετοχικού κεφαλαίου παράγοντες κινδύνου που 

σχετίζονται με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μία εταιρία. Ειδικότερα, ο εν λόγω 

συντελεστής αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο ποσοτικής απεικόνισης του κινδύνου μιας 

επένδυσης σε σχέση με την αγορά στο σύνολό της, καθώς υποδηλώνει την ευαισθησία της 

απόδοσης μιας συγκεκριμένης μετοχής στις διακυμάνσεις της αγοράς. 

Ο υπολογισμός του β είναι σχετικά απλός και γίνεται με τη βοήθεια της γραμμικής 

παλινδρόμησης (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Η γραμμική παλινδρόμηση  δίνεται 

παρακάτω: 

 

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝜄𝑅𝑚  
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Όπου με 𝑅𝑖 συμβολίζεται η ημερήσια απόδοση της μετοχής που εξετάζεται, ενώ με 𝑅𝑚 η 

ημερήσια απόδοση της αγοράς, δηλαδή του αντίστοιχου γενικού χρηματιστηριακού δείκτη. 

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα χρησιμοποιηθούν οι ημερήσιες λογαριθμικές 

αποδόσεις της τελευταίας πενταετίας για τις εταιρίες και τους δείκτες NYSE και NASDAQ. 

Συντελεστής β μεγαλύτερος της μονάδας αποτελεί ένδειξη ότι η επένδυση εμπεριέχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η αγορά στο σύνολό της, ενώ συντελεστής β μικρότερος της 

μονάδας το αντίθετο. Ο μέσος επενδυτής, τοποθετώντας τα κεφάλαιά του σε μετοχές μιας 

εταιρίας με υψηλότερο κίνδυνο (β>1) αναμένει απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση μιας 

μετοχής με μικρότερο κίνδυνο (β<1). 

Σε περίπτωση μίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας  η εκτίμηση του εν λόγω 

συντελεστή γίνεται μέσω ανάλυσης των αντίστοιχων συντελεστών που ισχύουν για 

συγκρίσιμες εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο. 

 

Αποτίμηση μέσω Ταμειακών Ροών προς τα  Ίδια Κεφάλαια  
  

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να εκφραστεί και ως την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή τη περίπτωση, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το κόστος ιδίων κεφαλαίων και η σχέση που αποτιμά το κοινό 

μετοχικό κεφάλαιο είναι η εξής: 

𝛦 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

 

Επειδή η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά την ικανοποίηση 

όλων των άλλων απαιτήσεων, η προεξόφληση της με επιτόκιο το απαιτούμενο ποσοστό 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, δίνει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο 

διαχωρισμός της συνολικής αξίας των μετοχών από τον αριθμό των κυκλοφορούντων 

μετοχών δίνει την αξία ανά μετοχή. 

Σε περίπτωση που το FCFE μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό g, η αποτίμηση του κοινού 

μετοχικού κεφαλαίου δίνεται από τη παρακάτω σχέση: 

𝐸 =
𝐹𝐶𝐹𝐸1

𝑟𝑒 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐸0(1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
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Σημειώνεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης του FCFF και ο ρυθμός ανάπτυξης του FCFΕ δεν είναι 

αναγκαίο να είναι ίδιοι και πως συνηθίζεται να διαφέρουν μεταξύ τους. 

 

 

Πρόβλεψη FCFF και FCFE 
 

Ο υπολογισμός των FCFF και FCFΕ από τα ιστορικά δεδομένα είναι σχετικά απλός. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται απευθείας για την παρέκταση 

του ρυθμού αύξησης των ελεύθερων ταμειακών ροών σε ένα μοντέλο αποτίμησης. Σε άλλες 

περιπτώσεις, ωστόσο, ο αναλυτής μπορεί να αναμένει ότι οι μελλοντικές ελεύθερες 

ταμειακές ροές δεν θα σχετίζονται με το παρελθόν. Ο αναλυτής που επιθυμεί να προβλέψει 

μελλοντικά FCFF ή FCFΕ απευθείας για μια τέτοια εταιρία πρέπει να προβλέψει τα 

μεμονωμένα στοιχεία της ελεύθερης ταμειακής ροής.  

Μία μέθοδος για την πρόβλεψη των ελεύθερων ταμειακών ροών συνεπάγεται την εφαρμογή 

ενός σταθερού ρυθμού αύξησης σε ένα ενδεχομένως προσαρμοσμένο τρέχον επίπεδο 

ελεύθερης ταμειακής ροής. Η απλούστερη βάση για τον προσδιορισμό του μελλοντικού 

ρυθμού ανάπτυξης είναι η υπόθεση ότι ένας ιστορικός ρυθμός ανάπτυξης θα ισχύει και για 

το μέλλον. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη αν η ελεύθερη ταμειακή ροή μιας επιχείρησης 

τείνει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και αν οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ της ελεύθερης 

ταμειακής ροής και των θεμελιωδών παραγόντων αναμένεται να συνεχιστούν. 

Μια πιο σύνθετη προσέγγιση είναι η πρόβλεψη των συνιστωσών της ελεύθερης ταμειακής 

ροής. Αυτή η προσέγγιση είναι ικανή να συλλάβει τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων. 

Μια δημοφιλής μέθοδος είναι η πρόβλεψη των επιμέρους στοιχείων της ελεύθερης 

ταμειακής ροής, δηλαδή των φορολογημένων κερδών, των επενδύσεων σε πάγιο 

περιουσιακά και σε κεφάλαιο κίνησης. Το EBIT μπορεί να προβλεφθεί άμεσα ή μέσω της 

πρόβλεψης πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους της εταιρίας βάσει ανάλυσης ιστορικών 

δεδομένων και του τρέχοντος και αναμενόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Ομοίως, οι 

αναλυτές μπορούν να βασίζουν τις προβλέψεις των κεφαλαιακών αναγκών σε ιστορικές 

σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων σε πάγιο και λειτουργικό κεφάλαιο. 



38 
 

Επιπλέον, η πρόβλεψη των FCFΕ, προαπαιτεί ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση που 

αντιπροσωπεύει η αναλογία του χρέους ως ποσοστό του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων 

είναι σταθερή. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η αναλογία χρέους υποδεικνύει το ποσοστό της 

επένδυσης σε πάγιο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις αποσβέσεις και το κεφάλαιο κίνησης που 

θα χρηματοδοτηθεί από το χρέος. Αυτή η μέθοδος θεωρείται απλοποιημένη επειδή θεωρεί 

την απόσβεση ως το μοναδικό μη χρεωστικό τέλος, επομένως η μέθοδος δεν λειτουργεί καλά 

όταν η προσέγγιση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εάν η αποσβέσεις 

αντικατοπτρίζουν το ετήσιο κόστος διατήρησης του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, η 

διαφορά μεταξύ της επένδυσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων θα πρέπει 

να σχετίζεται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για ανάπτυξη. Στην περίπτωση 

αυτή, απαιτούνται οι ακόλουθες εισροές: 

 Προβλέψεις ρυθμών αύξησης των πωλήσεων.  

 Προβλέψεις για το λειτουργικό περιθώριο μετά φόρων για πρόβλεψη FCFF ή περιθώριο 

κέρδους για πρόβλεψη FCFΕ.  

 Εκτίμηση της σχέσης των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία με τις αυξήσεις των 

πωλήσεων.  

 Εκτίμηση της σχέση της μεταβολής στο κεφάλαιο κίνησης με τις αυξήσεις των πωλήσεων.  

 Εκτίμηση της αναλογίας χρέους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα υπολογιστούν και θα μελετηθούν τα αποτελέσματα των 

αριθμοδεικτών των εταιριών που αναφέρθηκαν στην πρώτο κεφάλαιο της εργασίας για τα 

προηγούμενα 10 έτη. Εξαιρείται η εταιρία Gaslog Ltd. η οποία είναι εισηγμένη από το 2012, 

συνεπώς θα μελετηθεί για την περασμένη πενταετία. Η ανάλυση θα γίνει για την κάθε 

εταιρία ξεχωριστά και έπειτα θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών του κάθε 

αριθμοδείκτη. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 

των αριθμοδεικτών πηγάζουν από τις ετήσιες εκθέσεις των εταιριών και παρατίθενται στο 

τέλος της εργασίας. Εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος των μετοχών οι 

οποίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα yahoo finance3.   Στη διαδικασία υπολογισμού, όπου 

είναι αναγκαία η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών, θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμητικός 

μέσος των τιμών κλεισίματος για κάθε έτος, διότι είναι προτιμότερος έναντι της τελευταίας 

τιμής του έτους που εξετάζεται. Βασική αιτία της επιλογής αυτής είναι η παρακολούθηση των 

μεταβολών στις τιμές κλεισίματος, καθώς η αποφυγή ακραίων παρατηρήσεων με σκοπό την 

ομαλοποίηση του δείγματος. Παράλληλα, μεγέθη όπως τα καθαρά κέρδη ή τα κέρδη ανά 

μετοχή υπολογίζονται μετά από φόρους, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αυτών. Βέβαια για να οδηγηθεί κάποιος σε όσο το δυνατότερο ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με την δυναμική και την αξιοπιστία μιας εταιρίας είναι απαραίτητο 

να δοθεί έμφαση στο σύνολο των αριθμοδεικτών και όχι σε μεμονωμένους δείκτες. Ακόμη 

θα ήταν φρόνιμο οι δείκτες να εξετάζονται σε ιστορικό επίπεδο ώστε να εξετάζεται η τάση 

τους, αλλά και να συγκρίνονται με τους αριθμοδείκτες των υπόλοιπων εταιριών του 

αντίστοιχου κλάδου.  

 

 

 

                                                           
3 https://finance.yahoo.com 



40 
 

4.1  Gaslog Ltd 
 

Πίνακας 4.1  Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Gaslog Ltd. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

P/E 156,53 15,10 42,88 405,31 - 

E/P 0,63% 6,62% 2,33% 0,25% - 

P/BV 1,03 1,35 1,46 0,87 0,67 

D/P 1% 3,27% 2,15% 3,45% 4,45% 

ROE 0,70% 8,90% 3,34% 0,72% -1,42% 

ROA 0,47% 3,13% 1,29% 0,27% -0,47% 

Assets/Equity 1,51 2,84 2,61 2,68 2,99 

Debt/Equity 0,42 1,74 1,51 1,57 1,90 

Debt/Assets 27,98% 61,38% 57,96% 58,78% 63,61% 

 

Είναι εμφανές πως το 2013 ήταν  χρονιά όπου η εταιρία είχε την καλύτερη επίδοση εντός 

πενταετίας. Αντίθετα, το 2016 δεν ήταν εξίσου καλή χρονιά για την Gaslog, καθώς ήταν 

ζημιογόνο.  

 Όσον αφορά τον δείκτη P/E,  λόγω της σχετικά χαμηλής ανά μετοχή κερδοφορίας της 

εταιρίας έχει υψηλές τιμές, με μέγιστη τιμή 405,31  και ελάχιστη 15,10 με την εταιρία να 

σημειώνει κέρδη κοντά στα 57 εκατομμύρια δολάρια  το 2013. Αντίστροφη πορεία έχει η 

απόδοση κερδών (E/P). Όπως είναι λογικό μεγαλύτερη απόδοση παρατηρείται τη χρονιά με 

την μεγαλύτερη κερδοφορία για της επιχείρηση σε σχέση με τη χρηματιστηριακή της τιμή. 

Σχετικά με τη μερισματική απόδοση, ο συνδυασμός της χαμηλής τιμής και του υψηλού 

μερίσματος το 2016 (απόδοση 4,45%), καθιστά τη συγκεκριμένη χρονιά την καλύτερη από 

πλευράς μερίσματος για τους επενδυτές. 

Παρατηρώντας τον δείκτη P/BV προκύπτει πως αυξάνεται μέχρι το 2014, ενώ στη συνέχεια 

έχει φθίνουσα πορεία. Βασική αιτία της πτώσης είναι η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας. Για τα τελευταία δύο χρόνια μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως η μετοχή θεωρείται 

φθηνή διότι ο δείκτης παίρνει τιμές μικρότερες της μονάδας. 

Η χαμηλή απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, αλλά και η απόδοση του ενεργητικού είναι 

αποτέλεσμα της χαμηλής κερδοφορίας της οικονομικής οντότητας που φανερώνει πως δεν 
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εκμεταλλεύεται επαρκώς το μετοχικό κεφάλαιο και το ενεργητικό της. Η καλύτερη απόδοση 

παρατηρήθηκε το έτος 2013, ενώ αντίστοιχα το 2016 εμφανίστηκαν αρνητικά αποτελέσματα. 

Τέλος, μέσω του λόγου «Ενεργητικό προς Ίδια κεφάλαια» αξιολογείται κατά πόσο υπάρχει 

κεφαλαιακή μόχλευση στην εταιρία και συνεπώς κρίνεται η φερεγγυότητά της. Ο 

αναφερόμενος δείκτης, με εξαίρεση το 2012 που είχε τη χαμηλότερη του τιμή, κυμαίνεται 

κοντά στις 3 μονάδες. 

Μεγάλο πρόβλημα για την Gaslog είναι τα υψηλά επίπεδα χρέους της. Επιβεβαίωση αυτής 

της πρότασης είναι η μεγάλη αύξηση του δείκτη «Χρέος προς Ίδια κεφάλαια» από το 2012 

και έπειτα. Παράλληλη πορεία έχει και ο δείκτης «Χρέος προς Σύνολο ενεργητικού» ο οποίος 

δηλώνει ότι περίπου το 60% του συνόλου ενεργητικού της επιχείρησης χρηματοδοτείται με 

χρέος από το 2013 και μετά. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, τα χρήματα 

που εισέπραξε η εταιρία επενδύθηκαν με σκοπό τη ανάπτυξή της στο μέλλον και επομένως 

το υψηλό χρέος δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση σ’ αυτήν. 

 

4.2 Navios Maritime Holdings Inc. 
Na 

. 
Πίνακας 4.2  Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Navios HoldingsInc 

 

Αρχικά όπως είναι εύκολα αντιληπτό η τελευταία τετραετία επέφερε αρνητικά αποτελέσματα 

στους αριθμοδείκτες της Navios καθώς σημειώθηκαν ζημιές μεγάλου μεγέθους. Βασική αιτία 

ήταν η κρίση του κλάδου μεταφοράς ξηρού φορτίου. Καλύτερη χρονιά βάσει αποτελεσμάτων 

για την εταιρία ήταν το 2007 όσον αφορά τη κερδοφορία και τη χρηματιστηριακή της τιμή.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P/E 4,06 7,60 6,56 4,69 12,24 2,33 - - - - 

E/P(%)  24,60 13,16 15,25 21,34 8,17 42,92 - - - - 

P/BV 1,51 1,04 0,47 0,57 0,44 0,36 0,51 0,74 0,36 0,19 

D/P(%) 2,20 4,55 6,24 4,06 5,52 8,15 4,15 2,99 5,20 - 

ROE(%) 35,23 14,92 7,67 13,71 3,90 14,55 -10,23 -4,87 -13,56 -44,79 

ROA(%) 13,75 5,33 2,42 3,95 1,42 6,02 -3,78 -1,80 -4,53 -11,04 

Assets/Equity 2,56 2,80 3,17 3,47 2,75 2,41 2,71 2,71 2,99 4,06 

Debt/Equity 0,59 0,34 0,21 0,19 0,24 1,10 1,39 1,40 1,60 2,43 

Debt/Assets 0,23 0,12 0,07 0,05 0,08 0,46 0,51 0,52 0,53 0,60 
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Όσον αφορά την πορεία του δείκτη P/E, αυτή μεταβάλλεται με τη πάροδο του χρόνου. Το 

2011 ο δείκτης παίρνει την υψηλότερη του τιμή με 12,24 μονάδες, ενώ το 2012 τη 

χαμηλότερή του με 2,33 μονάδες αντίστοιχα. Σημειώνεται πως οι χαμηλές τιμές P/E οδηγούν 

στο συμπέρασμα μιας φθηνής μετοχής. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η απόδοση κερδών της 

Navios με το 2012 να είναι η αποδοτικότερη χρονιά με απόδοση 42,92%. Η μερισματική 

απόδοση της επιχείρησης κυμαίνεται από 2,20% ως  8,15%, ενώ για το 2016 η εταιρίας δεν 

έδωσε μέρισμα στους μετόχους της λόγω των ζημιών που σημειώθηκαν (303,82 εκατομμύρια 

δολάρια). 

Η μελέτη του δείκτη P/BV αποτελεί σημαντική ένδειξη η οποία καθιστά την μετοχή της 

εταιρίας υποτιμημένη, επειδή οι τιμές του είναι χαμηλότερες της μονάδας από το 2008 και 

έπειτα, γεγονός που σημαίνει πως η λογιστική αξία της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη της 

χρηματιστηριακής της τιμής. 

Σχετικά με τους δείκτες ROE και ROA, την τελευταία τετραετία έχουν αρνητικό πρόσημο λόγω 

των ζημιών που σημειώθηκαν με αποκορύφωμα το 2016 με ποσοστά   -44,79% και -11,04% 

αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα χρόνια ο δείκτης ROE έχει μέγιστη  τιμή το 35,21%  και ελάχιστη 

3,90%, ενώ για τα ίδια έτη ο ROA κυμαίνεται μεταξύ 13,75% και 1,42% αντίστοιχα. Όσον 

αφορά τον δείκτη φερεγγυότητας «Ενεργητικό προς  Ίδια κεφάλαια» παίρνει τιμές από 2,41 

ως 4,06 μονάδες, γεγονός σημαίνει ότι μια υψηλή τιμή του ROE οφείλεται σε μεγάλο στην 

μόχλευση της εταιρίας. 

Αναφορικά με τον δείκτη «Χρέος προς Ίδια κεφάλαια» μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 

τμήματα. Αναλυτικά, την πρώτη πενταετία ο δείκτης παίρνει χαμηλές τιμές (μικρότερες της 

μονάδας), ενώ τη δεύτερη πενταετία παρατηρείται μεγάλη αύξηση του με τα ξένα κεφάλαια 

να ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια, γεγονός το οποίο είναι αρνητική εξέλιξη για την εταιρία. 

Παρόμοια συμπεριφορά έχει και ο δείκτης «Χρέος προς Σύνολο ενεργητικό» στις δύο 

πενταετίες. Συγκεκριμένα στη δεύτερη πενταετία περισσότερο από το 50% των 

περιουσιακών στοιχείων της Navios χρηματοδοτείται από ξένα κεφάλαια. 
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4.3 Star Bulk Carriers 
 

Πίνακας 4.3  Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Star Bulk 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P/E 150,22 3,79 - - - - 56,30 - - - 

E/P(%) 0,67 26,39 - - - - 1,77 - - - 

P/BV 1,53 0,97 0,38 0,35 0,31 0,09 0,39 0,58 0,50 0,12 

D/P(%) - 10,52 3,13 7,14 10,65 32,85 - - - - 

ROE(%) 0,91 15,80 -11,70 -1,05 -16,03 -269,40 0,70 -1,02 -40,35 -14,87 

ROA(%) 0,85 15,80 -7,68 -0,73 -9,69 -89,08 0,40 -0,57 -21,32 -7,67 

Assets/Equity 1,08 1 1,52 1,44 1,65 3,02 1,75 1,78 1,89 1,94 

Debt/Equity - 0,28 0,38 0,35 0,53 1,67 0,65 0,70 0,76 0,71 

Debt/Assets - 0,28 0,25 0,24 0,32 0,55 0,37 0,40 0,40 0,60 

 

Η διετία 2011-2012 και η τριετία 2014-2016 επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στους 

αριθμοδείκτες της Star Bulk καθώς σημειώθηκαν ζημιές σημαντικού μεγέθους. Βασική αιτία 

ήταν η κρίση του κλάδου μεταφοράς ξηρού φορτίου. Καλύτερη χρονιά βάσει αποτελεσμάτων 

για την εταιρία ήταν το 2008 όσον αφορά τη κερδοφορία της και το 2007 για τη 

χρηματιστηριακή της τιμή.  

Σχετικά με την πορεία του δείκτη P/E, το 2007 ο δείκτης παίρνει την υψηλότερη του τιμή με 

150,22 μονάδες, ενώ το 2008 τη χαμηλότερή του με 3,79 μονάδες αντίστοιχα. Σημειώνεται 

πως οι χαμηλές τιμές P/E οδηγούν στο συμπέρασμα μιας φθηνής μετοχής, ενώ υψηλές τιμές 

στο αντίθετο συμπέρασμα. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η απόδοση κερδών  με το 2008 να 

είναι η αποδοτικότερη χρονιά με απόδοση 26,39%. Η μερισματική απόδοση της επιχείρησης 

για τα έτη όπου δόθηκε μέρισμα είναι αρκετά υψηλή. Συγκεκριμένα, χαμηλότερη απόδοση 

πραγματοποιήθηκε το 2009 με 3,13% και η υψηλότερη το 2012 με 32,85%. Από το 2013 και 

μετά η εταιρία δεν έδωσε μέρισμα στους μετόχους της λόγω των ζημιών που σημειώθηκαν 

και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στο κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου. 

Μελετώντας τον δείκτη P/BV παρατηρούνται πολύ μικρές τιμές από το 2008 και έπειτα, 

γεγονός που σημαίνει πως η λογιστική αξία της επιχείρησης είναι πολύ μεγαλύτερη της 

χρηματιστηριακής της τιμής. Αιτία είναι η μικρή χρηματιστηριακή τιμή αλλά και αριθμός 

μετοχών ο οποίος το 2012 μειώθηκε σε 5,39 από 71,04 εκατομμύρια κοινές μετοχές το 2011 

καθώς η εταιρία αποφάσισε να εφαρμόσει stock split στις μετοχές της.  
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 Σχετικά με τους δείκτες ROE και ROA, όπως είναι λογικό, για τις ζημιογόνες χρήσεις οι δείκτες 

είχαν αρνητικό πρόσημο. Τα υπόλοιπα χρόνια ο δείκτης ROE έχει μέγιστη  τιμή το 15,80%  και 

ελάχιστη το 0,91%. Όμοια η μεγαλύτερη τιμή του ROA ισούται με 15,80%  και η μικρότερη 

0,40%. Όσον αφορά τον δείκτη φερεγγυότητας «Ενεργητικό προς Ίδια κεφάλαια» για τη 

πλειοψηφία των ετών παίρνει μικρές τιμές, γεγονός σημαίνει ότι η μόχλευση της εταιρίας 

είναι σχετικά μικρή. 

Αναφορικά με τον δείκτη «Χρέος προς Ίδια κεφάλαια» την πρώτη πενταετία ο δείκτης παίρνει 

χαμηλές τιμές (μικρότερες της μισής μονάδας), ενώ τη δεύτερη πενταετία παρατηρείται 

μικρή αύξηση του με τα ξένα κεφάλαια να μην ξεπερνούν και πάλι τα ίδια κεφάλαια με 

εξαίρεση το 2012. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι θετικό για την εταιρία καθώς βασίζεται 

κυρίων σε δικά της κεφάλαια. Όσον αφορά τον δείκτη «Χρέος προς Σύνολο ενεργητικού» στη 

πρώτη πενταετία δεν υπερβαίνει το 32%, ενώ στη δεύτερη το ποσοστό αυξάνεται και το 2016 

φτάνει το 60% που σημαίνει ότι για εκείνο το έτος το 60% των περιουσιακών στοιχείων της 

Star Bulk χρηματοδοτείται από ξένα κεφάλαια. 

 

4.4  Diana Shipping Inc. 

 

     Πίνακας 4.4  Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Diana Shipping Inc. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P/E 14,00 8,32 9,13 8,45 7,48 11,36 - - - - 

E/P (%) 7,14 12,03 10,95 11,84 13,20 8,80 - - - - 

P/BV 2,36 2,37 1,11 0,93 0,68 0,49 0,67 0,66 0,42 0,21 

D/P(%) 7,41 10,97 - - - - - - - - 

ROE(%) 16,79 28,59 12,16 11,02 8,89 4,31 -1,69 -0,80 -5,31 -15,54 

ROA(%) 14,21 20,97 9,20 8,13 6,70 3,14 -1,25 -0,58 -3,52 -9,84 

Assets/Equity 1,18 1,36 1,32 1,36 1,33 1,38 1,36 1,39 1,51 1,58 

Debt/Equity 0,12 0,31 0,28 0,33 0,31 0,36 0,34 0,38 0,49 0,57 

Debt/Assets 0,10 0,23 0,21 0,24 0,23 0,26 0,25 0,27 0,33 0,36 

 

Είναι εμφανές ότι η τελευταία 4ετία επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στους αριθμοδείκτες 

της Diana καθώς σημειώθηκαν ζημιές μεγάλου μεγέθους. Βασική αιτία ήταν η κρίση του 

κλάδου μεταφοράς ξηρού φορτίου. Καλύτερη χρονιά βάσει αποτελεσμάτων για την εταιρία 

ήταν το 2008 όσον αφορά για τη κερδοφορία της και το 2007 για τη χρηματιστηριακή της 

τιμή.  
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Όσον αφορά την πορεία του δείκτη P/E, ο δείκτης παίρνει την υψηλότερη του τιμή το 2007 

με 12,24 μονάδες, ενώ το 2011 τη χαμηλότερή του με 7,48 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετη 

πορεία ακολουθεί η απόδοση κερδών της Diana με το 2012 να είναι η αποδοτικότερη χρονιά 

με απόδοση 13,20%. Η εταιρία έχει να διανείμει μέρισμα από τι 2008 με μερισματική 

απόδοση της επιχείρησης ίση με 7,41% το 2007 και 8,15% το 2008. 

 Η μελέτη του δείκτη P/BV αποτελεί σημαντική ένδειξη η οποία καθιστά την μετοχή της 

εταιρίας υποτιμημένη, επειδή οι τιμές του είναι χαμηλότερες της μονάδας από το 2010 και 

έπειτα, γεγονός που σημαίνει πως η λογιστική αξία της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη της 

χρηματιστηριακής της τιμής. Επομένως η συγκεκριμένη μετοχή μπορεί να προτιμηθεί από 

τους επενδυτές. 

Σχετικά με τους δείκτες ROE και ROA, την τελευταία τετραετία έχουν αρνητικό πρόσημο λόγω 

των ζημιών που σημειώθηκαν με χειρότερα αποτελέσματα το 2016 με ποσοστά -15,54% και 

-9,84% αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα χρόνια ο δείκτης ROE έχει μέγιστη  τιμή το 28,59% το 2008 

και ελάχιστη το 4,31% το 2012, ενώ για τα ίδια έτη ο ROA ισούται με 20,97% και 3,14% 

αντίστοιχα. Όσον αφορά τον δείκτη φερεγγυότητας «Ενεργητικό προς  Ίδια κεφάλαια» 

παίρνει χαμηλές τιμές, γεγονός σημαίνει ότι οι μεγάλες τιμές του ROE οφείλονται στη 

κερδοφορία και όχι στη μόχλευση της εταιρίας. 

Ο δείκτης «Χρέος προς Ίδια κεφάλαια» αποδεικνύει πως η λειτουργία της εταιρίας βασίζεται 

κυρίως στα χρήματα των μετόχων και όχι σε δανεισμό, γεγονός το οποίο είναι άκρως θετικό 

χαρακτηριστικό  για την εταιρία. Παρόμοια συμπεριφορά έχει και ο δείκτης «Χρέος προς 

Σύνολο ενεργητικό». Συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 64% των περιουσιακών στοιχείων της 

Diana χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια.  
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4.5 Danaos Corporation 
 

           Πίνακας 4.5  Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Danaos Corporation 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P/E 14,75 9,16 6,84 - 38,87 - 12,15 - 5,63 - 

E/P(%) 6,78 10,92 14,61 - 2,57 - 8,23 0,67 17,74 - 

P/BV 2,91 4,91 0,61 0,82 1,15 0,90 0,76 0,95 0,79 0,82 

D/P(%) 5,37 9,55 - - - - - - - - 

ROE(%) 34,76 53,44 8,90 -26,08 3,03 -23,89 6,27 -0,57 13,89 -75,08 

ROA(%) 10,49 4,14 1,15 -2,93 0,34 -2,55 0,94 -0,10 3,20 -11,71 

Assets/Equity 3,32 12,91 7,75 8,89 9,01 9,39 6,69 5,53 4,35 6,41 

Debt/Equity 2,17 9,62 5,75 6,48 6,69 7,73 5,40 4,38 3,30 5,14 

Debt/Assets 0,65 0,75 0,74 0,73 0,74 0,82 0,81 0,79 0,76 0,80 

 

Παρότι η πορεία του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου τα τελευταία χρόνια 

προκάλεσε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της παγκόσμιας ναυτιλίας, η Danaos, 

κατάφερε να σημειώσει κέρδη έπειτα από απομειώσεις την τελευταία δεκαετία. Από άποψη 

κερδοφορίας το 2015 ήταν η χρονιά που ξεχώρισε εντός της δεκαετίας (159,48 εκατομμύρια 

δολάρια), ενώ το 2007 η εταιρία παρουσίασε την υψηλότερη χρηματιστηριακή της τιμή 

(33,34 δολάρια).  

Όσον αφορά την πορεία του δείκτη P/E, ο δείκτης παίρνει την υψηλότερη του τιμή το 2007 

με 14,75 μονάδες, και τη χαμηλότερή το 2015 με 5,63 μονάδες. Αντίθετη πορεία ακολουθεί 

η απόδοση κερδών της Danaos με το 2015 να είναι η αποδοτικότερη χρονιά με απόδοση 

17,74%. Η εταιρία δεν έχει να διανείμει μέρισμα από το 2009 και έπειτα, συνεπώς δεν είναι 

εφικτό να υπολογιστεί η μερισματική απόδοση εκτός από το 2007 (απόδοση 5,37%) και το 

2008 (απόδοση 9,35%). 

Έπειτα από μελέτη του δείκτη P/BV η μετοχή της εταιρίας μπορεί να θεωρηθεί υποτιμημένη 

από το 2009 και μετά, επειδή οι τιμές του είναι είτε χαμηλότερες είτε ίσες με την μονάδα, 

γεγονός που σημαίνει πως η λογιστική αξία της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη ή ίση της 

χρηματιστηριακής της τιμής. Επομένως η συγκεκριμένη μετοχή μπορεί να προτιμηθεί από 

τους επενδυτές. 

 Σχετικά με τους δείκτες ROE και ROA, η εταιρία παρουσιάζει υψηλή απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων με μέγιστη  τιμή το 28,89% το 2016 και ελάχιστη το 9,03% το 2013, ενώ από την 

άλλη πλευρά ο ROA είναι αρκετά μικρότερος. Επομένως ο υψηλός ROE είναι απόρροια της 
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μόχλευσης της επιχείρησης η οποία επαληθεύεται από τον δείκτη φερεγγυότητας 

«Ενεργητικό προς  Ίδια κεφάλαια». Ο λόγος αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γεγονός που 

σημαίνει ότι μια υψηλή τιμή του ROE δεν οφείλεται στη κερδοφορία αλλά σε τεχνικές 

μόχλευσης. 

Ο δείκτης «Χρέος προς Ίδια κεφάλαια» αποδεικνύει πως η λειτουργία της εταιρίας βασίζεται 

κυρίως σε ξένα κεφάλαια και όχι στα εντός της επιχείρησης κεφάλαια, γεγονός το οποίο 

συνεπάγεται τίθεται σε κίνδυνο σε ενδεχόμενες αναταραχές της αγοράς. Παρόμοια 

συμπεριφορά έχει και ο δείκτης «Χρέος προς Σύνολο ενεργητικό». Συγκεκριμένα, 

τουλάχιστον το 65% των περιουσιακών στοιχείων της Danaos χρηματοδοτείται από κεφάλαια 

εκτός επιχείρησης.  

 

Σύγκριση Αποτελεσμάτων 
 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αξίζει να συγκριθούν οι επιδόσεις των εταιριών που 

αναλύθηκαν. Όπως φαίνεται στα δύο παρακάτω γραφήματα, η εταιρία που σε μεγαλύτερο 

βαθμό βασίζεται σε ξένα κεφάλαια και σε μικρότερο βαθμό σε χρήματα των μετόχων της 

είναι η Danaos. Υψηλό επίπεδο χρέους έχει και η Gaslog, το οποίο αυξάνεται ραγδαία με τοι 

πέρασμα του χρόνου, ενώ δε μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο το σύνολο ξένων κεφαλαίων της 

Navios Holdings. 

 

 

Γράφημα 4.1  Χρέος ναυτιλιακών για τη περίοδο 2007-2016 
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Κάθε εταιρία πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στους δικούς της πόρους και έπειτα να 

αναζητά επιπλέον πηγές χρηματοδότησης με απώτερο σκοπό την ανάπτυξή της. Διαχρονικά 

παρατηρείται πως τα ίδια κεφάλαια στη πλειοψηφία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων τείνουν 

να αυξάνονται, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προηγούμενο ισχυρισμό. Καλύτερη επίδοση 

σημειώνει η Gaslog το 2016 με ίδια κεφάλαια 1,5 δις δολάρια. 

 

 

Γράφημα 4.2  Ίδια κεφάλαια ναυτιλιακών για τη περίοδο 2007-2016  
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φαίνεται και στην πορεία της Gaslog δεν αντιμετωπίζει εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Αντίθετα 
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

io
n

s

Gaslog Navios Starbulk Diana Danaos



49 
 

 

Γράφημα 4.3  Κερδοφορία περιόδου 2007-2016 
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Γράφημα 4.4  Απόδοση κερδών περιόδου 2007-2016  
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Όπως είναι λογικό η χαμηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

έχει ως ακόλουθο την χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Από το 2010 και έπειτα οι εταιρίες 

φαίνεται πως ακολουθούν τη πορεία της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά την κατά 

πολύ αρνητική απόδοση ROE της  Star Bulk το 2012, αυτή προκλήθηκε καθώς η εταιρία 

αξιοποίησε τα ίδια κεφάλαιά της εταιρίας για την κάλυψη των μεγάλων ζημιών που 

προκλήθηκαν στη συγκεκριμένη χρήση. Σχετικά με την περαιτέρω ανάλυση του δείκτη, έγινε 

ο υπολογισμός της απόδοσης ενεργητικού, αλλά και της κεφαλαιακής μόχλευσης με σκοπό 

να εξηγηθεί αν η τιμή του οφείλεται σε μόχλευση ή σε κερδοφορία της οικονομικής 

οντότητας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ενισχύει τη προηγούμενη διατύπωση πως οι 

περισσότερες εταιρίες βασίζονται σε δικούς τους οικονομικούς πόρους, καθώς  

εξαιρουμένης της  Danaos, η κεφαλαιακή μόχλευση των εταιριών διατηρείται σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα. 

 

 

Γράφημα 4.5  Απόδοση ιδίων κεφαλαίων της περιόδου 2007-2016 
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Γράφημα 4.6  Μερισματική απόδοση της περιόδου 2007-2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔOY ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων εύρεσης εσωτερικής αξίας για τις 

μετοχές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία. Σύμφωνα 

με όσα έχουν αναφερθεί και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η βασικότερη μέθοδος για την 

αποτίμηση μιας εταιρίας είναι η ανάλυση των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών 

προς την επιχείρηση, αλλά και προς τα ίδια κεφάλαια. Στη παρούσα εργασία θα υπολογιστεί 

η εσωτερική αξία μέσω των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση. Η απαιτούμενη 

ιστορική περίοδος για τη διενέργεια της πρόβλεψης των μελλοντικών ταμειακών ροών θα 

είναι η πενταετία 2012-2016. Στη συνέχεια, ως περίοδος πρόβλεψης θα οριστεί η πενταετία 

2017-2021, ενώ θα οριστεί ένας σταθερός ρυθμός μεταβολής των ταμειακών ροών από το 

2021 και έπειτα. Ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών θα υπολογιστεί με τη χρήση 

του γεωμετρικού μέσου των μεγεθών της ιστορικής περιόδου με εξαίρεση του ποσού των 

κεφαλαιουχικών δαπανών, το οποίο θα προσαρμοστεί με βάση τις μελλοντικές λειτουργικές 

ανάγκες  της κάθε εταιρίας. Το ποσό αυτό θα εκτιμηθεί βάσει προβλέψεων των αναλυτών 

για τις εταιρίες. Τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθοδολογίας, θα συμβάλουν στην 

αξιολόγηση των αναφερόμενων εταιριών, και παράλληλα θα κρίνουν αν οι μετοχές τους είναι 

σωστά τιμολογημένες σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσής τους στις χρηματιστηριακές 

αγορές. Τέλος, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αφορούν τις ίδιες τις εταιρίες και όχι τους 

ομίλους αυτών, καθώς μόνο οι εταιρίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 
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Σε αυτό το σημείο της εργασίας παρατίθενται με τη μορφή πινάκων τα αποτελέσματα της 

ιστορικής περιόδου σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν για 

τον υπολογισμό των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών. 

 

       Πίνακας 5.1  Κόστος πωληθέντων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών 

Κόστος 
Πωληθέντων 

2012 2013 2014 2015 2016 Αρ. 
Μέσος 

Γεωμ. 
Μέσος 

Gaslog 21,13% 22,41% 23,87% 27,19% 27,42% 24,40% 24,27% 

Navios 62,18% 68,92% 67,44% 75,99% 68,50% 68,61% 68,47% 

Star Bulk 61,62% 54,59% 68,39% 86,07% 78,44% 61,53% 61,27% 

Diana 33,40% 51,89% 55,50% 65,82% 87,33% 58,79% 56,04% 

Danaos 23,24% 22,76% 22,95% 22,01% 24,74% 23,14% 23,12% 

 

Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων (ως ποσοστό επί των πωλήσεων), για τον υπολογισμό 

του προτιμήθηκε ο γεωμετρικός αντί του αριθμητικού μέσου λόγω της καλύτερης 

προσαρμογής του στις μεταβολές των τιμών. Σημειώνεται πως ακραίες παρατηρήσεις δεν 

συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό καθώς θα επηρέαζαν αρνητικά το αποτέλεσμα. Το ίδιο 

σκεπτικό ακολουθείται για όλα τα οικονομικά μεγέθη. 

Είναι άξιο αναφοράς πως το κόστος πωληθέντων διαφέρει αρκετά από εταιρία σε εταιρία. 

Με εξαίρεση την Danaos προκύπτει πως οι εταιρίες μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου έχουν 

πολύ μεγαλύτερο κόστος από τη Gaslog που ανήκει στις LNG ναυτιλιακές. 

        Πίνακας 5.2  Λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό του κύκλου εργασιών 

Λειτουργικά Έξοδα 2012 2013 2014 2015 2016 Αρ. 
Μέσος 

Γεωμ. 
Μέσος 

Gaslog 29,73% 13,74% 10,50% 9,95% 8,29% 9,58% 9,53% 

Navios 9,21% 10,09% 10,27% 10,13% 10,66% 10,07% 10,06% 

Star Bulk 10,82% 14,18% 22,20% 10,08% 11,08% 11,54% 11,44% 

Diana 11,78% 14,85% 15,23% 16,94% 28,64% 16,09% 14,58% 

Danaos 26,36% 7,55% 17,37% 11,75% 88,85% 15,76% 18,50% 
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Σχετική ομοιογένεια παρατηρείται στα λειτουργικά έξοδα των εταιριών. Με εξαίρεση την 

Danaos Corporation η οποία έχει μέσα λειτουργικά έξοδα  18,50%, τα έξοδα των υπολοίπων 

εταιριών βρίσκονται κοντά στο 10%. 

        Πίνακας 5.3  Αποσβέσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών 

Αποσβέσεις 2012 2013 2014 2015 2016 Αρ. 
Μέσος 

Γεωμ. 
Μέσος 

Gaslog 19,06% 18,65% 21,51% 25,69% 26,38% 22,26% 22,02% 

Navios 17,38% 18,86% 17,95% 24,21% 25,78% 20,84% 20,56% 

Star Bulk 38,35% 22,98% 25,21% 35,03% 36,89% 31,69% 31,02% 

Diana 27,78% 39,37% 40,16% 48,40% 71,40% 38,93% 38,18% 

Danaos 24,44% 23,37% 24,83% 23,20% 25,90% 24,35% 24,33% 

 

Οι αποσβέσεις που έχουν οι εταιρίες κυμαίνονται από 20,56% (Navios) ως 38,18% (Diana). 

Τα παραπάνω ποσοστά θα αξιοποιηθούν για τις μελλοντικές αποσβέσεις των συγκεκριμένων 

ναυτιλιακών. 

              Πίνακας 5.4  Κεφάλαιο κίνησης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών 

Κεφάλαιο Κίνησης 2012 2013 2014 2015 2016 Αρ. 
Μέσος 

Gaslog 122,36% -22,95% -2,48% -0,54% -15,48% -10,36% 

Navios 9,06% 4,16% -0,94% -14,16% -19,21% -4,22% 

Star Bulk 13,15% -1,88% -2,34% 1,79% 11,18% 4,38% 

Diana 1,75% -3,03% -0,14% 2,47% 3,52% 0,91% 

Danaos -33,47% -28,00% -18,95% 2,32% 0,18% 1,25% 

 

Η συμπεριφορά του κεφαλαίου κίνησης διαφέρει στις παραπάνω εταιρίες. Δύο από τις 

εταιρίες (Gaslog, Navios) έχουν αρνητικό μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης, γεγονός που 

υποδηλώνει πως το ύψος των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων (εξαιρούνται τα δάνεια) των 

εταιριών είναι μεγαλύτερο του μη ταμειακού κυκλοφορούν ενεργητικού (εξαιρούνται τα 

ταμειακά διαθέσιμα). Από την άλλη, οι υπόλοιπες 3 ναυτιλιακές έχουν θετικό ποσοστό επί 

των πωλήσεων για το κεφάλαιο κίνησης τους., συνεπώς το κυκλοφορούν ενεργητικό 

υπερκαλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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5.1  Gaslog Ltd. 
  

Ιστορική Περίοδος 

 

     Πίνακας 5.5  Αποτελέσματα ιστορικής περιόδου Gaslog Ltd. (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πωλήσεις 68.542 157.240 328.679 415.078 466.059 

%Μεταβολή - 129,40% 109,03% 26,29% 12,28% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

14.646 34.919 78.470 112.842 127.816 

Μικτό Κέρδος 53.896 122.321 250.209 302.236 338.243 

%ΠΘΚ 78,63% 77,79% 76,12% 72,81% 72,57% 

(-) Λειτ. Έξοδα 20.380 21.598 34.514 41.282 38.642 

EBITDA 33.516 100.723 215.695 260.954 299.601 

(-) Αποσβέσεις 13.065 29.322 70.695 106.641 122.957 

EBIT 20.451 71.401 145.360 145.360 176.644 

%ΠΘΚ 29,84% 45,41% 44,23% 37,18% 37,90% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT 20.451 71.401 145.360 145.360 176.644 

(+) Αποσβέσεις 13.065 29.322 70.695 106.641 122.957 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

110.765 1.038.153 1.134.283 728.446 761.513 

Κεφάλαιο Κίνησης 83.865 (36.081) (8.419) (2.248) (72.155) 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

- (119.946) 27.662 6.171 (69.907) 

 

Την τελευταία πενταετία παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις της εταιρίας με  

σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 61,48%. Το κόστος πωληθέντων  υπολογίστηκε ίσο με 

24,27% των εσόδων από πωλήσεις ενώ τα λειτουργικά έξοδα με 9,53% αντίστοιχα. Οι 

αποσβέσεις της εταιρίας ήταν σχετικά υψηλές, με το ύψος τους να ανέρχεται στο 22,02% του 

συνόλου πωλήσεων. Παράλληλα, τα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά παγίων 

σημαίνουν την ταχεία ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Το αρνητικό πρόσημο 

του μη ταμειακού  κεφαλαίου κίνησης δείχνει τις πολλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που 

είναι υποχρεωμένη να καλύψει η εταιρία σε αυτή την περίοδο. Τέλος, η εταιρία ωφελείται 

φορολογικά λόγω της νηολόγησης του μεγαλύτερου μέρος του στόλου που έχει σημαία 

κρατών όπως τα νησιά Μάρσαλ και ο Παναμάς σε συνδυασμό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις 

περί φορολόγησης των ναυτιλιακών. Για τη διενέργεια προβλέψεων για τις μελλοντικές 

ταμειακές ροές θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των πινάκων που βρίσκονται στην αρχή του 
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κεφαλαίου. Όσον αφορά τις πωλήσεις, εκτιμάται πως οι επενδύσεις της εταιρίας τα 

τελευταία χρόνια θα οδηγήσουν σε συνεχόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών4 . 

 

Περίοδος πρόβλεψης 

  

        Πίνακας 5.6  Εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων Gaslog Ltd. (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Πωλήσεις 525.000 610.000 675.000 725.000 747.000 

%Μεταβολή 11,60% 15,38% 10,70% 7,50% 3,50% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

127.418 148.047 163.823 175.958 181.297 

Μικτό Κέρδος 397.582 461.953 511.178 549.042 565.703 

%ΠΘΚ 75,73% 75,64% 75,64% 75,64% 75,64% 

(-) Λειτ. Έξοδα 50.033 58.133 64.665 69.455 71.563 

EBITDA 347.549 403.820 446.513 479.587 494.140 

 Αποσβέσεις 115.605 134.322 148.635 159.645 164.489 

EBIT 231.944 269.498 297.878 319.942 329.651 

%ΠΘΚ 44,18% 44,18% 44,18% 44,18% 44,18% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT 231.944 269.498 297.878 319.942 329.651 

(+) Αποσβέσεις 115.605 134.322 148.635 159.645 164.489 

(-)Κεφαλαιουχικές   
Δαπάνες 

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Κεφάλαιο Κίνησης (54.390) (63.196) (69.930) (75.328) (77.390) 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

17.765 (8.806) (6.734) (5.398) (2.062) 

FCFF 79.784 162.626 203.217 234.985 246.202 

 

 

Για την εύρεση της εσωτερικής αξίας όπως αναφέρθηκε και στο τρίτο κεφάλαιο θα χρειαστεί 

ο υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους εφόσον η εταιρία χρησιμοποιεί χρέος και ίδια 

κεφάλαια για την λειτουργία της. 

Για τις 21/11/2017 το WACC υπολογίζεται ως εξής: 

𝑟𝑑 =
Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝜏ό𝜅𝜔𝜈

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜒𝜌έ𝜊𝜐𝜍
=

137.316.000

2.872.427.000
= 4,78% 

 

                                                           
4 https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/GLOG.N 
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Θα θεωρήσουμε ως 𝑟𝑓=2,36% (απόδοση 10-ετούς ομολόγου αμερικανικού δημοσίου στις 

21/11/2017)5  και ως risk premium το 5,3% (μέσο risk premium των ηνωμένων πολιτειών για 

το 2016)6. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα ποσοστά θα χρησιμοποιηθούν και για τον 

υπολογισμό της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των υπολοίπων εταιριών που θα μελετηθούν 

στη συνέχεια. Ο συντελεστής β για την εταιρία υπολογίστηκε μέσω των γραμμικών 

παλινδρομήσεων όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο ίσος με 1,287. Επίσης:  

𝑤𝑑 =
𝛸𝜌έ𝜊𝜍

𝛸𝜌έ𝜊𝜍+Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
=

2.872.427.000

4.382.109.000
= 0,647  𝜅𝛼𝜄   𝑤𝑒 = 1 − 0,655 = 0,353  

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 0,0244 + 1,29 ∙ 0,053 

 𝑟𝑒   = 9,28% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝑤𝑒 ∙ 𝑟𝑒 = 

0,647 ∙ 0,0478 ∙ (1 − 0%) + 0,353 ∙ 0,0928 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 6,37% 

Ως σταθερός ρυθμός αύξησης των FCFF στο διηνεκές θα οριστεί το 2%. Έτσι προκύπτει λοιπόν 

ότι η συνολική αξία τις εταιρίας εκτιμάται ίση με 4.971.960.902 $. Με την αφαίρεση του 

χρέους και τη πρόσθεση των ταμειακών ισοδύναμων προκύπτει πως η αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου ισούται με 2.326.557.902 $. Διαιρώντας με τις 80.993.126 κοινές μετοχές έχουμε 

την εκτίμηση για τη εσωτερική αξία της μετοχής η οποία υπολογίζεται ίση με 28.72 $, ενώ 

στις 21/11/2017 η τιμή κλεισίματος ήταν ίση με 17,75 $ γεγονός που καθιστά τη μετοχή 

υποτιμημένη και προτεινόμενη για αγορά. 

Πίνακας 5.7  Ανάλυση Ευαισθησίας τιμής-WACC Gaslog Ltd. 

WACC 5,5% 6% 6,37% 7% 7,5% 

Τιμή 44,66$ 34,65$ 28,72$ 21,03$ 15,57$ 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η σχέση τιμής-επιτοκίου, όπως 

γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, είναι αρνητική και πως η τιμή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

                                                           
5 https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND 
6 https://www.statista.com/statistics/664840/average-market-risk-premium-usa/ 
7 https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/GLOG.N 
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στις μεταβολές των επιτοκίων. Επίσης, ακόμη και σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων η τιμή της 

μετοχής παραμένει υψηλή και πολύ κοντά στη τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. 

 

 

5.2  Navios Maritime Holdings Inc. 
 

Ιστορική περίοδος 

 

           Πίνακας 5.8  Αποτελέσματα ιστορικής περιόδου Navios Holdings Inc.  (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πωλήσεις 622.488 520.147 583.316 496.997 441.581 

%Μεταβολή - -16,90% 11,08% -15,50% -12,69% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

387.069 358.486 393.368 376.050 302.468 

Μικτό Κέρδος 235.419 161.661 189.948 120.947 139.113 

%ΠΘΚ 37,82% 31,08% 32,56% 24,34% 31,50% 

(-) Λειτουργικά 
Έξοδα 

57.335 52.502 59.890 50.360 47.094 

(+) Λοιπά  
Έσοδα/Έξοδα 

205.886 (15.169) 22.202 28.993 (169.289) 

EBITDA 383.970 93.990 152.260 99.580 (77.270) 

 Αποσβέσεις 108.206 98.124 104.690 120.310 113.825 

EBIT 275.764 (4.134) 47.570 (20.730) (191.095) 

%ΠΘΚ 44,30% -0,79% 8,16% -4,17% -43,28% 

(-) Φόρος 312 (4.260) 84 (3.150) (1.270) 

EAT 275.452 126 47.486 (17.580) (192.365) 

(+) Αποσβέσεις 108.206 98.124 104.690 120.310 113.825 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

49.160 116.630 202.360 8.210 64.680 

Κεφάλαιο 
Κίνησης 

56.418 21.649 (5.476) (70.365) (64.808) 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

- (34.769) (27.125) (64.889) (14.443) 

 

Οι πωλήσεις της εταιρίας παρουσιάζουν μείωση με σύνθετο ετήσιο ρυθμό -8,23%. Το κόστος 

πωληθέντων υπολογίζεται ίσο με το 68,47% των πωλήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα θα 

αποτελούν το 10,06% των πωλήσεων και οι αποσβέσεις το 20,56% αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται 

πως αυτά τα ποσοστά αποτελούν τους γεωμετρικούς μέσους της ιστορικής περιόδου των 

αντίστοιχων οικονομικών μεγεθών. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά 
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επίπεδα καθώς ο στόλος της εταιρίας είναι αρκετά αναβαθμισμένος και δεν υπάρχει ανάγκη 

ανανέωσής του. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης  είναι αποτέλεσμα των υψηλών 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας την τελευταία πενταετία. 

Για τα επόμενα χρόνια οι αγορές εκτιμούν πως ο κύκλος εργασιών  της συγκεκριμένης 

ναυτιλιακής αναμένεται να αυξηθεί8 καθώς φαίνεται πως η κρίση του κλάδου μεταφοράς 

ξηρού φορτίου φαίνεται σταδιακά υποχωρεί. O φορολογικός συντελεστής για τα επόμενα 

χρόνια θα εκτιμηθεί ίσος με 1% των κερδών, όπως προκύπτει από τα ιστορικά δεδομένα λόγω 

της ιδιαίτερης νομοθεσίας φορολόγησης ναυτιλιακών εταιριών που έχουν γραφεία τους σε 

χώρα του εξωτερικού.  

 

Περίοδος πρόβλεψης 

 

        Πίνακας 5.9  Εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων Navios Holdings Inc. (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Πωλήσεις 481.930 581.600 647.379 696.450 720.478 

%Μεταβολή 9,14% 20,68% 11,31% 7,58% 3,45% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

329.977 398.222 443.260 476.859 493.311 

Μικτό Κέρδος 151.953 183.378 204.119 219.591 227.167 

%ΠΘΚ 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 31,53% 

(-) Λειτ. Έξοδα 48.482 58.509 65.126 70.063 72.480 

EBITDA 103.471 124.869 138.993 149.528 154.687 

(-) Αποσβέσεις 99.084 119.577 133.101 143.190 148.130 

EBIT 4.386 5.292 5.892 6.338 6.557 

%ΠΘΚ      

(-) Φόρος 44 53 59 63 66 

EAT 4.342 5.239 5.923 6.275 6.491 

(+) Αποσβέσεις 103.426 119.577 133.101 143.190 148.130 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Κεφάλαιο Κίνησης (20.337) (24.544) (27.319) (29.390) (30.404) 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

44.471 (4.207) (2.775) (2.071) (1.014) 

FCFF 6.703 69.023 81.799 91.536 95.635 

 

 

 

                                                           
8 https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/NM.N 
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Το προεξοφλητικό επιτόκιο στις 21/11/2017 προκύπτει ως εξής: 

𝑟𝑑 =
107.787.000

1.613.596.000
= 6,88% 

Ο συντελεστής β για την εταιρία υπολογίστηκε ίσος με 3,099. Επομένως: 

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∙ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 0,0236 + 3,09 ∙ 0,053 

 𝑟𝑒   = 18,74% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑(1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝑤𝑒 ∙ 𝑟𝑒 

 = 0,9079 ∙ 0,0688 ∙ (1 − 1%) + 0,0921 ∙ 0,1874 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 7,91% 

Ο ρυθμός αύξησης των FCFF στο διηνεκές θα οριστεί σταθερός και ίσος με 3,25% εξαιτίας της 

ανάκαμψης που προβλέπεται για την εταιρία. Έτσι προκύπτει λοιπόν ότι η συνολική αξία τις 

εταιρίας εκτιμάται ίση με 1.667.032.144 $. Με την αφαίρεση του χρέους και τη πρόσθεση 

των ταμειακών ισοδύναμων προκύπτει πως η αξία του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με 

179.349.830 $. Διαιρώντας με τις 117.131.407 κοινές μετοχές έχουμε την εκτίμηση για τη 

εσωτερική αξία της μετοχής η οποία υπολογίζεται ίση με 1,53 $, ενώ στις 30/12/2016 η τιμή 

κλεισίματος ήταν ίση με 1,37$ γεγονός που καθιστά τη μετοχή σωστά τιμολογημένη (οριακά 

υποτιμημένη) από την αγορά. 

Πίνακας 5.10  Ανάλυση ευαισθησίας WACC-Τιμής Νavios 

WACC 7% 7,5% 7,97% 8,5% 9% 

Τιμή 5,24$ 3,21$ 1,53$ - - 

 

Η αρνητική σχέση τιμής-επιτοκίων επαληθεύεται και για τη Navios. Για 𝑊𝐴𝐶𝐶 ≥ 8,5 υπάρχει 

πρόβλημα τιμολόγησης της μετοχής καθώς δεν είναι εφικτό να οριστεί αξία της επιχείρησης. 

Επομένως η εταιρία κινδυνεύει άμεσα από μια ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων. 

 

 

 

                                                           
9 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/NM 
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5.3  Star Bulk Carriers 
 

Ιστορική περίοδος 

 

        Πίνακας 5.11  Αποτελέσματα ιστορικής περιόδου Star Bulk Carriers (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πωλήσεις 86.162 69.894 147.387 234.286 222.106 

%Μεταβολή - -18,89% 110,87% 58,96% -5,20% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

53.093 38.155 100.800 201.648 174.224 

Μικτό Κέρδος 33.069 31.739 46.587 32.638 47.882 

%ΠΘΚ 38,38% 45,41% 31,61% 13,93% 21,56% 

(-) Λειτουργικά 
Έξοδα 

9.320 9.910 32.723 23.621 24.602 

(+) Λοιπά  
Έσοδα/Έξοδα 

(297.387) 2.896 21.138 (355.463) (54.089) 

EBITDA (273.638) 24.725 35.002 (346.446) (30.809) 

 Αποσβέσεις 33.045 16.061 37.150 82.070 81.935 

EBIT (306.683) 8.664 (2.148) (428.516) (112.744) 

%ΠΘΚ -355,94% 12,40% -1,46% -182,90% -50,76% 

(-) Φόρος - - - - (126) 

EAT (306.683) 8.664 (2.148) (428.516) (112.618) 

(+) Αποσβέσεις 33.045 16.061 37.150 82.070 81.935 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

90 127.810 518.450 473.920 396.150 

Κεφάλαιο Κίνησης 11.329 (1.317) (3.451) 4.194 24.824 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

- (12.646) (2.134) 7.645 20.630 

 

Οι πωλήσεις της εταιρίας παρουσιάζουν αύξηση με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 26,71% για την  

συγκεκριμένη πενταετία. Το κόστος πωληθέντων υπολογίζεται ίσο με το 61,27% του κύκλου 

εργασιών. Τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν το 11,44% των πωλήσεων και οι αποσβέσεις το 

31,02% αντίστοιχα, όπως υπολογίστηκαν για τα έτη της ιστορική περίοδο. Οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες ήταν αρκετά υψηλές, και σε μερικές περιπτώσεις όπως το 2014 υπερβαίνουν το 

κύκλο εργασιών, γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία προσπαθεί να αναπτυχθεί ώστε να 

βελτιώσει τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Όσον αφορά το μ ταμειακό 

κεφάλαιο κίνησης, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα γεγονός που σημαίνει πως οι 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι ισορροπημένα για την 

τελευταία πενταετία.  

Ο υπολογισμός των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της Star Bulk θα 

πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τα δεδομένα της ιστορικής περιόδου. Για τα επόμενα χρόνια 

εκτιμάται  πως ο κύκλος εργασιών  της συγκεκριμένης ναυτιλιακής αναμένεται να αυξηθεί10 

ως αποτέλεσμα των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρίας. Όσον αφορά τη 

φορολογία, τα νηολογημένα πλοία σε κράτη όπως τα νησιά Μάρσαλ και η Μάλτα αποφέρουν 

μηδενικά φορολογικά έξοδα για την εταιρία.  

 
 

Περίοδος πρόβλεψης  

 

          Πίνακας 5.12  Εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων Star Bulk Carriers (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Πωλήσεις 253.000 325.350 401.840 451.830 485.491 

%Μεταβολή 13,91% 28,60% 23,51% 12,44% 7,45% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

 155.013 199.342 246.207 276.836 297.460 

Μικτό Κέρδος 97.987 126.008 155.633 174.994 188.031 

%ΠΘΚ 38,73% 38,73% 38,73% 38,73% 38,73% 

(-) Λειτ. Έξοδα 28.943 37.220 45.970 51.689 55.540 

EBITDA 69.044 88.788 109.663 123.305 132.491 

(-) Αποσβέσεις 78.480 100.924 124.651 140.158 150.599 

EBIT (9.436) (12.136) (14.988) (16.853) (18.108) 

%ΠΘΚ      

(-) Φόρος - - - - - 

EAT (9.436) (12.136) (14.988) (16.853) (18.108) 

(+) Αποσβέσεις 78.480 100.924 124.651 140.158 150.599 

(-) Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Κεφάλαιο Κίνησης 11.081 14.250 17.601 19.790 21.265 

(-)  Μεταβολή Κεφ. 
Κίνησης 

(13.743) 3.169 3.351 2.189 1.475 

FCFF 22.787 25.619 46.312 61.116 71.016 

 
 
 

                                                           
10 https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/SBLK.OQ 
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Το προεξοφλητικό επιτόκιο στις 21/11/2017 προκύπτει ως εξής: 

𝑟𝑑 =
36.509.000

963.273.000
= 3,79% 

Ο συντελεστής β για την εταιρία υπολογίστηκε με τις παλινδρομήσεις των ημερήσιων 

αποδόσεων της εταιρίας και του γενικού δείκτη ίσος με 2,8311. Επομένως: 

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 0,0236 + 2,83 ∙ 0,053 

 𝑟𝑒   = 17,36% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝑤𝑒 ∙ 𝑟𝑒 

 = 0,6157 ∙ 0,0379 ∙ (1 − 0%) + 0,3843 ∙ 0,1736 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 9% 

Ως σταθερός ρυθμός αύξησης των FCFF στο διηνεκές θα οριστεί το 3,5% καθώς η εταιρία 

προέρχεται από περίοδο ύφεσης και προβλέπεται η ανάκαμψή της. Έτσι προκύπτει λοιπόν 

ότι η συνολική αξία τις εταιρίας εκτιμάται ίση με 1.036.244.613 $. Με την αφαίρεση του 

χρέους και τη πρόσθεση των ταμειακών ισοδύναμων προκύπτει πως η αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου ισούται με 474.283.613 $. Διαιρώντας με τις 47.574.454 κοινές μετοχές έχουμε 

την εκτίμηση για τη εσωτερική αξία της μετοχής η οποία υπολογίζεται ίση με 9,97 $, ενώ στις 

21/11/2017 η τιμή κλεισίματος ήταν ίση με 9,48 $ γεγονός που καθιστά τη μετοχή 

υποτιμημένη και προτεινόμενη για αγορά. 

Πίνακας 5.13  Ανάλυση ευαισθησίας WACC-Τιμής Star Bulk 

WACC 8,50% 9% 9,50% 10% 10,50% 

Τιμή 12,32$ 9,97$ 8,01$ 6,36$ 4,95$ 

 

Μια επιπλέον αύξηση του ήδη υψηλού WACC θα έχει αρνητική επίδραση στην εσωτερική 

αξία της εταιρίας καθώς αυτή θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα μια πιθανή μείωση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αξία της. 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/SBLK.OQ 



64 
 

 

 

5.4  Diana Shipping Inc. 
 

Ιστορική περίοδος   

 

        Πίνακας 5.14  Αποτελέσματα ιστορικής περιόδου Diana Shipping Inc. (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πωλήσεις 223.232 164.452 175.576 157.712 114.259 

%Μεταβολή - -26,33% 6,76% -10,17% -27,55% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

74.567 85.330 97.451 103.800 99.781 

Μικτό Κέρδος 148.665 79.122 78.125 53.912 14.478 

%ΠΘΚ 66,60% 48,11% 44,50% 34,18% 12,67% 

(-) Λειτουργικά 
 Έξοδα 

26.287 24.414 26.745 26.724 32.727 

(+) Λοιπά Λειτ. 
Έσοδα/Έξοδα 

1.899 3.032 (17.282) (13) (42.461) 

EBITDA 124.267 51.676 68.662 27.175 (60.710) 

 Αποσβέσεις 62.010 64.741 70.503 76.333 81.578 

EBIT 62.257 (13.065) (1.841) (49.158) (142.288) 

%ΠΘΚ 27,89% -7,94% -1,04% -31,17% -124,53% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT 62.257 (13.065) (1.841) (49.158) (142.288) 

(+) Αποσβέσεις 62.010 64.741 70.503 76.333 81.578 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

172.250 199.160 113.280 155.560 51.130 

Κεφάλαιο Κίνησης 3.917 (4.985) (25) 3.890 4.021 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

(6.070) 10.880 (5.040) 2.630 (1.670) 

 

Εμφανής είναι η μείωση του κύκλου εργασιών για την εν λόγω εταιρία. Συγκεκριμένα ο 

σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης είναι ίσος με -15,42%. Το κόστος πωληθέντων είναι κατά μέσο 

όρο ίσο με το 56,04% του κύκλου εργασιών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα καλύπτουν ακόμη 

14,58% των εσόδων. Αναφορικά με τις αποσβέσεις αυτές υπολογίζονται ως το 38,18% των 

εσόδων από πωλήσεις, ενώ τα χρήματα που διέθεσε η εταιρία για την αγορά παγίων σε 

μερικές χρήσεις υπερβαίνουν ακόμη και τα έσοδα από πωλήσεις καθώς σκοπός της 

διοίκησης είναι η αναβάθμιση του στόλου και της εταιρίας γενικότερα τα επόμενα έτη. Το μη 
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ταμειακό κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας αποδεικνύει πως κυκλοφορούν ενεργητικό και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ισορροπημένα οικονομικά μεγέθη. 

Συνεχίζοντας, ο υπολογισμός των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών θα γίνει μέσω 

χρήσης των παραπάνω οικονομικών μεγεθών που υπολογίστηκαν για την ιστορική περίοδο. 

Η πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών 

αναμένεται να αυξηθεί για την επόμενα έτη, γεγονός που οφείλεται και στις αυξημένες 

κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρίας. Τέλος, η νηολόγηση του στόλου της εταιρίας την 

καθιστά ευνοημένη όσον αφορά τις φορολογικές τις εισφορές απαλλάσσοντας την από 

φόρους. 

 

Περίοδος πρόβλεψης 

 

          Πίνακας 5.15  Εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων Diana Shipping Inc. (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Πωλήσεις 128.140 171.520 225.171 269.890 303.222 

%Μεταβολή 12,15% 33,85% 31,28% 19,86% 12,35% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

71.810 96.120 126.186 151.246 169.926 

Μικτό Κέρδος 56.330 75.400 98.985 118.644 133.296 

%ΠΘΚ 43,96% 43,96% 43,96% 43,96% 43,96% 

(-) Λειτ. Έξοδα 18.683 25.008 32.830 39.350 44.210 

EBITDA 37.647 50.392 66.155 79.294 89.086 

(-) Αποσβέσεις 48.924 65.486 85.970 103.044 115.770 

EBIT (11.277) (15.094) (19.815) (23.750) (26.684) 

%ΠΘΚ -8,80% -8,80% -8,80% -8,80% -8,80% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT (11.277) (15.094) (19.815) (23.750) (26.684) 

(+) Αποσβέσεις 48.924 65.486 85.970 103.044 115.770 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Κεφάλαιο 
Κίνησης 

1.166 1.561 2.049 2.456 2.759 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

(2.855) 395 458 407 303 

FCFF (9.498) (3) 15.697 28.887 38.783 

 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο στις 21/11/2017 προκύπτει ως εξής: 
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𝑟𝑑 =
21.949.000

598.181.000
= 3,66% 

Ο συντελεστής β για την εταιρία εκτιμήθηκε ίσος με 1,6712. Επομένως: 

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 0,0236 + 1,67 ∙ 0,053 

 𝑟𝑒   = 11,21% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝑤𝑒 ∙ 𝑟𝑒 

 = 0,5945 ∙ 0,0366 ∙ (1 − 0%) + 0,4055 ∙ 0,1121 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 6,72% 

Εκτιμώντας την πορεία των μελλοντικών ταμειακών ροών, ο σταθερός ρυθμός αύξησης των 

FCFF στο διηνεκές θα οριστεί το 3% με την εταιρία να ξεπερνά την κρίση των τελευταίων 

ετών. Έτσι προκύπτει λοιπόν ότι η συνολική αξία τις εταιρίας εκτιμάται ίση με 830.021.216 $. 

Με την αφαίρεση του χρέους και τη πρόσθεση των ταμειακών ισοδύναμων προκύπτει πως η 

αξία του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με 329.982.216 $. Διαιρώντας με τις 80.441.517 

κοινές μετοχές έχουμε την εκτίμηση για τη εσωτερική αξία της μετοχής η οποία υπολογίζεται 

ίση με 4,10 $, ενώ στις 21/11/2017 η τιμή κλεισίματος ήταν ίση με 3,85 $ γεγονός που καθιστά 

τη μετοχή  οριακά υποτιμημένη  από την αγορά. 

         Πίνακας 5.16  Ανάλυση ευαισθησίας WACC-Τιμής Diana Shipping 

WACC 6% 6,50% 6,72% 7% 7,50% 

Τιμή 6,85$ 4,82$ 4,10$ 3,30$ 2,12$ 

 

Η εσωτερική αξία της μετοχής σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων θα μειωθεί και ενδέχεται 

να θεωρηθεί υπερτιμημένη. Συνεπώς ένας επενδυτής οφείλει να προβλέπει και τη 

μελλοντική πορεία των επιτοκίων με σκοπό τη διενέργεια έγκυρων προβλέψεων που 

αφορούν τη τιμολόγησης μιας μετοχής. 

  

                                                           
12 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/DSX 
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5.5  Danaos Corporation 
 

Ιστορική περίοδος  

 

       Πίνακας 5.17  Αποτελέσματα ιστορικής περιόδου Danaos Corporation (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πωλήσεις 589.009 588.117 552.091 567.936 498.332 

%Μεταβολή - -0,15% -6,13% 2,87% -12,26% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

136.859 133.844 126.729 125.020 123.309 

Μικτό Κέρδος 452.150 454.273 425.362 442.916 375.023 

%ΠΘΚ 76,76% 77,24% 77,05% 77,99% 75,26% 

(-) Λειτουργικά 
 Έξοδα 

155.249 44.393 95.896 66.756 442.787 

(+) Λοιπά Λειτ. 
Έσοδα/Έξοδα 

(170.827) (143.758) (101.275) (42.926) (86.420) 

EBITDA 126.074 266.122 228.191 333.234 (154.184) 

 Αποσβέσεις 143.938 137.414 137.061 131.783 129.045 

EBIT (17.864) 128.708 91.130 201.451 (283.229) 

%ΠΘΚ -3,03% 21,88% 16,51% 35,47% -56,84% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT (17.864) 128.708 91.130 201.451 (283.229) 

(+) Αποσβέσεις 143.938 137.414 137.061 131.783 129.045 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

375.420 46.840 39.170 1.110 4.560 

Κεφάλαιο Κίνησης (197.131) (164.713) (104.623) 13.151 888 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

- 32.418 60.090 117.774 (12.263) 

 

Εμφανής είναι η μείωση του κύκλου εργασιών και για την Danaos. Συγκεκριμένα ο σύνθετος 

ρυθμός ανάπτυξης είναι ίσος με -4,09%. Το κόστος πωληθέντων είναι κατά μέσο όρο ίσο με 

το 23,12% του κύκλου εργασιών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα καλύπτουν ακόμη 18,50% των 

εσόδων. Αναφορικά με τις αποσβέσεις αυτές υπολογίζονται ως το 24,33% των εσόδων από 

πωλήσεις, ενώ τα χρήματα που διέθεσε η εταιρία για την αγορά παγίων κυμαίνονται σε 

χαμηλά επίπεδα. Το αρνητικό πρόσημο του μη ταμειακού κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας 

για την τριετία 2012-2014 αποδεικνύει πως κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν κατά πολύ 

μικρότερο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων .  

Για την διετία 2015-2016 το κεφάλαιο κίνησης ήταν θετικό καθώς μειώθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αυξήθηκε το κυκλοφορούν ενεργητικό της 

εταιρίας. Η πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών  
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αναμένεται να έχει μικρή μείωση για την επόμενα έτη λόγω της μικρής συρρίκνωσης του 

στόλου και του ενεργητικού της εταιρίας τα τελευταία έτη. Τέλος, αναφορικά με την 

νηολόγηση του στόλου της εταιρίας, η εθνικότητα της σημαίας που έχουν τα πλοία της 

Danaos είναι η αιτία των φοροαπαλλαγών της. 

 

Περίοδος πρόβλεψης 

 

          Πίνακας 5.18  Εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων Danaos Corporation (ποσά σε χιλιάδες δολάρια) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Πωλήσεις 426.000 409.000 405.074 403.100 402.092 

%Μεταβολή -14,50% -3,05% -0,96% -0,49% -0,25% 

(-)  Κόστος 
Πωληθέντων 

98.491 94.561 93.653 93.197 92.993 

Μικτό Κέρδος 327.509 314.439 311.421 309.895 309.128 

%ΠΘΚ 76,88% 76,88% 76,88% 76,88% 76,88% 

(-) Λειτ. Έξοδα 78.810 75.665 74.939 74.574 74.387 

EBITDA 248.699 238.774 236.482 235.321 235.508 

(-) Αποσβέσεις 103.646 99.510 98.555 98.074 98.074 

EBIT 145.053 139.264 137.927 137.247 137.434 

%ΠΘΚ 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 

(-) Φόρος - - - - - 

EAT 145.053 139.264 137.927 137.247 137.434 

(+) Αποσβέσεις 103.646 99.510 98.555 98.074 98.074 

(-)Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Κεφάλαιο Κίνησης 5.325 5.113 5.063 5.039 5.039 

(-)  Μεταβολή 
Κεφ. Κίνησης 

4.437 (212) (50) (24) (10) 

FCFF 174.262 168.986 166.532 165.345 165.518 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο στις 21/11/2017 προκύπτει ως εξής: 

𝑟𝑑 =
82.966.000

2.504.932.000
= 3,31% 

Με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και στις υπόλοιπες εταιρίες, ο συντελεστής β για 

την εταιρία εκτιμήθηκε ίσος με 1,3513. 

 

                                                           
13 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/DAC 



69 
 

Επομένως: 

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 0,0236 + 1,35 ∙ 0,053 

 𝑟𝑒   = 9,52% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝑤𝑒 ∙ 𝑟𝑒 

 = 0,8370 ∙ 0,0331 ∙ (1 − 0%) + 0,1630 ∙ 0,0952 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 4,32% 

Όσον αφορά τις ελεύθερες ταμειακές ροές, προβλέπεται η αύξηση τους στο διηνεκές κατά 

0,2%. Έτσι προκύπτει λοιπόν ότι η συνολική αξία τις εταιρίας εκτιμάται ίση με 

4.000.672.879$. Με την αφαίρεση του χρέους και τη πρόσθεση των ταμειακών ισοδύναμων 

προκύπτει πως η αξία του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με 1.569.457.879 $. Διαιρώντας με 

τις 109.800.000 κοινές μετοχές έχουμε την εκτίμηση για τη εσωτερική αξία της μετοχής η 

οποία υπολογίζεται ίση με 14,29 $, ενώ στις 21/11/2017 η τιμή κλεισίματος ήταν ίση με 1,60$ 

γεγονός που καθιστά τη μετοχή υποτιμημένη και προτεινόμενη για αγορά. 

 

Πίνακας 5.19  Ανάλυση ευαισθησία WACC-Τιμής Danaos Corporation 

WACC 3,50% 4% 4,32% 5% 5,50% 

Τιμή 23,31$ 17,35$ 14,29$ 9,15$ 6,21$ 

 

Η συγκεκριμένη μετοχή ακόμη και σε αισθητές μεταβολές των επιτοκίων θα συνεχίσει να 

θεωρείται υποτιμημένη καθώς η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της Danaos είναι αρκετά 

χαμηλότερη από την εσωτερική της αξία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των πέντε συγκεκριμένων ναυτιλιακών για την ιστορική 

περίοδο βοηθά στο να συνειδητοποιηθεί το μέγεθος της κρίσης που έπληξε τον κλάδο. Τόσο 

η κερδοφορία, όσο και άλλα οικονομικά μεγέθη όπως η χρηματιστηριακή τιμή των εταιριών 

και η μερισματική τους απόδοση υποχώρησαν αισθητά, και από το 2012 και έπειτα οι ζημιές 

των εταιριών σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μεγάλες. Σύμφωνα όμως με τις προβλέψεις των 

αναλυτών, αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών και ανάκαμψη της πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων θαλάσσιων μεταφορών στο εγγύς μέλλον. 

Παράλληλα, η ανάλυση των αριθμοδεικτών καθώς επίσης η εύρεση της εσωτερικής αξίας 

συνίσταται ως καθοδήγηση για την λήψη των κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων. Τα 

συμπεράσματα που βγήκαν από την παραπάνω μελέτη καθιστούν τη Gaslog ως την καλύτερη 

επενδυτική επιλογή. Η μεταφορική LNG εταιρία την τελευταία πενταετία έχει επενδύσει στο 

μέλλον και φαίνεται πως το μεγάλο χρέος της δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανοδική πορεία 

της. Την κρίση φαίνεται να ξεπερνούν σταδιακά και οι Bulk εταιρίες, των οποίων η 

κερδοφορία επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι μετοχές των Diana Shipping, Navios 

Holdings και Star Bulk κρίθηκαν οριακά υποτιμημένες ενώ η τιμολόγηση της Danaos  καθιστά 

ευνοϊκή επιλογή για έναν επενδυτή.  

Άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω εκτίμησης είναι η αγορά να τροποποιήσει την τιμολόγηση 

των παραπάνω μετοχών και να τις προσαρμόσει στις σωστές, κατά την μέθοδο αποτίμησης, 

τιμές. Επομένως γίνεται η εκτίμηση αύξησης των τιμών για τις μετοχές των Gaslog και 

Danaos. Με ανάλογο σκεπτικό αναμένεται οι μετοχές των Star Bulk, Νavios και Diana να 

έχουν μικρή άνοδο στο άμεσο μέλλον.  

Βέβαια δεν αποκλείεται οποιαδήποτε αλλαγή στην πορεία των εταιριών, η οποία μπορεί να 

μεταβάλει εκ νέου το κύκλο εργασιών τους. Το γεγονός αυτό συνιστά την ανάγκη συνεχούς 

πληροφόρησης και παρακολούθησης της πορείας του κλάδου, αλλά και της κάθε εταιρίας 

ξεχωριστά και τη σύγκριση με τα ιστορικά αποτελέσματα όπως απαιτεί η θεμελιώδης 

ανάλυση. Επίσης, αναγκαία είναι και η παρακολούθηση της πορείας των επιτοκίων καθώς 

όπως είναι γνωστό επηρεάζει άμεσα τις τιμές των μετοχών. Άλλωστε κάθε 

συνειδητοποιημένος επενδυτής οφείλει να μελετά συνεχώς τα επιχειρησιακά δρώμενα και 

να προσαρμόζεται σε αυτά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Τα οικονομικά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών 

δεικτών παρατίθενται παρακάτω: 

 

Gaslog Ltd. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑷 10,96 13,74 23,15 16,21 12,58 

BV 10,64 10,17 15,90 18,71 18,75 

EPS 0,07 0,91 0,54 0,04 (0,39) 

DPS 0,11 0,45 0,50 0,56 0,56 

Debt 254.268 1.115.074 1.895.276 2.374.487 2.872.427 

Equity 603.210 639.533 1.253.037 1.507.920 1.509.682 

Assets 908.768 1.816.679 3.269.971 4.039.621 4.515.164 

NI 4.250 56.929 42.161 10.869 (21.486) 

 

Navios Holdings14 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑷 10,89 8,36 4,33 5,90 4,53 3,68 5,78 8,03 3,27 1,12 

BV 7,23 8,02 9,17 10,43 10,34 10,22 11,41 10,89 8,95 5,78 

EPS 2,68 1,10 0,66 1,26 0,37 1,58 (1,09) (0,65) (1,42) (2,54) 

DPS 0,24 0,38 0,27 0,24 0,25 0,30 0,24 0,24 0,17 - 

Debt 450 272 196 202 252 1.330 1.478 1.613 1.581 1.651 

Equity 769 806 925 1.060 1.059 1.206 1.065 1.153 989 678 

Assets 1.971 2.253 2.935 3.677 2.914 2.913 2.886 3.128 2.959 2.753 

NI 271 120 71 145 41 176 (109) (56) (134) (304) 

 

Star Bulk Carriers15 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑷 13,52 9,32 3,19 2,80 1,88 2,05 7,32 11,49 2,90 2,74 

BV 8,83 9,59 8,20 7,94 6,11 21,65 18,85 19,75 5,80 21,80 

EPS 0,09 2,46 (0,96) (0,08) (0,98) (292) 0,13 (1,00) (11,7) (3,24) 

DPS - 0,98 0,10 0,20 0,20 0,68 - - - - 

Debt - 247 188 171 231 195 172 812 862 744 

Equity 375 891 499 488 434 117 266 1.154 1.135 1.037 

Assets 404 891 761 703 718 353 467 2.054 2.149 2.012 

NI 3 133 (58) (5) (69) (314) 2 (12) (458) (154) 

 

 

                                                           
14 Χρέος, ίδια κεφάλαια και καθαρά κέρδη περιγράφονται σε εκατομμύρια δολάρια 
15 Χρέος, ίδια κεφάλαια και καθαρά κέρδη περιγράφονται σε εκατομμύρια δολάρια 
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Diana Shipping16 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑷 29,55 24,70 14,15 13,52 10,08 7,61 10,40 10,43 6,46 2,71 

BV 12,54 10.40 12,75 14,48 14,90 15,62 15,41 15,77 15,32 13,13 

EPS 2,11 2,97 1,55 1,60 1,33 0,67 (0,26) (0,19) (0,89) (2,11) 

DPS 2,19 2,71 - - - - - - - - 

Debt 99 238 281 384 373 459 432 484 600 598 

Equity 799 775 999 1.170 1.209 1.266 1.253 1.282 1.218 1.057 

Assets 944 1.057 1.320 1.585 1.604 1.743 1.702 1.787 1.837 1.669 

NI 134 222 121 129 107 54 (21) (10) (65) (164) 

 

Danaos Corporation17 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑷 33,34 19,68 4,52 4,26 4,66 3,60 4,13 5,97 6,03 3,64 

BV 11,45 4,01 7,44 5,20 4,06 4,02 5,45 6,27 7,67 4,44 

EPS 2,11 2,97 1,55 1,60 1,33 0,67 (0,26) (0,19) (0,89) (2,11) 

DPS 1,79 1,88 - - - - - - - - 

Debt 1.357 2.108 2.332 2.544 2.960 3.402 3.234 3.015 2.775 2.505 

Equity 625 219 406 392 443 440 598 688 842 488 

Assets 2.072 2.828 3.143 3.489 3.988 4.133 4.003 3.802 3.662 3.127 

NI 217 117 36 (102) 13 (105) 37 (4) 117 (366) 

 

                                                           
16 Χρέος, ίδια κεφάλαια και καθαρά κέρδη περιγράφονται σε εκατομμύρια δολάρια 
17 Χρέος, ίδια κεφάλαια και καθαρά κέρδη περιγράφονται σε εκατομμύρια δολάρια 


