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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στισ μζρεσ μασ οι τράπεηεσ αποδίδουν χαμθλά επιτόκια κατακζςεων, τα οποία πολλζσ 

φορζσ μπορεί να είναι και αρνθτικά (όπωσ για παράδειγμα οι Ελβετικζσ τράπεηεσ). Για τον 

λόγο αυτό, οι περιςςότεροι επενδυτζσ επικυμϊντασ να διατθριςουν αλλά και να αυξιςουν 

τθν περιουςία τουσ επενδφουν ςε διάφορα χρθματοοικονομικά προϊόντα. 

Το μεγαλφτερο ερϊτθμα των επενδυτϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι ποιά 

επζνδυςθ και κατ’ επζκταςθ ποια επενδυτικι ςτρατθγικι κα αποφζρει τθ μεγαλφτερθ 

απόδοςθ του κεφαλαίου με δεδομζνο τον κίνδυνο. Στθν παροφςα διπλωματικι, 

ςυγκρίνοντασ ςτοιχεία τθσ δεκαετίασ 2006-2016 και επιλζγοντασ μετοχζσ που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ κάκε ςτρατθγικισ που είναι υπό εξζταςθ, ςυγκρίνουμε τισ αποδόςεισ ςε 

βάκοσ δεκαετίασ. Επομζνωσ θ παροφςα διπλωματικι απευκφνεται ςε μακροπρόκεςμουσ 

επενδυτζσ. Οι ςτρατθγικζσ που εξετάηονται είναι θ Value investing, Growth investing, GARP 

investing, ςτακεροφ ειςοδιματοσ και θ ςτρατθγικι του Warren Buffet. 

Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφμε προζρχονται από τθν αγορά τθσ Ιαπωνίασ και. Σε 

εμπειρικζσ μελζτεσ που ζγιναν ςτο παρελκόν οι Capaul, Rowle και Sharpe (1993) 

διαπίςτωςαν ότι ςε περίοδο δεκαετίασ θ ςτρατθγικι υψθλισ πραγματικισ αξίασ (Value 

investing) πετυχαίνει μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με τθν ςτρατθγικι υψθλοφ ρυκμοφ 

αφξθςθσ των κερδϊν (Growth investing). Οι Fama και French (1998) βρικαν επίςθσ ότι θ 

Value ςτρατθγικι αποδίδει περιςςότερο ζναντι τθσ  Growth ςτρατθγικισ ςε 12 από τισ 13 

αγορζσ. 

Στθν παροφςα διπλωματικι θ ςτρατθγικι του Warren Buffet ζχει καλφτερεσ 

αποδόςεισ ζναντι των άλλων, ςε ανοδικι περίοδο για το δείκτθ Nikkei 225. 

Συμπεριλαμβανομζνου και του κινδφνου θ ςτρατθγικι του Warren Buffet αξιολογείται 

καλφτερθ από όλεσ. Επιπλζον οι ςτρατθγικζσ του Warren Buffet, Value investing και GARP 

investing αξιολογοφνται καλφτερεσ από τθν επζνδυςθ ςτο δείκτθ. Σχεδόν ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ ο υψθλότεροσ κίνδυνοσ ςυνοδεφεται από υψθλότερεσ αποδόςεισ.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays banks provide low interest rates and some of them are negative. For this reason, 

many investors invest in order both to preserve and to increase their wealth.  

The biggest issue that concerns investors worldwide is which investment and 

moreover which strategy prevailing investments yields the biggest Return. This Master 

thesis examines the performance of four investment strategies using ten year data from the 

Japanese market. Also this thesis extracts data from the time period between 2006-2016 

and selects stocks that meet each strategy ‘s requirements to compare all yields per decade. 

Based on empirical studies that have been conducted in the past,  Capaul, Rowle and 

Sharpe (1993) realized that the Value investing strategy succeed higher Returns per decade 

than the Growth investing per decade. Additionally, Fama and French (1998) proved that in 

twelve (12) to thirteen (13) markets, Value investing outperformed Growth investing 

strategy. 

In this study in a period that the Nikkei 225 went up, Buffet’s investing strategy got 

better returns than the other strategies. Taking the risk under consideration Buffet’s 

strategy got again better results. Buffet’s investing strategy, Value investing and GARP 

investing outperformed the market. Finally in almost every case, higher risk is accompanied 

by higher returns.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τησ μελζτησ 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να ειςάγει τον 

αναγνϊςτθ ςτθν ζννοια των επενδυτικϊν φιλοςοφιϊν και ςτρατθγικϊν. Ραρακάτω 

εξετάηονται βαςικζσ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ ωσ προσ τθν απόδοςι τουσ με βάςθ τον 

κίνδυνο. 

Στόχοσ είναι να γίνει αντιλθπτό ποιεσ είναι οι πιο διαδεδομζνεσ  επενδυτικζσ 

ςτρατθγικζσ και που αυτζσ βαςίηονται. Επιπλζον ο αναγνϊςτθσ όχι μόνο αντιλαμβάνεται 

ποιεσ είναι οι επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ αλλά και ποια είναι θ πιο αποδοτικι επενδυτικι 

ςτρατθγικι. 

 

Μεθοδολογία 

Για τθν εκπόνθςθ τισ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ θ μεκοδολογία που επιλζχκθκε 

αποτελεί ςυνδυαςμό βιβλιογραφικισ ζρευνασ και μελζτθ περιπτϊςεωσ (εμπειρικι μελζτθ).  

Θ βιβλιογραφικι ζρευνα και οι πθγζσ από το διαδίκτυο χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

επεξιγθςθ χρθματοοικονομικϊν και άλλων εννοιϊν. Θ μελζτθ περίπτωςθσ ζχει να κάνει  με 

τθν ανάλυςθ ενόσ παραδείγματοσ από τθν ιαπωνικι αγορά. Ριο ςυγκεκριμζνα αντλεί 

ςτοιχεία από το χρθματιςτιριο τθσ Ιαπωνίασ (NIKKEI 225) για τθν χρονικι περίοδο 2006-

2016.  

Θ ςυλλογι και θ επεξεργαςία αυτϊν των δεδομζνων ιταν απαραίτθτθ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ. Στόχοσ ιταν να καταταχκοφν οι μετοχζσ ςε χαρτοφυλάκια με 

βάςθ κάποια από τα χαρακτθριςτικά τουσ (τα οποία ορίηονται από κάκε επενδυτικι 

ςτρατθγικι). Το προϊόν τθσ ζρευνασ ιταν να καταδείξει τισ πιο διαδεδομζνεσ επενδυτικζσ 

ςτρατθγικζσ αλλά και τθν απόδοςθ που πετυχαίνουν ςτθν εν λόγω οικονομία για τθν 

περίοδο 2006-2016. Συνεπϊσ πετυχαίνει να δϊςει ςτον αναγνϊςτθ ζνα πρακτικό κομμάτι 

για να αντιλθφκεί τισ υπό εξζταςθ ζννοιεσ αλλά ζχει και ακαδθμαϊκό ενδιαφζρον κακϊσ 

δίνει κάποιεσ ενδείξεισ ςχετικά με τθν αγορά τθσ Ιαπωνίασ . 

Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε κατά τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ αγοράσ ιταν αυτι τθσ μελζτθσ χαρτοφυλακίου. Για τουσ αναγκαίουσ ςτατιςτικοφσ 

ελζγχουσ χρθςιμοποιικθκαν τα προγράμματα E-views και Matlab. 
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πουδαιότητα τησ ζρευνασ 

Θ χρθματιςτθριακι αγορά είναι ο χϊροσ όπου πολλοί επενδυτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

αποκομίςουν κζρδθ. Ρολλοί επενδυτζσ κεωροφν ότι κα βρουν ζναν τρόπο να αποκομίςουν 

υψθλότερα κζρδθ ςε ςχζςθ με τθν αγορά αλλά και τουσ άλλουσ επενδυτζσ αποφεφγοντασ 

τισ ηθμίεσ και τισ αρνθτικζσ αποδόςεισ. Εμπνευςμζνοι από επενδυτζσ που ζχουν επιτφχει 

ςτο παρελκόν ι παραςυρόμενοι από κάποιουσ ειδικοφσ ι ακλουκϊντασ τον όχλο οι πιο 

ριψοκίνδυνοι επιδιϊκουν τον εφκολο πλουτιςμό ενϊ οι πιο μετριοπακείσ αποςκοποφν ςε 

ςτακερά υψθλζσ αποδόςεισ. 

Θ εμπειρία ζδειξε ότι οι αποδόςεισ είναι ςυχνά χαμθλότερεσ τθσ αγοράσ και οι 

απϊλειεσ όχι ςπάνιεσ με αποτζλεςμα οι παραπάνω αντιλιψεισ να οδθγοφν ςτα αντίκετα 

από τα επικυμθτά αποτελζςματα. Θ ςπουδαιότθτα και θ ςυνειςφορά τθσ παροφςασ 

διπλωματικισ εργαςίασ αποδεικνφει ότι οι επενδφςεισ και οι κετικζσ αποδόςεισ δεν είναι 

κάτι το τόςο απλό που βαςίηεται ςε κάποιεσ γνϊμεσ και υποτικζμενεσ πλθροφορίεσ ζτςι 

ϊςτε οι επενδυτζσ να καρπωκοφν υψθλζσ αποδόςεισ ςε ςφντομα χρονικά διαςτιματα. Με 

τθν ανάλυςθ των επενδυτικϊν φιλοςοφιϊν και επενδυτικϊν ςτρατθγικϊν ο αναγνϊςτθσ 

αντιλαμβάνεται πωσ οι επενδφςεισ πρζπει να βαςίηονται ςε λογικζσ αρχζσ για να επιτφχουν 

κετικζσ αποδόςεισ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Επενδυτήσ (investor) 

Επενδυτισ μπορεί να χαρακτθριςτεί οποιοδιποτε πρόςωπο (φυςικό ι νομικό) που 

αναλαμβάνει κεφάλαια με τθν προςδοκία υψθλϊν αποδόςεων (κζρδουσ). Οι επενδυτζσ 

αξιοποιοφν τα επενδφςεισ προκειμζνου να αυξιςουν τα χριματά τουσ ι να ζχουν επιπλζον 

ειςοδιματα κατά τθν ςυνταξιοδότθςι τουσ όπωσ για παράδειγμα με τθν ετιςια πρόςοδο 

(annuity). Υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία επενδυτικϊν οχθμάτων όπωσ  μετοχζσ, ομόλογα, 

εμπορεφματα, αμοιβαία κεφάλαια, δικαιϊματα προαίρεςθσ, ςυμβόλαια μελλοντικισ 

εκπλιρωςθσ. Οι επενδυτζσ ςυνικωσ εκτελοφν τεχνικζσ ι κεμελιϊδεισ αναλφςεισ για τθν 

εφρεςθ ευνοϊκϊν επενδυτικϊν ευκαιριϊν. Γενικά προτιμοφν τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

κινδφνου ενϊ μεγιςτοποιοφν τισ αποδόςεισ τουσ (ορκολογικοί επενδυτζσ), ςε αντίκεςθ με 

τουσ κερδοςκόπουσ οι οποίοι είναι πρόκυμοι να αναλάβουν μεγαλφτερα επίπεδα κινδφνου 

με ςκοπό τισ μεγαλφτερεσ αποδόςεισ και ςυνεπϊσ μεγαλφτερα κζρδθ 

(www.investopedia.com). 

1.2 Μετοχή (stock) 

Μετοχι είναι ζνα μερίδιο ςτο κεφάλαιο μιασ ανϊνυμθσ εταιρίασ. Ρροκειμζνου να ιδρυκεί 

μια ανϊνυμθ εταιρία ςυγκεντρϊνεται ζνα κεφάλαιο το οποίο διαιρείται ςε μικρότερα ίςα 

μερίδια (μετοχζσ). Ο επενδυτισ μπορεί να αγοράςει ζναν αρικμό μετοχϊν ίςθσ αξίασ με το 

ποςό των χρθμάτων που κζλει να επενδφςει. Από τι ςτιγμι που ο επενδυτισ γίνεται 

μζτοχοσ μιασ εταιρείασ γίνεται εν μζρει και ιδιοκτιτθσ τθσ και μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 

λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τι διαχείριςι τθσ (Βαςιλείου-Ηρειώτθσ, 2015). 

Οι μετοχζσ κεωροφνται μακροπρόκεςμα χρθματοοικονομικά προϊόντα και δίνουν τθν 

δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να αντλεί κεφάλαια για επενδφςεισ παραχωρϊντασ μζροσ τθσ 

ιδιοκτθςίασ με τθ ςυμμετοχι του επενδυτικοφ κοινοφ ςτο κεφάλαιό τθσ. Οι μετοχζσ 

διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 Κοινζσ μετοχζσ: Ο κάτοχοσ τθσ κοινισ μετοχισ ςυμμετζχει ςτα κζρδθ και ςτισ ηθμιζσ 

τθσ επιχείρθςθσ. Οι κοινζσ μετοχζσ δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία λιξθσ και 

δεν εγγυϊνται καμιά ςυγκεκριμζνθ απόδοςθ. Εάν υπάρχουν κζρδθ κα 

http://www.investopedia.com/
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διανεμθκοφν ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ ενϊ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ οι μζτοχοι 

χάνουν τα κεφάλαια που επζνδυςαν. Οι κάτοχοι των κοινϊν μετοχϊν ζχουν 

δικαίωμα ψιφου ςτισ ςυνελεφςεισ των εταιριϊν. 

 Προνομιοφχεσ μετοχζσ: Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ ζχουν δικαίωμα ςτο μζριςμα 

πριν από τοισ κοινζσ μετοχζσ. Οι κάτοχοι των προνομιοφχων μετοχϊν δεν ζχουν 

δικαίωμα ψιφου ςτισ ςυνελεφςεισ. 

1.3 Μζριςμα (dividend)  

Το τμιμα των ετιςιων κακαρϊν κερδϊν τθσ εταιρίασ το οποίο αναλογεί ςε κάκε μετοχι και 

διανζμεται ςτουσ μετόχουσ με τθ μορφι μετρθτϊν ονομάηεται μζριςμα ανά μετοχι. Θ 

τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ, αφοφ εγκρίνει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, αποφαςίηει το φψοσ των κερδϊν που κα διανεμθκοφν ωσ μζριςμα, μετά από 

ςχετικι πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ) τθσ εταιρίασ. Θ θμζρα αποκοπισ του 

μερίςματοσ αποφαςίηεται από το Δ.Σ. και ανακοινϊνεται μζςω του τφπου. Δικαιοφχοι του 

μερίςματοσ είναι όλοι οι μζτοχοι που είναι κάτοχοι των μετοχϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εταιρίασ ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του χρθματιςτθρίου που προθγείται τθσ θμερομθνίασ 

αποκοπισ του. Το μζριςμα καταβάλλεται ςτουσ μετόχουσ μετά τθν γενικι ςυνζλευςθ, το 

δεφτερο ι τρίτο τρίμθνο κάκε ζτουσ. Τα μερίςματα φορολογοφνται ςτθν πθγι (ςτθν 

Ανϊνυμθ Εταιρία πριν τθ διανομι των κερδϊν) και διανζμονται ςτον επενδυτι ελεφκερα 

παντόσ βάρουσ.        

1.4 Απόδοςη (return) 

Θ απόδοςθ μιασ επζνδυςθσ είναι το μζγεκοσ κατά το οποίο μεταβάλλεται ο πλοφτοσ ενόσ 

επενδυτι. Θ απόδοςθ αποτελείται από το ειςόδθμα και τα κεφαλαιακά κζρδθ που 

αφοροφν μια επζνδυςθ και ςυνικωσ αναφζρεται ωσ ποςοςτό. Ο γενικόσ κανόνασ είναι ότι 

όςο μεγαλφτεροσ είναι ο κίνδυνοσ που αναλαμβάνεται τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι 

δυνατότθτεσ για υψθλότερεσ αποδόςεισ αλλά και απϊλειεσ. Διακρίνονται οι παρακάτω 

ζννοιεσ τθσ απόδοςθσ: 

 πραγματοποιηθείςα απόδοςη (historical return): είναι θ πραγματικι απόδοςθ 

μιασ επζνδυςθσ θ οποία πραγματοποιικθκε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 
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 αναμενόμενη απόδοςη (expected return): είναι θ απόδοςθ τθν οποία οι επενδυτζσ 

προβλζπουν πωσ κα αποκομίςουν ςτο μζλλον από μια επζνδυςθ. 

 απαιτοφμενη απόδοςη (required return): είναι θ ελάχιςτθ απόδοςθ τθν οποία οι 

επενδυτζσ απαιτοφν να λάβουν από μία επζνδυςθ ϊςτε να τθν αναλάβουν. 

Ρεριλαμβάνει τθν πραγματικι απόδοςθ χωρίσ κίνδυνο (real risk free rate), το 

αναμενόμενο ποςοςτό πλθκωριςμοφ και τθν ανταμοιβι για τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνει ο επενδυτισ (risk premium). Συνίςταται δε ωσ μζγεκοσ, ςτθν απόδοςθ 

ειςοδιματοσ (capital yield) και τα κζρδθ ι ηθμιζσ του κεφαλαίου (capital gain & 

capital loss). 

Πταν οι διαπραγματεφςεισ των αξιόγραφων ςτο χρθματιςτιριο αξιϊν δεν είναι ςυνεχείσ, θ 

απόδοςθ (R) του αξιόγραφου i τθ χρονικι ςτιγμι t ιςοφται με τθ μεταβολι τθσ τιμισ (P) τθ 

χρονικι ςτιγμι t από τθν τιμι που είχε τθ χρονικι ςτιγμι t-1, προσ τθν αρχικι αυτι τιμι. 

Δθλαδι, θ απόδοςθ μετράει πόςο μεταβλικθκε θ αξία του αξιόγραφου προσ τθν αρχικι 

του αξία.  

    
         

     
 

 

Πταν όμωσ ζχουμε ςυνεχείσ ςυναλλαγζσ των αξιόγραφων, χρθςιμοποιείται ο εξισ 

λογάρικμοσ τθσ τιμισ (P) τθ χρονικι ςτιγμι t ςυν το μζριςμα (D) τθν ίδια χρονικι ςτιγμι, 

προσ τθν τιμι που είχε το αξιόγραφο τθ ςτιγμι t-1,χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για θμεριςια 

δεδομζνα: 

       (
         

     
) 

 

Θ αναμενόμενθ απόδοςθ (ER) του αξιόγραφου i τθ χρονικι ςτιγμι t, ορίηεται ωσ θ 

πικανότθτα να πραγματοποιθκεί θ ςυγκεκριμζνθ απόδοςθ αυτι τθ δεδομζνθ χρονικι 

ςτιγμι. Μπορεί να υπολογιςκεί ωσ ο ςτακμικόσ μζςοσ όροσ όλων των n δυνθτικϊν 

αποδόςεων R που μποροφν να παρουςιαςκοφν ςε μία επζνδυςθ, ζκαςτθ από τισ οποίεσ 

ςτακμίηεται από τθν αντίςτοιχθ πικανότθτα (Pr) να παρουςιαςκεί: 

 (   )  ∑      
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1.5 Κεφαλαιαγορζσ (Capital Markets) 

Θ χρθματαγορά είναι θ αγορά που διαπραγματεφονται χρθματοοικονομικοί τίτλοι οι οποίοι 

είναι υποκατάςτατα του χριματοσ και θ χρονικι τουσ διάρκεια δεν υπερβαίνει το ζνα ζτοσ. 

Τα προϊόντα τθσ χρθματαγοράσ χαρακτθρίηονται από μικρό κίνδυνο και μεγάλθ 

ρευςτότθτα. Τα άτομα και οι επιχειριςεισ που επενδφουν ςε προϊόντα τθσ χρθματαγοράσ 

ενδιαφζρονται περιςςότερο για ρευςτότθτα και αςφάλεια των κεφαλαίων παρά για 

απόδοςθ. 

Θ κεφαλαιαγορά είναι θ αγορά όπου διαπραγματεφονται χρθματοοικονομικοί 

τίτλοι θ χρονικι διάρκεια είναι μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ. Ο κίνδυνοσ των προϊόντων τθσ 

κεφαλαιαγοράσ είναι μεγαλφτεροσ και θ ρευςτότθτα τουσ είναι μικρότερθ από αυτιν των 

προϊόντων τθσ χρθματαγοράσ. Οι αγορζσ κεφαλαίου ςυνικωσ διακρίνονται ςτισ αγορζσ 

μετοχικϊν τίτλων (equity market), ςτισ αγορζσ ομολόγων (bond market), και ςτισ αγορζσ 

ςτεγαςτικϊν δανείων (mortgage market). 

Ρόλοσ 

Ο ρόλοσ των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίου είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν οικονομία 

κακϊσ: 

 Συμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων, δθμοςίων και 

ιδιωτικϊν, και κατ’ επζκταςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ. 

 Κακιςτοφν δυνατι τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων, δεδομζνου 

ότι δε χρθςιμοποιοφνται πρόςκετοι επιχειρθματικοί πόροι πζραν των ιδίων πόρων 

των επιχειριςεων. 

 Βοθκοφν τθν κάλυψθ του ελλείμματοσ ςτον οικονομικό προχπολογιςμό με τθν 

ζκδοςθ νζων κρατικϊν ομολογιϊν. 

 Εξαςφαλίηουν και βελτιϊνουν τθν εμπορευςιμότθτα των επενδφςεων ςε μετοχικζσ 

αξίεσ και ομόλογα, ςυντελϊντασ ςτθν ελκυςτικότθτα αυτισ τθσ κατθγορίασ 

επενδφςεων. 

 Διευρφνουν τον αρικμό των ιδιοκτθτϊν των παραγωγικϊν μονάδων με προφανι 

κοινωνικό όφελοσ από τθν δικαιότερθ κατανομι των κερδϊν που προζρχονται από 

τθν παραγωγικι επιχειρθματικι διαδικαςία. 



7 
 

 Απαιτοφν τθν εφαρμογι κανόνων διαφάνειασ και ανταγωνιςμοφ, τθν τιρθςθ των 

οποίων επιβλζπουν οι αρμόδιεσ αρχζσ. 

Πλεονεκτήματα 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα οργανωμζνων κεφαλαιαγορϊν (πρωτογενϊν και δευτερογενϊν) 

για τισ επιχειριςεισ είναι: 

 ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τουσ για επιπλζον κεφάλαια όταν πρωτοειςάγονται ςτο 

χρθματιςτιριο με αρχικζσ δθμόςιεσ εγγραφζσ (initial public offerings). 

 μποροφν να αντλιςουν περαιτζρω κεφάλαια με αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 προςφζρουν μεγάλθ ρευςτότθτα ςτουσ μετόχουσ, κάνοντασ ζτςι πιο ελκυςτικι τθν 

επζνδυςθ ςτθ μετοχι τθσ επιχείρθςθσ. 

 κακίςταται ευκολότερθ θ διαδικαςία των ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν γιατί θ αξία 

των ειςθγμζνων κακορίηεται κακθμερινά και είναι εφκολα μετριςιμθ. 

 οι ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ απολαμβάνουν μεγαλφτερθσ δθμοςιότθτασ (Νοφλασ, 

2016). 

1.6 Επενδυτικζσ ςτρατηγικζσ και φιλοςοφίεσ  

Οι διάφορεσ φοφςκεσ που ζχουν δθμιουργθκεί κατά καιροφσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

φοφςκα τθσ ελλθνικισ χρθματοοικονομικισ αγοράσ το 1999, απζδειξαν ότι οι επενδφςεισ 

ςτο χρθματιςτιριο δεν πρζπει να γίνονται χωρίσ ενθμζρωςθ και γνϊςθ αλλά και 

υποκινοφμενεσ από τυχοδιωκτικοφσ ςκοποφσ, για παράδειγμα θ προςπάκεια τθσ τότε 

κυβερνιςεωσ να πείςει τουσ πολίτεσ να προβοφν ςε επενδφςεισ. Θ ςυμπεριφορά τθσ 

αγζλθσ όπωσ είναι φυςικό ιταν παροφςα και κατά τθ διάρκεια τθσ χρθματιςτθριακισ 

φοφςκασ του 1999, με μεγαλφτερθ ζνταςθ ςτισ μετοχζσ τθσ μικρισ κεφαλαιοποίθςθσ, 

γεγονόσ που αποδεικνφει ότι οι επενδυτζσ ζκαναν τισ κινιςεισ τουσ ςφμφωνα με τον όχλο 

και όχι με βάςθ κάποια ςτρατθγικι. 

Για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων απαιτείται ο κακοριςμόσ ςτόχων μζςω ενόσ 

δομθμζνου τρόπου ςκζψθσ, αντίλθψθ τθσ αγοράσ που επικυμεί να επενδφςει ο υποψιφιοσ 

επενδυτισ και εκτίμθςθ του περιβάλλοντοσ τθσ αγοράσ. Σε καμία περίπτωςθ θ επζνδυςθ 

δεν ζχει να κάνει με τφχθ και τηόγο. Για τθν εφρεςθ επενδυτικϊν ευκαιριϊν κα πρζπει να 

ζχει δθμιουργθκεί μια επενδυτικι φιλοςοφία θ οποία κα πρζπει να ζχει δθμιουργθκεί με 
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βάςθ τθν αγορά αλλά κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ προςωπικζσ μασ ανάγκεσ 

δυνατότθτεσ και τουσ προςωπικοφσ μασ ςτόχουσ. 

 

1.7 Οριςμοί επενδυτικήσ φιλοςοφίασ 

Σφμφωνα με τον NASDAQ θ επενδυτικι φιλοςοφία ορίηεται ωσ εξισ: 

«Το ςτυλ και θ ιδεολογία των επενδφςεων που αςκείται από ζναν επενδυτι. Για 

παράδειγμα οριςμζνοι επενδυτζσ ευνοοφν τισ μετοχζσ μικρισ κεφαλαιοποίθςθσ ενώ άλλοι 

επικυμοφν τα blue chips». 

Σφμφωνα με τουσ Financial Times επενδυτικι φιλοςοφία είναι: 

«Η ιδιαίτερθ προςζγγιςθ ενόσ διαχειριςτι χαρτοφυλακίου ι ενόσ επενδυτι για τθ 

μεγιςτοποίθςθ των αποδόςεων Η εςτίαςθ κα μποροφςε να είναι ςε αξία (υποτιμθμζνεσ 

μετοχζσ) ςε κεμελιώδθ χαρακτθριςτικά (εταιρίεσ με μεγάλθ προοπτικι κερδών) και ςτθν 

ανάπτυξθ (εταιρίεσ που τα προϊόντα τουσ είναι ςε μεγάλθ ηιτθςθ)». 

Γενικά επενδυτικι φιλοςοφία είναι θ προςωπικι αντίλθψθ και εκτίμθςθ για τον 

τρόπο λειτουργίασ των αγορϊν και για τθ ςυμπεριφορά που ακολουκοφν οι υπόλοιποι 

επενδυτζσ. Θ λειτουργία τθσ αγζλθσ μπορεί να μασ επιφζρει κζρδθ κακϊσ ζνα λάκοσ τθσ 

αγοράσ μπορεί να οδθγιςει ςε μια κρίςιμθ αντίδραςθ των επενδυτϊν, κάτι που πρζπει να 

προβλζψουμε και να εκμεταλλευτοφμε. 

 

1.8 Άριςτο χαρτοφυλάκιο 

Ο Markowitz παρουςίαςε ζνα υπόδειγμα (μοντζλο) καταςκευισ αποτελεςματικϊν 

χαρτοφυλακίων. Βαςικι ιδζα του μοντζλου είναι θ επιλογι ενόσ «άριςτου» χαρτοφυλακίου 

που αποτελείται από μετοχζσ ι από άλλεσ επενδφςεισ που εμπεριζχουν κίνδυνο, το οποίο 

προςφζρει ςτον επενδυτι τθν καλφτερθ δυνατι ςχζςθ κινδφνου – απόδοςθσ. Σφμφωνα με 

τον Markowitz ο μζςοσ επενδυτισ, προςπακεί και να μεγιςτοποιιςει τθν αναμενόμενθ 

απόδοςθ και να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Το μεγαλφτερο λάκοσ των επενδυτϊν είναι ότι επενδφουν χωρίσ να ζχουν ςτόχουσ (χωρίσ 

ςτόχουσ δεν πετυχαίνεισ), δεν ςχεδιάηουν ουςιαςτικά απουςιάηει θ επενδυτικι διαδικαςία. 

Τα ςτάδια τθσ επενδυτικισ διαδικαςίασ είναι: 

1 Επενδυτικόσ ςχεδιαςμόσ 

2 Ανάλυςη χρεογράφων 

3 Δημιουργία χαρτοφυλακίου 

4 Αξιολόγηςη επίδοςησ χαρτοφυλακίου 

5 Αναθεώρηςη χαρτοφυλακίου και επαναςχεδιαςμόσ  

Θ επενδυτικι διαδικαςία κα πρζπει να είναι  

 Συνεχισ 

 Μακροπρόκεςμθ 

 Αρκετά ευζλικτθ  

Με τον όρο ευζλικτθ εννοοφμε ότι ο επενδυτισ πρζπει να επενδφεται τισ 

αποταμιεφςεισ του (τα χριματα που δεν κα χρειαςτεί άμεςα ςτο μζλλον). Ο καλόσ 

επενδυτισ πρζπει να ζχει ρευςτότθτα για να μπορεί να εκμεταλλευτεί πικανζσ ευκαιρίεσ 

που κα εντοπίςει χωρίσ να είναι αναγκαςμζνοσ να πουλάει διάφορα χρεόγραφα που ζχει 

ςτθν κατοχι του για να αποκτιςει ρευςτότθτα. 

2.1 Επενδυτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο επενδυτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι χριςιμοσ διότι κακορίηει και ιεραρχεί ςτόχουσ και κατ’ 

επζκταςθ οδθγεί ςτθν επίτευξθ μακροπρόκεςμων ςτόχων. Επιπλζον προςδιορίηει 

επενδυτικά προϊόντα που ταιριάηουν ςτον εκάςτοτε επενδυτι καλφτερα. Τζλοσ βοθκάει 

τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ οικονομικϊν δυςκολιϊν που είναι πικανό να προκφψουν και 

όπωσ αναφζραμε παραπάνω ζχει ευζλικτθ μορφι και μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ που κα προκφψουν. Τα ςτάδια του επενδυτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι: 



10 
 

 Προςδιοριςμόσ και ιεράρχηςη ςτόχων: οι ςτόχοι του κάκε επενδυτι είναι 

διαφορετικοί  

 Θζςπιςη επενδυτικήσ πολιτικήσ: τα διακζςιμα κεφάλαια πρζπει να κατανεμθκοφν 

με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι ςτόχοι του επενδυτι με τον 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο. 

 Επιλογή ςτρατηγικήσ διαχείριςησ χαρτοφυλακίου: πακθτικι ι ενεργθτικι 

διαχείριςθ χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωςθ που ο επενδυτισ ακολουκιςει πακθτικι 

διαχείριςθ υπάρχει περίπτωςθ να υποπζςει ςε ςφάλμα παρακολοφκθςθσ (tracking 

error).Tracking error ονομάηεται θ απόκλιςθ τθσ απόδοςθσ ενόσ χαρτοφυλακίου 

από τθν πορεία ενόσ δείκτθ τον οποίο οι διαχειριςτζσ του χαρτοφυλακίου ζχουν 

δεςμευτεί να ακολουκοφν. 

 Επιλογή αξιόγραφων: Ρρζπει  να επιλζγουν τα ςυγκεκριμζνα περιουςιακά ςτοιχεία 

που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο χαρτοφυλάκιο. Σε αυτι τθ φάςθ τθσ 

διαδικαςίασ διαχείριςθσ επενδφςεων ο επενδυτισ προςπακεί να καταςκευάςει ζνα 

αποτελεςματικό χαρτοφυλάκιο (efficient portfolio). Τα προϊόντα που επιλζγονται 

πρζπει να ςυμφωνοφν με τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ του κάκε επενδυτι. Για να 

δθμιουργθκεί ζνα αποτελεςματικό χαρτοφυλάκιο απαιτοφνται: Αναμενόμενθ 

απόδοςθ (expected return), διακφμανςθ των αποδόςεων του κάκε αξιόγραφου 

(variance of asset returns) και ςυνδιακιμανςθ των αποδόςεων των αξιόγραφων 

(Covariance of asset returns) 

 Επιλογή ςωςτοφ επενδυτικοφ ςυμβοφλου: Ππωσ ακριβϊσ για νομικά κζματα δεν 

είναι ςυνετό να λαμβάνονται αποφάςεισ χωρίσ τθν ςυμβουλι ενόσ δικθγόρου ι ςε 

κζματα υγείασ απαιτείται θ υποςτιριξθ ενόσ ιατροφ, ζτςι και για τισ 

χρθματοοικονομικζσ υποκζςεισ είναι επιτακτικι θ βοικεια ενόσ επενδυτικοφ 

ςυμβοφλου. Αυτόσ, με όπλο τθν ςυμπυκνωμζνθ γνϊςθ  ,διαμορφϊνει 

αποτελεςματικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Θ αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν 

υποκζςεων με δθμοφιλείσ προςεγγίςεισ του τφπου «κάντο μόνοσ ςου», όπωσ ςτα 

μαςτορζματα ςτο ςπίτι, δεν αποτελεί ςυνετι επιλογι. 

 Σακτική επανεξζταςη και αναπροςαρμογή των ςχεδίων 
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2.2 Ανάλυςη χρεογράφων 

Σε αυτό το ςτάδιο ο επενδυτισ αξιολογεί και αναλφει τα διακζςιμα χρεόγραφα. Οι δφο 

βαςικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ είναι θ κεμελιϊδθσ ανάλυςθ και θ τεχνικι ανάλυςθ. Αυτζσ οι 

δφο μζκοδοι προςπακοφν να δθμιουργιςουν μια πρόβλεψθ για τθν πορεία των μετοχϊν. 

Ρολλζσ φορζσ οι δφο αυτζσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται ςυμπλθρωματικά για τθ λιψθ 

επενδυτικϊν αποφάςεων. 

2.2.1 Θεμελιώδησ ανάλυςη 

Θ Θεμελιϊδθσ Ανάλυςθ (Fundamental Analysis) είναι θ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ μίασ 

εταιρείασ, ςτθριηόμενθ κυρίωσ ςτθν ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και 

ςτθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ τθσ κερδοφορίασ, αλλά και άλλων επί μζρουσ ςτοιχείων, 

όπωσ είναι θ αξιοπιςτία τθσ διοίκθςθσ μιασ επιχείρθςθσ. Εφαρμόηεται κυρίωσ ςε εταιρείεσ 

που είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται και θ εφαρμογι τθσ 

ςε μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ. 

Ουςιαςτικά ςκοπόσ τθσ ανάλυςθσ είναι να βρεκεί θ πραγματικι αξία τθσ μετοχισ 

για να ςυγκρικεί με τθ χρθματιςτθριακι αξία. Αν θ εςωτερικι αξία είναι μεγαλφτερθ από 

τθν χρθματιςτθριακι αξία τότε θ μετοχι είναι υποτιμθμζνθ επομζνωσ μποροφμε να 

επωφελθκοφμε. Ο κακζνασ κάνει διαφορετικζσ προβλζψεισ επομζνωσ υπάρχουν και 

διαφορετικζσ εςωτερικζσ αξίεσ. 

Σε αυτι τθν ανάλυςθ πρζπει να μελετθκοφν κάποια ςτοιχεία που αφοροφν: 

1. Τθν οικονομία 

2. Τον κλάδο 

3. Τθν εταιρία 

Θ ςχζςθ οικονομία χρθματιςτθρίου είναι πιο ςτενι από τθν ςχζςθ κλάδου εταιρίασ. 

Για τθν ανάλυςθ τθσ οικονομίασ πρζπει να λάβουμε υπόψθ κάποια 

μακροοικονομικά μεγζκθ όπωσ πορεία ΑΕΡ, πλθκωριςμοφ, επιτοκίων χρζουσ, εμπορικοφ 

ελλείμματοσ.  

Πςον αφορά τθν ανάλυςθ του κλάδου πρζπει να δοκοφν απάντθςθ ςτα παρακάτω 

ερωτιματα: 

i. Ροιεσ είναι οι προοπτικζσ του κλάδου που ανικει θ εταιρία 

ii. Ροιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία του κλάδου; 
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iii. Ροιοσ είναι ο ανταγωνιςμόσ μζςα ςτον κλάδο που ανικει θ εταιρία; 

Αν ο κλάδοσ κινθκεί ανοδικά δεν είναι απαραίτθτο ότι κα ανεβοφν και οι υπόλοιπεσ 

εταιρίεσ του κλάδου, αυτό εξαρτάται από τθ δομι του κλάδου (δομι και μζγεκοσ των 

εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτόν). 

Στο τελευταίο ςτάδιο ζχουμε τθν ανάλυςθ τθσ εταιρίασ. Σε αυτό το ςτάδιο υπάρχει θ 

ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρίασ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ. Αυτά που 

πρζπει να προςζξει ο αναλυτισ είναι: 

a. Ραρελκόν, τουλάχιςτον πζντε χρόνια πίςω για να δοφμε κζρδθ και ροζσ 

b. Δυναμικότθτα τθσ εταιρίασ, πωσ αναπτφςςεται ςε  ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ του 

κλάδου 

c. Τα κζρδθ που διαγράφει θ εταιρία 

d. Σφγκριςθ χρθματιςτθριακισ τιμισ με τθν πραγματικι τιμι. 

Τα παραπάνω μποροφν να δϊςουν μια εικόνα τθσ εταιρίασ για  από ποφ προζρχονται τα 

κζρδθ αλλά και ποια είναι τα κφρια ζξοδα και υποχρεϊςεισ τθσ. Επιπλζον μποροφμε να 

ςυγκρίνουμε τθν εταιρία με ανταγωνίςτριεσ εταιρίεσ του κλάδου. 

Στθ κεμελιϊδθ ανάλυςθ πρζπει να μελετθκοφν και να υπολογιςτοφν οριςμζνοι βαςικοί 

δείκτεσ , οι οποίοι κα παρουςιαςτοφν παρακάτω: 

 Απόδοςη ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

ROE = Κακαρά Ζςοδα (Κζρδθ) / Ιδία Κεφάλαια 

Απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων είναι ζνασ χρθματοοικονομικόσ δείκτθσ που δείχνει πόςο 

αποδοτικά χρθςιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια τθσ για να δθμιουργιςει πρόςκετα 

ζςοδα (κζρδθ), και εκφράηεται ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Χρθςιμοποιείται ωσ ζνδειξθ αποτελεςματικότθτασ μιασ εταιρείασ, δθλαδι πόςο κζρδοσ 

μπορεί να παράγει χρθςιμοποιϊντασ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ που επενδφκθκαν από τουσ 

μετόχουσ τθσ (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποκεματικά τθσ. Οι επενδυτζσ ςυνικωσ 

αναηθτοφν εταιρίεσ με υψθλι και αυξανόμενθ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

(www.euretirio.com). 

 

 

 

http://www.euretirio.com/
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 Μεριςματική απόδοςη  

Μεριςματικι απόδοςθ είναι το μζριςμα που πλθρϊνει μία εταιρία ωσ ποςοςτό επί τθσ 

χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ, για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

Υπολογίηεται διαιρϊντασ το ετιςιο μζριςμα με τθν τιμι τθσ μετοχισ. Το μζριςμα 

αποτελεί το τμιμα των κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ που διανζμεται ανά μετοχι ςτουσ 

μετόχουσ τθσ 

                    
                  

                            
 

Πςο μειϊνεται θ τιμι τθσ μετοχισ, θ μεριςματικι απόδοςθ αυξάνεται. Πςο πιο μεγάλθ 

είναι θ μεριςματικι απόδοςθ τόςο πιο ελκυςτικι είναι για τουσ επενδυτζσ, διότι ακόμα και 

αν πζςει θ τιμι τθσ μετοχισ, οι επενδυτζσ κα πάρουν χριματα από το μζριςμα. Πςο 

μεγαλφτεροσ είναι αυτόσ ο δείκτθσ τόςο αποδοτικότερθ κεωρείται θ επζνδυςθ ςε αυτιν 

τθν μετοχι και για αυτό είναι και πιο ελκυςτικι. Ρολλοί επενδυτζσ που επενδφουν με βάςθ 

τθν αξία βλζποντασ υψθλζσ τιμζσ ςτον δείκτθ μεριςματικισ απόδοςθσ κεωροφν ότι θ 

μετοχι βρίςκεται ςε χαμθλι τιμι. 

 Ζνα μεγάλο μειονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου δείκτθ είναι ότι τα μερίςματα 

φορολογοφνται ωσ κανονικό ειςόδθμα. Επιπλζον το φψοσ του μερίςματοσ δεν δίνει καμία 

πλθροφορία ςχετικά με τα ςυνολικά κζρδθ τθσ εταιρίασ, επομζνωσ οι επενδυτζσ δεν 

γνωρίηουν τα ποςά των κερδϊν που πθγαίνουν ςε επανεπζνδυςθ. Με τον ςυγκεκριμζνο 

δείκτθ δεν μπορεί να δθμιουργιςει κάποιοσ πρόβλεψθ. Τζλοσ ζνα ακόμθ αρνθτικό για το 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ είναι ότι για τον υπολογιςμό του χρθςιμοποιείται θ τιμι του 

μερίςματοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 

 

 Σιμή μετοχήσ προσ κζρδη ανά μετοχή P/E 

Είναι ο βαςικόσ δείκτθσ για τθν εφρεςθ υποτιμθμζνων και υπερτιμθμζνων μετοχϊν. Για τθν 

εφρεςθ του δείκτθ P/E απλά βρίςκουμε το πθλίκο τθσ τρζχουςασ χρθματιςτθριακισ τιμισ 

με τα αντίςτοιχα κζρδθ τθσ εταιρίασ ανά μετοχι για το τελευταίο ζτοσ. 
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Τα κζρδθ ανά μετοχι (EPS) είναι το ςφνολο των κερδϊν τθσ εταιρίασ το τελευταίο 

δωδεκάμθνο προσ το πλικοσ των μετοχϊν. 

Θ χρθματιςτθριακι τιμι δεν είναι ςυνάρτθςθ μόνο των οικονομικϊν δεδομζνων 

αλλά και τθσ ηιτθςθσ, επομζνωσ το P/E δεν είναι αποτζλεςμα των οικονομικϊν 

κεμελιωδϊν αλλά και τθσ ψυχολογίασ των επενδυτϊν.  

Πταν το /Ε είναι πολφ υψθλό δείχνει ότι θ μετοχι είναι υπερτιμθμζνθ. Θα πρζπει 

να ςυγκρίνουμε το δείκτθ με το μζςο τθσ πενταετίασ. Αν απζχει πολφ από τον μζςο όρο 

τότε θ μετοχι είναι υπερτιμθμζνθ ι υποτιμθμζνθ, αργά ι γριγορα κα διορκϊςει. Ζνασ 

υψθλόσ δείκτθσ δθλαδι δεν ςθμαίνει απαραίτθτα ότι θ μετοχι είναι λάκοσ τιμολογθμζνθ, 

αλλά μπορεί να είναι υψθλόσ λόγο τθσ ψυχολογίασ των επενδυτϊν. Σχετικά με το 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ υπάρχουν κάποια ςτερεότυπα: 

 Οι εταιρίεσ ςυγκεκριμζνων βιομθχανικϊν κλάδων  ζχουν ςτακερά /Ε, όπωσ τα είδθ 

πρϊτων αναγκϊν 

 Οι μικρζσ εταιρίεσ υψθλισ τεχνολογίασ ζχουν υψθλό /Ε, διότι αναπτφςςονται 

γριγορα 

 Μεγάλεσ γνωςτζσ εταιρίεσ (Blue chips) δεν ζχουν υψθλά /Ε. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει κάποια αρνθτικά. Αρχικά υπάρχει πρόβλθμα με τθν 

ορκότθτα τθσ τιμισ του δείκτθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο υπολογιςμόσ γίνεται με δεδομζνα 

κζρδθ που ζχουν καταγράψει οι εταιρίεσ ςε αντίκεςθ με τθν τιμι του αρικμθτι που 

εκφράηει τθν τρζχουςα ςτιγμι εκείνθ τθ ςτιγμι. Επομζνωσ ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 

ςτερείται πρόβλεψθσ. Ζτςι ςτο μζλλον εταιρίεσ με υψθλά P/E ενδζχεται να ζχουν ςτακερά 

κζρδθ, ενϊ εταιρίεσ με μικρότερθ αξιολόγθςθ (χαμθλότερο /Ε) μποροφν μελλοντικά να 

διαγράψουν περιςςότερα κζρδθ ζτςι θ ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ διαψεφδεται.  

Είναι δθλαδι δυνατόν εταιρίεσ με χαμθλά κζρδθ αλλά με δυναμικι και προβλζψεισ για 

μελλοντικι ανάπτυξθ να εμφανίηουν υψθλό /Ε, γεγονόσ που δεν τισ κάνει υπερτιμθμζνεσ  

αλλά δείχνει ότι οι επενδυτζσ προςδοκοφν μελλοντικά υψθλά κζρδθ. 

Με το ςυγκεκριμζνο δείκτθ απορρίπτονται μετοχζσ που είναι ηθμιογόνεσ για μία χριςθ 

κακϊσ ζχουν αρνθτικό παρονομαςτι, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ τα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία που διακζτει θ εταιρία, θ φιμθ και θ πελατεία τθσ εταιρίασ κακϊσ και κάποια 

τεχνικά χαρακτθριςτικά.    
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Γενικά οι δείκτθσ /Ε είναι μια ζνδειξθ για εφρεςθ υποτιμθμζνων ι υπερτιμθμζνων 

μετοχϊν, αλλά τα ευριματα του δείκτθ δεν είναι πάντα ςωςτά. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 

χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ δείκτεσ.  

 Σιμή προσ λογιςτική αξία (P/BV) 

Ππωσ και ο προθγοφμενοσ δείκτθσ ζτςι και αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν εφρεςθ 

υποτιμθμζνων ι υπερτιμθμζνων μετοχϊν. Είναι ο λόγοσ τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ μετοχισ 

προσ τθν λογιςτικι αξία τθσ μετοχισ.  

   ⁄  
             

              
 

Επικυμοφμαι αυτό  το δείκτθ να είναι χαμθλόσ διότι κζλουμε να πλθρϊςουμε λιγότερα 

χριματα από τθ λογιςτικι αξία. Πταν θ τιμι του δείκτθ τθσ τρζχουςασ χρθματιςτθριακισ 

τιμισ μιασ μετοχισ προσ τθν λογιςτικι τθσ αξία ιςοφται με τθ μονάδα, τότε ο αγοραςτισ 

κεωρείται ότι πλθρϊνει μόνο για τθν απόκτθςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ, και 

κακόλου υπεραξία. Σε μια υγιι εταιρία που υποφζρει λόγω του κλίματοσ όταν P<BV πρζπει 

να αγοράςουμε τθ ςυγκεκριμζνθ μετοχι.  

 Κζρδη ανά μετοχή (earnings per share-EPS) 

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ προσ τον αρικμό των μετοχϊν. 

    
            

                   
 

Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τόςο καλφτερθ κεωρείται θ εταιρία 

για τον κλάδο τθσ. Βζβαια κα πρζπει να προςζξουμε από ποφ προιλκαν τα ςυγκεκριμζνα 

κζρδθ. Επίςθσ πρζπει να γνωρίηουμε από ποφ προιλκαν τα κεφάλαια και ποιο κίνδυνο 

ανζλαβε θ εταιρία για τθ δθμιουργία των κερδϊν. 

Επιπλζον πολλοί αναλυτζσ αναηθτοφν και το ρυκμό αφξθςθσ κερδϊν ανά μετοχι. 

Ουςιαςτικά μετροφν το ρυκμό με τον οποίο αυξάνονται τα κζρδθ ανά μετοχι από χρόνο ςε 

χρόνο. Ζνασ υψθλόσ και διαρκισ αρικμόσ ρυκμόσ αφξθςθσ των κερδϊν αποδεικνφει ότι θ 

εταιρία βρίςκεται ςε φάςθ ανάπτυξθσ και αποτελεί ζνδειξθ για δθμιουργία περιςςότερων 

κερδϊν ςτο μζλλον. 
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Ππου EPS (earnings per share)= κζρδθ ανά μετοχι. Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται 

διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ με το πλικοσ των μετοχϊν. 

 Ο δείκτησ P.E.G ratio 

Συμπλθρϊνει τον κλαςικό δείκτθ P/E κακϊσ δίνει τθν δυνατότθτα πζρα τθσ τιμολόγθςθσ 

των κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ μιασ περιόδου να ςυνυπολογιςτεί και ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ 

των κερδϊν τθσ μζςα ςτον χρόνο. Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ τιμισ μιασ αξίασ προσ τα 

κζρδθ μιασ περιόδου προσ τθν ανάπτυξθ των κερδϊν από τθν προθγοφμενθ περίοδο ςε 

αυτι. Ο δείκτθσ λαμβάνεται υπόψθ κυρίωσ ςτθν αποτίμθςθ δυναμικϊν κλάδων και 

μετοχϊν 

      
  ⁄

          
 

Το αποτζλεςμα είναι πιο ςυμβατό και ευζλικτο. Ουςιαςτικά με το ςυγκεκριμζνο δείκτθ 

βλζπουμε αν ο δείκτθσ /Ε αντανακλά ι όχι τθν κερδοφορία τθσ εταιρίασ. Πςο μικρότεροσ 

είναι ο δείκτθσ τόςο φκθνότερθ είναι θ μετοχι. Γενικά μετοχζσ με P.E.G>1 κεωροφνται 

υπερτιμθμζνεσ ενϊ μετοχζσ με P.E.G<1 είναι υποτιμθμζνεσ. 

 Απόδοςη επζνδυςησ (return on investment ROI) 

Θ επιςτροφι επί τθσ επζνδυςθσ ι ROI – Return on Investment ι απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ, 

είναι το κζρδοσ του επενδυτι από τθν επζνδυςθ κάποιασ πθγισ. Μια υψθλι επιςτροφι επί 

τθσ επζνδυςθσ ςθμαίνει πωσ θ επζνδυςθ κερδίηει ςυγκρινόμενθ με το κόςτοσ τθσ. Ωσ 

μετρθτισ αποδοτικότθτασ, θ επιςτροφι επί τθσ επζνδυςθσ χρθςιμοποιείται για να 

υπολογίςει τθν αποτελεςματικότθτα μιασ επζνδυςθσ ι τθ ςφγκριςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

ενόσ αρικμοφ επενδφςεων. Σε κακαρά οικονομικοφσ όρουσ, είναι ζνασ τρόποσ να ςκζφτεται 

κανείσ το κζρδοσ ςε ςχζςθ με το επενδυμζνο κεφάλαιο  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ υπολογίηεται: 

   ( )  
             

        
      

Με τον όρο κακαρό κζρδοσ εννοοφμε τελικι αξία- αρχικι αξία +μερίςματα. Ενϊ θ 

επζνδυςθ είναι θ αρχικι αξία του χρεογράφου. 
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 Δείκτησ δανειακήσ επιβάρυνςησ 

Οι επενδυτζσ προτιμοφν ζναν χαμθλό δείκτθ δανειακισ επιβάρυνςθσ, διότι όςο λιγότερα 

είναι τα ξζνα κεφάλαια (βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ) 

ι όςο περιςςότερα είναι τα ίδια κεφάλαια, τόςο περιςςότερεσ είναι πικανότθτεσ να 

ικανοποιθκοφν οι δανειςτζσ ςε περίπτωςθ χρεοκοπίασ. 

Για τθν εφρεςθ αυτοφ του δείκτθ χρθςιμοποιείται ο παρακάτω τφποσ: 

                              
             

                  
     

2.2.2 Σεχνική ανάλυςη 

Θ τεχνικι ανάλυςθ χρθςιμοποιεί ειδικά ςτοιχεία τθσ αγοράσ (market data) για να 

προβλζψει τισ διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ των αξιόγραφων. Θ τεχνικι ανάλυςθ μπορεί να 

εφαρμοςτεί είτε ςε μεμονωμζνα αξιόγραφα είτε ςτο ςφνολο τθσ αγοράσ. Ο ςκοπόσ τθσ 

τεχνικισ αυτι είναι να προβλζψει τισ μεταβολζσ των τιμϊν των μετοχϊν και όχι το φψοσ 

των τιμϊν των μετοχϊν. 

Θ τεχνικι ανάλυςθ εκτόσ από ιςτορικζσ τιμζσ και διάφορα γραφιματα διαγράμματα 

χρθςιμοποίει κυρίωσ τα μακθματικά, τθ ςτατιςτικι και τθν οικονομετρία για τθν καταςκευι 

δεικτϊν που αποτελοφν εργαλεία τθσ. 

Βαςικζσ υποκζςεισ τθσ τεχνικισ ανάλυςθσ είναι: 

 Θ ιςτορία επαναλαμβάνεται. Ουςιαςτικά θ ανκρϊπινθ ψυχολογία που επθρεάηει 

τθν πορεία των μετοχϊν κα είναι θ ίδια. 

 Ραραβλζπονται μικρζσ διακυμάνςεισ. 

 Οι τιμζσ ςτθν αγορά κακορίηονται από τισ δυνάμεισ τθσ προςφοράσ και τισ ηιτθςθσ 

 Θ αγορά ςτακμίηει τουσ διάφορουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ προςφορά και 

τθ ηιτθςθ ςυνεχϊσ με ζναν αυτόματο τρόπο. 

Τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάλυςθσ είναι: 

i. Οι κεμελιϊδεισ αναλυτζσ δεν είναι ςε κζςθ να καταλιξουν ςε καλφτερα 

αποτελζςματα από τουσ τεχνικοφσ αναλυτζσ. 

ii. Θ τεχνικι ανάλυςθ δεν βαςίηεται ςτθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ λογιςτικϊν 

καταςτάςεων οι οποίεσ δεν περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν ανάλυςθ μετοχϊν 
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(π.χ. πωλιςεισ) , μπορεί να διαςτρεβλϊνουν τθν πραγματικότθτα και παράγοντεσ 

που ποςοτικοποιοφνται δφςκολα δεν περιλαμβάνονται ςτισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ 

(π.χ. εκπαίδευςθ εργαηομζνων). 

iii. Μπορεί να επιλζξει ο αναλυτισ πιο είναι το καλφτερο χρονικό ςθμείο αγοράσ ι 

πϊλθςθσ μιασ μετοχισ. 

Σαφϊσ θ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ ζχει και μειονεκτιματα: 

i. Θ φπαρξθ αποτελεςματικϊν αγορϊν εκμθδενίηει τθν χρθςιμότθτα τθσ τεχνικισ 

ανάλυςθσ, διότι δεν μπορεί κανείσ να προβλζψει τισ μελλοντικζσ τιμζσ από 

ιςτορικζσ τιμζσ.  

ii. Οριςμζνοι ςχθματιςμοί τιμϊν που δθμιουργικθκαν ςτο παρελκόν είναι πικανό να 

μθν επαναλθφκοφν ςτο μζλλον. 

iii. Θ επιτυχθμζνθ απόδοςθ ενόσ τεχνικοφ κανόνα είναι πικανό να ακολουκθκεί και 

από άλλουσ επενδυτζσ με αποτζλεςμα να παφςει να αποδίδει 

iv. Θ τεχνικι ανάλυςθ βαςίηεται ςε υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ. 

2.3 Δημιουργία χαρτοφυλακίου 

Ενϊ ζχουμε ιδθ επιλζξει τισ μετοχζσ κα πρζπει να τισ ςυνδυάςουμε κατάλλθλα για να 

δθμιουργιςουμε ζνα χαρτοφυλάκιο ζτςι ϊςτε να προςκομίςουμε τισ μεγαλφτερεσ δυνατζσ 

αποδόςεισ με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο. 

Σκοπόσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε ζνα αποτελεςματικό χαρτοφυλάκιο. Ο 

Markowitz (1952) παρουςίαςε ζνα υπόδειγμα (μοντζλο) καταςκευισ αποτελεςματικϊν 

χαρτοφυλακίων. Βαςικι ιδζα του μοντζλου είναι θ επιλογι ενόσ «άριςτου» χαρτοφυλακίου 

που αποτελείται από μετοχζσ ι από άλλεσ επενδφςεισ που εμπεριζχουν κίνδυνο, το οποίο 

προςφζρει ςτον επενδυτι τθν καλφτερθ δυνατι ςχζςθ κινδφνου – απόδοςθσ. 

Σφμφωνα με το Markowitz ο μζςοσ επενδυτισ, προςπακεί και να μεγιςτοποιιςει 

τθν αναμενόμενθ απόδοςθ και να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο. Άρα ουςιαςτικά πρζπει να 

εξεταςτοφν ο κίνδυνοσ και θ απόδοςθ.  

2.3.1 Κίνδυνοσ χαρτοφυλακίου 

Ο κίνδυνοσ αναφζρεται ςτο πόςο ςτακερι ι ευμετάβλθτθ είναι θ απόδοςθ. Οι παράγοντεσ 

που επιρεάηουν τον κίνδυνο ενόσ χαρτοφυλακίου είναι τρεισ: 
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1. Οι διακυμάνςεισ των αποδόςεων του κάκε χρεογράφου. 

2. Οι ςυνδιακυμάνςεισ των αποδόςεων μεταξφ των χρεογράφων που περιζχονται ςτο 

χαρτοφυλάκιο. 

3. Οι ςτακμίςεισ που ζχει το κάκε χρεόγραφο, δθλαδι το ποςοςτό τθσ αξίασ του 

χαρτοφυλακίου που ζχει επενδυκεί ςτο χρεόγραφο αυτό. 

Ο κίνδυνοσ του χαρτοφυλακίου χωρίηεται ςε ςυςτθματικό κίνδυνο και μθ ςυςτθματικό. 

Συςτθματικόσ είναι ο αναπότρεπτοσ κίνδυνοσ ο οποίοσ μπορεί να επθρεάςει τισ αξίεσ ενόσ 

μεγάλου εφρουσ χρεογράφων, χαρτοφυλακίων και επενδφςεων, ενϊ θ εμβζλεια του 

μπορεί να καλφπτει μια ςυγκεκριμζνθ αγορά, μια χϊρα ι ζνα ολόκλθρο οικονομικό 

ςφςτθμα (www.euretirio.com). Ο κίνδυνοσ που οφείλεται ςε παράγοντεσ που επθρεάηουν 

γενικότερα τθν αγορά (επιτόκια, οικονομικι αςτάκεια, πλθκωριςμόσ) και δεν μπορεί να 

εξαλειφκεί μζςω διαφοροποίθςθσ.    

Ο μθ ςυςτθματικόσ κίνδυνοσ μιασ μετοχισ ι ενόσ χαρτοφυλακίου οφείλεται ςε 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εταιρία και μπορεί να εξαλειφτεί. Ο μθ ςυςτθματικόσ 

κίνδυνοσ υπολογίηεται με το ςυντελεςτι βιτα .Συντελεςτισ βιτα (beta coefficient) είναι 

ζνασ δείκτθσ που περιγράφει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ μεταβλθτότθτασ μιασ επζνδυςθσ/ 

χρεογράφου/ χαρτοφυλακίου και τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ αγοράσ. Ο ςυντελεςτισ βιτα 

ςτθρίηεται ςε δφο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ: 

 τθ ςχετικι μεταβλθτότθτα (volatility) των αποδόςεων μιασ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ / 

χρεογράφου ςε ςχζςθ με τισ αποδόςεισ τθσ αγοράσ 

 τθ ςυςχζτιςθ (correlation) μεταξφ τθσ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ και τθσ απόδοςθσ τθσ 

αγοράσ 

Αυτό ςθμαίνει ότι ο ςυντελεςτισ βιτα είναι το γινόμενο τθσ ςχετικισ 

μεταβλθτότθτασ των αποδόςεων επί τθ ςυςχζτιςθ αυτϊν των αποδόςεων με τθν απόδοςθ 

τθσ αγορά. Ο κίνδυνοσ υπολογίηεται με τθν τυπικι απόκλιςθ, θ τυπικι απόκλιςθ 

υπολογίηεται με τον τφπο: 

   (∑  
   

 

 

   

 ∑∑       

 

   

 

   

    )

   

 

Wi το βάροσ του χρεογράφου i ςτο χαρτοφυλάκιο 

Wj το βάροσ του χρεογράφου j ςτο χαρτοφυλάκιο 

Pi,j ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ των χρεογράφων i και j. 
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Για να επιτφχουμε μείωςθ του κινδφνου του χαρτοφυλακίου, πρζπει να εξετάςουμε 

τθν ςυνδιακφμανςθ. Θ ςυνδιακφμανςθ (cov) δείχνει τθν από κοινοφ μεταβλθτότθτα δφο 

μεταβλθτϊν. Αν θ ςυνδιακφμανςθ ζχει αρνθτικι τιμι τότε οι μεταβλθτζσ κινοφνται προσ 

αντίκετθ κατεφκυνςθ, αν είναι κετικι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ και τζλοσ αν είναι μθδζν 

δεν υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςτισ δφο μεταβλθτζσ.  

Ο τφποσ τθσ ςυνδιακφμανςθσ  δφο χρεογράφων είναι ο ακόλουκοσ:  

      
 

 
∑ ( (   )   (  ))( (   )   (  )) 

 

   

   

ER1:θ αναμεόμενθ απόδοςθ του χρεογράφου  για το ςενάριο i 

Pr: θ πικανότθτα του ςεναρίου 

Ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ αξιολογεί το πόςο καλά μπορεί να περιγραφεί θ ςχζςθ μεταξφ 

των δφο μεταβλθτϊν χρθςιμοποιϊντασ μια μονότονθ ςυνάρτθςθ και δίνεται από τον τφπο: 

 (   )  
     

    
 

Για να επιτφχουμε τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου πρζπει να επιτφχουμε τθ 

διαφοροποίθςθ του χαρτοφυλακίου. Αυτό επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ςτο χαρτοφυλάκιο 

χρεόγραφα αρνθτικά ςυςχετιςμζνα, βζβαια και τα κετικά ςυςχετιςμζνα χρεόγραφα 

μειϊνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ παίρνει τιμζσ από το 

-1 ζωσ το +1. Πταν ο ςυντελεςτισ πάρει τθν τιμι -1 ο κίνδυνοσ του χαρτοφυλακίου είναι 

μθδενικόσ. Πςο πιο κοντά ςτο 1 τόςο μικρότερθ θ μείωςθ του κινδφνου. Γενικά όςο 

περιςςότερα χρεόγραφα προςκζτουμε ςτο χαρτοφυλάκιο μασ μειϊνουμε τον κίνδυνο. 

 

2.3.2 Απόδοςη χαρτοφυλακίου 

Θ αναμενόμενθ απόδοςθ ενόσ χαρτοφυλακίου είναι ο ςτακμικόσ μζςοσ όροσ των 

αναμενόμενων αποδόςεων των αξιόγραφων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο, όπου οι 

ςτακμίςεισ είναι οι αναλογίεσ (δθλαδι τα ποςοςτά) των ςυνολικϊν επενδυμζνων 

κεφαλαίων που ζχουν τοποκετθκεί ςε κάκε αξιόγραφο. Το άκροιςμα των ςτακμίςεων 

αντιπροςωπεφει το 100% των επενδυμζνων κεφαλαίων. Θ αναμενόμενθ απόδοςθ 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 
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 (  )  ∑   (  )

 

   

 

Ππου E(Rp) είναι θ αναμενόμενθ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου, Wi το ποςοςτό των 

επενδυμζνων κεφαλαίων που ζχει επενδυκεί ςτο χρεόγραφο i και E(Ri) θ αναμενόμενθ 

απόδοςθ του i αξιόγραφου.  

2.4 Αξιολόγηςη Χαρτοφυλακίου 

Στόχοσ του διαχειριςτι του χαρτοφυλακίου είναι να πετφχει μεγαλφτερεσ αποδόςεισ από 

εκείνεσ τθσ αγοράσ με το ίδιο επίπεδο κινδφνου και να πετφχει πλιρθ διαφοροποίθςθ του 

χαρτοφυλακίου, εξαλείφοντασ τον μθ ςυςτθματικό κίνδυνο.  

Με τθν δθμιουργία αποτίμθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων (CAPM capital assets 

pricing model), οριςμζνοι επενδυτζσ χρθςιμοποιοφν τα ςφνκετα μζτρα απόδοςθσ του 

χαρτοφυλακίου. Λζγονται ςφνκετα διότι περιλαμβάνουν και τθν απόδοςθ και των κίνδυνο. 

Ουςιαςτικά εξετάηουμε τθν απόδοςθ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ κατά CAPM και το βακμό 

εξάλειψθσ του ςυςτθματικοφ κινδφνου. 

Τα πιο δθμοφιλι ςφνκετα μζτρα ι αλλιϊσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ είναι οι εξισ:  

1. Το μζτρο του Treynor 

2. Το μζτρο του Sharpe 

3. Το μζτρο του Jensen 

4. Το μζτρο    

5. Θ τεχνικι Fama 

2.4.1 Σο μζτρο του Treynor 

O Treynor (1965) πρότεινε μια μζκοδο αξιολόγθςθσ, τθν πρόςκετθ απόδοςθ που ζχει το 

υπό εξζταςθ χαρτοφυλάκιο ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου χωρίσ 

κίνδυνο δια του ςυντελεςτι βιτα του χαρτοφυλακίου. Το μζτρο ονομάςτθκε δείκτθσ 

ανταμοιβισ προσ δυνατότθτα (reward to volatility ratio). Ουςιαςτικά θ μζκοδοσ αυτι 

υπολογίηει τθν ανταμοιβι του κινδφνου του εξεταηόμενου χαρτοφυλακίου (risk premium), 

ανά μονάδα ςυςτθματικοφ κινδφνου. Το μζτρο Treynor είναι ίςο με: 
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    θ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου 

   θ απόδοςθ του ακίνδυνου χρεογράφου 

   το βιτα του χαρτοφυλακίου 

Πςο μεγαλφτερθ τιμι ζχει ο δείκτθσ Treynor ενόσ χαρτοφυλακίου τόςο μεγαλφτερθ 

απόδοςθ είχε το χαρτοφυλάκιο κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Ο δείκτθσ Treynor που 

αντιςτοιχεί ςτο χαρτοφυλάκιο τθσ αγοράσ δίνει τθν κλίςθ τθσ γραμμισ αγοράσ αξιόγραφου 

(SML). 

2.4.2 Σο μζτρο του Sharpe 

O Sharpe (1966) πρότεινε τθ χρθςιμοποίθςθ πρόςκετθσ απόδοςθσ του εξεταηόμενου 

χαρτοφυλακίου δια τθσ τυπικισ απόκλιςθσ των αποδόςεων του χαρτοφυλακίου. Το μζτρο 

αυτό ονομάςτθκε δείκτθσ ανταμοιβισ προσ μεταβλθτότθτα (reward to variability ratio). Το 

μζτρο αυτό υπολογίηει το risk premium ανά μονάδα ςυνολικοφ κινδφνου. Το μζτρο 

υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

   
     

  
 

Πςο μεγαλφτερθ τιμι ζχει ο δείκτθσ Sharpe τόςο καλφτερθ απόδοςθ είχε το 

χαρτοφυλάκιο τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Ο δείκτθσ Sharpe που αντιςτοιχεί ςτο 

χαρτοφυλάκιο τθσ αγοράσ δίνει τθν κλίςθ τθσ γραμμισ κεφαλαιαγοράσ (CML). 

Αν ιεραρχιςουμε τα χαρτοφυλάκια με βάςθ τθν απόδοςθ τουσ και μασ δϊςουν τθν 

ίδια κατάταξθ ςθμαίνει ότι τα χαρτοφυλάκια είναι πλιρωσ διαφοροποιθμζνα (όπωσ για 

παράδειγμα ζνα αμοιβαίο κεφάλαιο) (βp=ςp). Αν όμωσ δεν είναι διαφοροποιθμζνο, τότε θ 

ταξινόμθςθ με το μζτρο του Treynor μπορεί να είναι υψθλότερθ από ότι θ ταξινόμθςθ με 

το μζτρο του Sharpe. 

2.4.3 Σο μζτρο του Jensen 

O Jensen (1968) δθμιοφργθςε ζνα μζτρο αξιολόγθςθσ χαρτοφυλακίων, το οποίο βαςίηεται 

ςτο υπόδειγμα αποτίμθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. Αυτό το μζτρο λζγεται και μζτρο 
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διαφορετικϊν αποδόςεων ι μζτρο άλφα (differential return measure or alpha). Το μζτρο 

του Jensen είναι θ αξία άλφα ενόσ χαρτοφυλακίου (πραγματοποιθκείςα απόδοςθ-

απαιτοφμενθ απόδοςθ) που αντιςτοιχεί ςτο ςυςτθματικό κίνδυνο που εμπεριζχει το 

χαρτοφυλάκιο. Θ αξία άλφα βρίςκεται εάν παλινδρομιςουμε τισ πρόςκετεσ αποδόςεισ του 

αξιολογοφμενου χαρτοφυλακίου με τισ πρόςκετεσ αποδόςεισ ενόσ χρθματιςτθριακοφ 

δείκτθ, φυςικά πρζπει να εξετάςουμε αν θ αξία άλφα είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι και το 

πρόςθμο τθσ τιμισ τθσ.  

         (     )      

   θ απόδοςθ τθσ αγοράσ 

Αν ιςχφει το CAPM δθλαδι όλα τα χαρτοφυλάκια είναι ςε ιςορροπία, ο ςτακερόσ 

όροσ α κα πρζπει να ιςοφται με το μθδζν. Θ τιμι άλφα ουςιαςτικά υπολογίηει τθν 

ςυνειςφορά του διαχειριςτι του εξεταηόμενου χαρτοφυλακίου, κακϊσ και παριςτάνει τθ 

μζςθ πρόςκετθ απόδοςθ που προςφζρει ςτο χαρτοφυλάκιο πζραν τθσ απόδοςθσ που 

αντιςτοιχεί ςτο ςυςτθματικό κίνδυνο που ζχει αναλάβει.  

Αν το α>0 και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικό θ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου είναι 

καλφτερθ από τθν απόδοςθ κατά CAPM. Αν το α<0 και ςτατιςτικά ςθμαντικό θ απόδοςθ 

του χαρτοφυλακίου είναι χειρότερθ από τθν απόδοςθ κατά CAPM. Τζλοσ αν το α είναι 

ςτατιςτικά μθ ςθμαντικό δεν πρζπει να το λαμβάνουμε υπόψθ άρα θ απόδοςθ του 

χαρτοφυλακίου είναι ίδια με τθν απόδοςθ κατά CAPM.  

 

2.4.4 Σο μζτρο    

Το    είναι θ υποκετικι απόδοςθ που κα είχε ζνασ επενδυτισ από το χαρτοφυλάκιο του, 

μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα,  εάν ο κίνδυνοσ του χαρτοφυλακίου του είχε προςαρμοςκεί 

ζτςι ϊςτε να είναι ίδιοσ με τον κίνδυνο ενόσ χαρτοφυλακίου αναφοράσ. 

      (
     

  
)   
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Άρα το    υπολογίηεται με τον πολλαπλαςιαςμό του δείκτθ Sharpe με τθν τυπικι 

του απόκλιςθ του χαρτοφυλακίου αναφοράσ ςυν τθν απόδοςθ του ςτοιχείου χωρίσ 

κίνδυνο. 

2.4.5 Η τεχνική Fama 

Στθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ςτο τφπο του CAPM αντικακιςτοφμε το ςυντελεςτι β με το λόγο 

  

  
 .  Με αυτι τθν αλλαγι ςυγκρίνεται θ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου με τθν κατά CAPM 

απόδοςθ ςυμπεριλαμβανομζνου τθ μθ ςυςτθματικοφ κινδφνου. 

2.5 Αναθεώρηςη Χαρτοφυλακίου 

Σε αυτό το επίπεδο επανεξετάηουμε τουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει ςτθν αρχι τθσ 

επενδυτικισ διαδικαςίασ. Θ ανακεϊρθςθ το χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει τθν εφαρμογι 

όλων των προθγοφμενων βθμάτων και αυτό ςυμβαίνει διότι μπορεί να ζχει μεταβλθκεί 

είτε το κεφάλαιο που ζχουμε προσ επζνδυςθ είτε οι ςτόχοι. Με επιπλζον ανάλυςθ των 

χρεογράφων μπορεί να αλλάξουν οι εκτιμιςεισ μασ ςχετικά με τισ αποδόςεισ και τον 

κίνδυνο των χρεογράφων επομζνωσ νζα χρεόγραφα να κεωρθκοφν πιο ελκυςτικά. Θ 

ανακεϊρθςθ του χαρτοφυλακίου είναι θ ςυνεχισ επανάλθψθ των βθμάτων τθσ 

επενδυτικισ διαδικαςίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΧΩΝ 
 

Ανάλογα των χαρακτθριςτικϊν των εταιριϊν οι ςτρατθγικζσ μποροφν να καταταγοφν ςτισ 

κάτωκι κατθγορίεσ: 

1. Επζνδυςη ςε εταιρίεσ με αξία (Value investing) 

2. Επζνδυςη ςε γρήγορα αναπτυςςόμενεσ εταιρίεσ (growth investing) 

3. GARP investing 

4. Επζνδυςη για ςταθερό ειςόδημα (income investing). 

Επιπλζον γνωρίηοντασ ότι ο Warren Buffet είναι από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ επενδυτζσ κα 

ιταν χριςιμο να παρακολουκιςουμε τα βιματα που ακολουκεί για αξιολόγθςθ και 

ανάλυςθ των εταιρειϊν.  

3.1 Επζνδυςη ςε εταιρίεσ με αξία (Value investing) 

Θ επζνδυςθ ςε αξία είναι μια ςτρατθγικι που αποβλζπει ςτθν αγορά μετοχϊν που είναι 

υποτιμθμζνεσ ςε ςχζςθ με  τθν αξία τθσ εταιρίασ. Οι επενδυτζσ χρθςιμοποιοφν αυτι τθ 

ςτρατθγικι, κακϊσ κεωροφν ότι θ αγορά υπερνικά τόςο τισ καλζσ όςο και τισ άςχθμεσ 

ειδιςεισ ,με αποτζλεςμα οι κινιςεισ των τιμϊν των μετοχϊν που δεν βαςίηονται ςτα 

βαςικά μακροπρόκεςμα κεμελιϊδθ μεγζκθ μιασ εταιρείασ, δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα 

κζρδουσ όταν θ τιμι ξεφουςκϊνεται.  

Ουςιαςτικά οι επενδυτζσ αναηθτοφν μετοχζσ εταιριϊν οι οποίεσ: 

I. Είναι υποτιμθμζνεσ 

II. Ζχουν ιςχυρά κεμελιϊδθ 

Ειδικότερα ψάχνουν τα ακόλουκα: 

 P≤2/3 τθσ εςωτερικισ αξίασ 

 Χαμθλά P/E( χαμθλότερα του 10%) 

 P.E.G<1 

 P≤Λογιςτικισ αξίασ 
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 Χρζοσ ≤ ιδίων κεφαλαίων 

 Τρζχον ενεργθτικό τουλάχιςτον διπλάςιο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

 Μεριςματικι απόδοςθ τουλάχιςτον τα δφο τρίτα τθσ απόδοςθσ μακροπρόκεςμων 

ομολόγων τθσ διαβάκμιςθσ ΑΑΑ 

 υκμόσ αφξθςθσ κερδϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5-7% για τθν τελευταία 

δεκαετία. 

3.2 Επζνδυςη ςε γρήγορα αναπτυςςόμενεσ εταιρίεσ (growth investing) 

Θ επζνδυςθ ςε γριγορα αναπτυςςόμενεσ εταιρίεσ είναι μια επενδυτικι ςτρατθγικι που 

επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ του κεφαλαίου του επενδυτι. Επενδφουν ςε μετοχζσ 

ανάπτυξθσ ι ςε εταιρίεσ των οποίων τα κζρδθ αναμζνεται να αυξθκοφν με ρυκμό 

μεγαλφτερο άνω του μζςου όρου του κλάδου ι τθσ ςυνολικισ αγοράσ. Ειδικότερα οι 

επενδυτζσ: 

I. Επικεντρϊνονται ςε μελλοντικι ικανότθτα ανάπτυξθσ τθσ εταιρίασ, παρά ςτθ 

τρζχουςα τιμι τθσ μετοχισ 

II. Αγοράηουν μετοχζσ που θ τιμι τουσ είναι ψθλότερθ από τθν εςωτερικι τιμι, 

κεωρϊντασ ότι θ εςωτερικι αξία κα αυξθκεί ςτο μζλλον 

III. Απολαμβάνουν κζρδθ μζςω υπεραξίασ τθσ τιμισ και όχι των μεριςμάτων. 

Αυτά που πρζπει να προςζξουν οι επενδυτζσ που κζλουν να ακολουκιςουν αυτι τθ 

ςτρατθγικι είναι τα ακόλουκα:  

 Ιςχυρι αφξθςθ κερδϊν ςτο παρελκόν 

 Ιςχυρι μελλοντικι αφξθςθ κερδϊν 

 Ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να ςυγκρατεί το κόςτοσ 

 Αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ (ανάλυςθ ROE,     
     

             
). 

 3.3 GARP investing 

Θ ςτρατθγικι GARP (growth at reasonable price) επιδιϊκει να ςυνδυάςει τθν value 

investing και τθν growth investing. Οι επενδυτζσ αναηθτοφν εταιρίεσ που εμφανίηουν 

ςυνεπι αφξθςθ των κερδϊν ςε ςχζςθ με τα επίπεδα τθσ αγοράσ (growth investing) 

εξαιρουμζνων εταιριϊν που βρίςκονται ςε υψθλζσ τιμζσ (value investing). Ουςιαςτικά 
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ψάχνουν για εταιρίεσ που είναι υποτιμθμζνεσ και ζχουν ιςχυρι βιϊςιμθ δυνθτικι 

ανάπτυξθ. 

Αυτά που προςζχουν οι επενδυτζσ που ακολουκοφν τθν ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι είναι: 

 P.E.G μικρότερο τθσ μονάδοσ, κοντά ςτο 0,5 (τιμι είναι χαμθλότερθ από αυτι που 

ζπρεπε δεδομζνθσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ) 

 P/E μικρότερο του 25 

 υκμό ανάπτυξθσ 10-20% αλλά όχι μεγαλφτερο, διότι μεγαλφτεροσ ρυκμόσ 

ανάπτυξθσ ςθμαίνει υψθλό ρίςκο. 

 3.4 Επζνδυςη για ςταθερό ειςόδημα (income investing) 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι οι επενδυτζσ αποβλζπουν κυρίωσ ςε ςτακερό ειςόδθμα, 

κακϊσ επιλζγουν εταιρίεσ με υψθλι μεριςματικι απόδοςθ. Οι επενδυτζσ που ακολουκοφν 

αυτι τθ ςτρατθγικι κζλουν να αποφφγουν το ρίςκο. Είναι από τισ πιο απλζσ ςτρατθγικζσ. 

Χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου: 

 Μεριςματικι απόδοςθ μεγαλφτερθ από 4% 

 Αποφυγι εταιριϊν με μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθ μεριςματικι τουσ απόδοςθ τα 

τελευταία ζτθ, διότι ζχουν υψθλότερο ρίςκο 

 Ιςτορικό με πολλά χρόνια υψθλϊν μεριςματικϊν αποδόςεων. 

3.5 Η ςτρατηγική του Warren Buffet  

Ο Warren Buffet ζνασ από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ και πιο πλοφςιουσ διαχειριςτζσ 

κεφαλαίων ακολουκεί μια ςυγκεκριμζνθ τακτικι. Οι δφο βαςικοί κανόνεσ αυτοφ του 

ςπουδαίου διαχειριςτι είναι: 

1. Ροτζ μθν χάνεισ χριματα 

2. Ροτζ μθν ξεχνάσ τον κανόνα νοφμερο ζνα. 

Ο Buffet κεωρεί είναι ότι θ τιμι είναι αυτό που πλθρϊνεισ θ αξία είναι αυτό που 

παίρνεισ. Με άλλα λόγια εννοεί να μθν εςτιάηει ο εκάςτοτε επενδυτισ ςτισ βραχυχρόνιεσ 

διακυμάνςεισ των τιμϊν, αλλά ςτθν υποκειμενικι αξία τθσ επζνδυςθσ. Τθν άποψθ του 

αυτι τθν υποςτθρίηει κακϊσ ζχει επενδφςει μεγάλο κομμάτι τθσ περιουςίασ του ςε μετοχζσ 
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εταιριϊν όπωσ Apple, θ American Express, θ General Motors, θ UPS, θ Johnson & Johnson, 

θ Mastercard και θ Wal-Mart.  

Επιπροςκζτωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ότι αν δεν είςαι διατεκειμζνοσ να 

κρατιςεισ μια μετοχι για δζκα χρόνια καλφτερα να μθν τθν κρατιςεισ οφτε δζκα λεπτά, 

αυτό δείχνει ότι είναι ζνασ μακροπρόκεςμοσ επενδυτισ. Θ επζνδυςθ αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου δθμιουργίασ πλοφτου μακροπρόκεςμα, χωρίσ τθ δθμιουργία 

βραχυπρόκεςμων κερδϊν. Ζνα άλλο μεγάλο απόφκεγμα του Buffett είναι: “Θ 

χρθματιςτθριακι αγορά ζχει ςχεδιαςτεί για να μεταφζρει χριματα από το ενεργό ςτον 

αςκενι.” Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι δεν κάνει και ςφντομεσ επενδφςεισ κακϊσ ζχει 

αναφζρει “οι ευκαιρίεσ είναι ςπάνιεσ, όταν βρζχει χρυςό βγάλτε κάδο όχι δακτυλικρα”.  

Επιπλζον ο Buffett αναφζρει, “Never invest in a business you cannot understand.”, 

δθλαδι "Ροτζ μθν επενδφετε ςε μια επιχείρθςθ που δεν μπορείτε να καταλάβετε." Οι 

ςυμβουλι αυτι είναι προφανισ αλλά οι επενδυτζσ ςυχνά τθν αμελοφν. Σε ζναν τομζα που 

γνωρίηει ο επενδυτισ καλφτερα είναι πιο εφκολο να τον αναλφςει, ο ίδιοσ ο Buffet 

παρζμεινε εκτόσ του τεχνολογικοφ τομζα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ γνϊςεων ςχετικά με τον τομζα. 

Επίςθσ δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτουσ ςυνεργάτεσ που επιλζγει ο κάκε 

επενδυτισ. Θεωρεί ότι οι επενδυτζσ πρζπει να ζχουν υψθλοφσ ςτόχουσ και να κεωροφν 

πωσ κα γίνουν πλοφςιοι. Ππωσ επίςθσ κεωρεί ότι πολλζσ φορζσ και να μθν κάνεισ κάποια 

«κίνθςθ» είναι το ςωςτό. 

Ο Buffet είναι υπζρ των απλοϊκϊν επενδφςεων, ζχει δθλϊςει ότι δεν χρειάηεται να 

είςαι ιδιοφυισ για να είςαι καλόσ επενδυτισ, αλλά με πολλι ςκλθρι δουλειά και τθ 

δζουςα επιμζλεια. Ζχει δθλϊςει “Υπάρχουν οριςμζνοι βαςικοί κανόνεσ επζνδυςθσ που 

πρζπει να μάκετε και αν ακολουκιςετε αυτοφσ τουσ κανόνεσ, κα είςτε επιτυχείσ”. Επιπλζον 

είναι τθσ άποψθσ ότι ο κάκε επενδυτισ κα πρζπει να κάνει τθ δικι του πρόβλεψθ και όχι 

να ακολουκεί άλλουσ επενδυτζσ, κακϊσ ο κάκε άνκρωποσ ζχει διαφορετικοφσ ςτόχουσ. 

Θ ςτρατθγικι του ζχει γίνει γνωςτι ωσ τα  βιματα του Buffet, τα οποία είναι τα ακόλουκα: 

1 Ο λόγοσ E/P ( ο αντίκετοσ του P/E) πρζπει να είναι διπλάςιοσ από το επιτόκιο του 

δεκαετοφσ ομολόγου. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο πρζπει ουςιαςτικά ο δείκτθσ P/E 

να είναι μικρότεροσ του 10 
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2 Πςεσ μετοχζσ προκρικοφν από το πρϊτο τεςτ, αναηθτοφμε εταιρίεσ με μεριςματικι 

απόδοςθ που αντιςτοιχεί ςτα 2/3 τθσ απόδοςθσ που επιφζρει το δεκαετζσ ομόλογο. 

3 Ο  W.Buffet επικυμεί μετοχζσ που προςφζρονται ςε τιμι μικρότερθ από το 

διπλάςιο τθσ λογιςτικισ αξίασ 

4 Το τρζχον P/E πρζπει να ζχει τιμι μικρότερθ από το μιςό του υψθλότερου P/E τθσ 

τελευταίασ πενταετίασ.  

5 Οι εταιρίεσ που κα επιλεχκοφν κα πρζπει να ζχουν διπλαςιάςει τθν κερδοφορία 

τουσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε ετϊν. Αυτό το βιμα ουςιαςτικά 

διορκϊνει τα «λάκθ» του προθγοφμενου βιματοσ που βαςίηεται ςτθν 

χρθματιςτθριακι ςυμπεριφορά των επενδυτϊν  

6 Το κυκλοφοροφν ενεργθτικό πρζπει να είναι μεγαλφτερο από τισ βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ. Ουςιαςτικά πρζπει θ εταιρία να είναι ςε κζςθ να 

εξοφλιςει τα χρζθ τθσ. 

Ρολλζσ φορζσ θ μεκοδολογία του Buffet γίνεται πιο ςκλθρι προςκζτοντασ άλλα δφο 

βιματα: 

7 Θ εταιρία να μθν ζχει μείωςθ των κερδϊν μεγαλφτερθ του 5% τθν τελευταία 

πενταετία 

8 Το κυκλοφοροφν ενεργθτικό πρζπει να είναι μικρότερο από τθ χρθματιςτθριακι 

αξία ι τα ίδια κεφάλαια να είναι μεγαλφτερα από τα ξζνα κεφάλαια. 

  



30 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

Ο Markowitz (1952) ζκανε μία δθμοςίευςθ με τίτλο “Portfolio Selection” ςτο Journal of 

Finance όπου περιζγραφε μια μζκοδο επιλογισ διαφοροποιθμζνων χαρτοφυλακίων 

(απαλοιφι μθ ςυςτθματικοφ κινδφνου). Θ άποψι του ιταν ότι ο μθ ςυςτθματικόσ κίνδυνοσ 

και ο ςυνολικόσ κίνδυνοσ κατ’επζκταςθ κα μποροφςε να περιοριςτεί και θ ςυνολικι 

απόδοςθ να αυξθκεί με το ςωςτό ςυνδυαςμό επενδφςεων. Αυτό το κατάφερε 

ποςοτικοποιϊντασ το ρίςκο και απζδειξε ότι ο ςωςτόσ ςυνδυαςμόσ χρεογράφων μειϊνει 

τον κίνδυνο και αυξάνει τθν απόδοςθ. Το 1990 του αποδόκθκε το Nobel οικονομικϊν για 

αυτι του τθν ςυνειςφορά. 

Ο Tobin (1958) ειςιγαγε το χρεόγραφο μθδενικοφ κινδφνου και ζδειξε ότι ο 

ςυνδυαςμόσ ενόσ αποτελεςματικοφ χαρτοφυλακίου και του χρεογράφου μθδενικοφ 

κινδφνου πετυχαίνει μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςτα ίδια επίπεδα κινδφνου. 

Ο Sharpe (1964) ςτο άρκρο του “Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium 

under Conditions of Risk” που δθμοςιεφκθκε ςτο The Journal of Finance, ανζπτυξε το 

Υπόδειγμα Αποτίμθςθσ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων CAPM. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί μία 

προζκταςθ του υποδείγματοσ Μζςου – Διακφμανςθσ (Mean – Variance) του Harry 

Markowitz (1952 & 1959). Σε αυτι του τθν ςυνειςφορά του αποδόκθκε το 1990 το Nobel 

οικονομίασ. H κεωρία του Sharpe ζδειχνε πωσ θ αναμενόμενθ απόδοςθ ενόσ αξιόγραφου 

ζχει ςχετικι ςυςχζτιςθ με το ςυντελεςτι β τθσ αγοράσ (κίνδυνοσ τθσ αγοράσ). Ππωσ 

αναφζρκθκε και παραπάνω , όςο μεγαλφτεροσ είναι ο ςυντελεςτισ β τόςο μεγαλφτερθ κα 

είναι θ αναμενόμενθ απόδοςθ του αξιογράφου 

Ο Rolf Banz (1980) εξζταςε τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν απόδοςθ και τθν αγοραία αξία 

των κοινϊν μετοχϊν που βρίςκονται ςτο NYSE (New York Stock Exchange). Διαπιςτϊκθκε 

ότι οι μικρότερεσ επιχειριςεισ είχαν υψθλότερεσ αποδόςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτον κίνδυνο 

από τισ μεςαίεσ και μεγάλεσ εταιρίεσ. Αυτό το φαινόμενο μεγζκουσ υπάρχει για 

τουλάχιςτον  40 χρόνια και είναι απόδειξθ το CAPM απζτυχε. 

Οι Louis K.C. Chan, Yasushi Hamao και Josef Lakonishok (1990) ζκαναν μια ζρευνα 

ςχετικά με τα κεμελιϊδθ και τισ αποδόςεισ των μετοχϊν ςτθν Ιαπωνία. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα παρουςίαςε διαφορζσ  ςτισ αποδόςεισ των Ιαπωνικϊν μετοχϊν ςτθν υποκειμενικι 

ςυμπεριφορά τεςςάρων κεμελιωδϊν μεταβλθτϊν: ταμειακζσ ροζσ, B/E, μζγεκοσ τθσ 
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εταιρίασ και P/E. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποίθςαν αφοροφςαν τθν περίοδο 1971-1988. 

Το δείγμα περιελάμβανε βιομθχανικζσ και μθ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, εταιρίεσ που 

βρίςκονται ςτο χρθματιςτιριο του Τόκυο αλλά και μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ. Τα ευριματά 

τουσ απζδειξαν, από τισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ μεταβλθτζσ που εξετάςτθκαν ο δείκτθσ P/B 

και οι ταμειακζσ ροζσ ζχουν τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτισ αναμενόμενεσ αποδόςεισ.  

Οι Capaul, Rowley, και Sharpe (1993) ζκαναν μια δθμοςίευςθ με τίτλο International 

Value and Growth Stock Returns ςτο περιοδικό Financial Analysts ςτθν οποία ικελαν να 

βρουν ποια επενδυτικι είναι προτιμότερθ θ Growth ι θ Value investing. Στθν ζρευνά τουσ 

αυτι απζδειξαν ότι τα χαρτοφυλάκια με χαμθλζσ τιμζσ P/BV (Value investing) ζχουν 

υψθλότερεσ αποδόςεισ από τα χαρτοφυλάκια που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Growth 

investing.                                                                                    

Οι Fama και French (1998) ςτθν ζρευνά τουσ μελζτθςαν αποδόςεισ για τισ δφο 

ςτρατθγικζσ (Value και Growth) που αφοροφςαν χαρτοφυλάκια αγορϊν. Οι αγορζσ που 

επζλεξαν ιταν οι ΘΡΑ και οι δϊδεκα κυριότερεσ EAFE (Europe, Australia και Far East). 

Βρικαν ότι οι μετοχζσ τθσ Value ςτρατθγικισ ζχουν αποδόςεισ μεγαλφτερεσ από αυτι τθσ 

Growth ςε δϊδεκα από τισ δεκατρείσ κφριεσ αγορζσ για τθ διάρκεια 1975-1995. Θ Value 

ςτρατθγικι πζτυχε αποδόςεισ 7,68% μεγαλφτερεσ από αυτζσ τισ Growth ςτρατθγικισ. 

Σφμφωνα με τουσ Fama και French. Ζνα παγκόςμιο  CAPM (capital Asset Pricing Model) δεν 

μπορεί να εξθγιςει τθν υπεραπόδοςθ, αλλά ζνα δυμεταβλθτό υπόδειγμα που 

περιλαμβάνει το παράγοντα κίνδυνο κα μποροφςε. 

Οι Abhay Abhyankar, Keng-Yu Ho και Huainan Zhao (2005) ζκαναν μια ζρευνα 

παρόμοια με τθν παραπάνω θ οποία ζχει τίτλο (Value versus Growth). Οι παραπάνω 

ερευνθτζσ βρικαν ανάμεικτα αποτελζςματα ςε περιόδουσ φφεςθσ. Γενικά απζδειξαν ότι 

κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ θ Value investing υπερνικά τθν Growth investing. Σε 

περίοδο φφεςθσ τα αποτελζςματα είναι κοντά ανάμεςα ςτισ δφο επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

5.1 Ειςαγωγή 

Στθ μελζτθ αυτι ςυγκεντρϊςαμε ςτοιχεία για τθν περίοδο 2006-2010 για τισ εταιρίεσ που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτον δείκτθ Nikkei 225. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, αφορά τθ 

χρθματιςτθριακι αγορά του Τόκυο. Επί του παρόντοσ, ο Nikkei είναι ο μζςοσ όροσ των 

μετοχϊν τθσ Ιαπωνίασ, όπωσ ο Dow Jones Industrial Average. Συγκρίνοντασ αυτά τα 

ςτοιχεία επιλζξαμε και κατατάξαμε τισ μετοχζσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ που  

απαιτεί θ κάκε μια τισ ςτρατθγικζσ Growth, Value, GARP, ςτακεροφ ειςοδιματοσ αλλά και 

θ ςτρατθγικι του Warren Buffet.  

 Εκτόσ από τισ μετοχζσ είναι πολφ ςθμαντικό να μελετιςουμε και τθν οικονομία τθσ 

χϊρασ γενικότερα, για να καταλάβουμε τθν πορεία των αποδόςεων των μετοχϊν ςε ςχζςθ 

με τθν πορεία τθσ οικονομίασ. Για αυτό το λόγο αρχικά αναλφςαμε αρχικά διάφορα 

μακροοικονομικά ςτοιχεία τθσ χϊρασ. Επιπλζον είναι ςθμαντικό να δοφμε αν τα διάφορα 

μακροοικονομικά ςτοιχεία επθρεάηουν τθ πορεία των μετοχϊν. 

Στθ ςυνζχεια, αφοφ επιλζξαμε τισ μετοχζσ και δθμιουργιςαμε τα χαρτοφυλάκια τθ 

1/1/2011, υπολογίηουμε τι απόδοςθ είχαμε ςτθν επζνδυςθ μασ τθν 1/1/2016 

ςυνυπολογίηοντασ τα μερίςματα και τυχόν splits που υπιρξαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

πενταετίασ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να παρουςιαςτεί θ πιο ςυμφζρουςα 

ςτρατθγικι, αλλά να ςυγκρικοφν και οι ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ και με τθν αγορά. Τα 

ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν ιταν κζρδθ ανά μετοχι, ςυνολικά κζρδθ, μερίςματα ανά 

μετοχι, τιμζσ των μετοχϊν, ο λόγοσ τρζχουςα τιμι/λογιςτικι αξία *P/BV(price to book 

ratio)], για το διάςτθμα 2006-2016. Οι υπόλοιποι δείκτεσ που εμφανίηονται ςτθν παροφςα 

μελζτθ προζκυψαν βάςει υπολογιςμϊν. 

5.2 Οικονομία τησ Ιαπωνίασ  

Θ οικονομία τθσ Ιαπωνίασ είναι μια από τισ πιο ιςχυρζσ και πιο ανερχόμενεσ ςτον κόςμο. Το 

ΑΕΡ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ για το 2016 υπολογίςτθκε ςτα 4,939 τριςεκατομμφρια. Είναι 

πολφ ςθμαντικό να αναφερκεί ότι το ΑΕΡ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ τριπλαςιάςτθκε μζςα 

ςε μια τριακονταετία. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 

εξζταςθ χϊρασ. Θ Ιαπωνία είναι μια από τισ ιςχυρότερεσ βιομθχανικζσ χϊρεσ και μαηί με 
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άλλεσ αποτελοφν ςιμερα μια ιςχυρι βιομθχανικι και εμπορικι ηϊνθ που ανταγωνίηονται 

τισ Θ.Ρ.Α και τθν Ευρϊπθ. Θ μεγάλθ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ιαπωνίασ ςυντελζςτθκε ςε 

πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα και φςτερα από ςθμαντικζσ καταςτροφζσ που είχαν ςυμβεί 

ςτθ χωρά κατά τθ διάρκεια του Βϋ παγκοςμίου πολζμου, γεγονόσ που αποτζλεςε το 

ιαπωνικό καφμα. Ραρακάτω παρουςιάηονται μακροοικονομικά ςτοιχεία τθσ χϊρασ για τθν 

υπό εξζταςθ περίοδο. 

Διάγραμμα 5.1 υκμόσ μεταβολισ του ΑΕΡ (Ιαπωνία)                   (Ρθγι www.worldbank.org) 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατθροφμε το γεγονόσ ότι ο ρυκμόσ μεταβολισ του ΑΕΡ 

φκίνει από το 2008 και μάλιςτα παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ τθν περίοδο 2009-2010 

αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ του 2008. Το γεγονόσ αυτό φαίνεται και ςτθν κάμψθ 

των τιμϊν των μετοχϊν του δείκτθ Nikkei. Γενικά ο δείκτθσ και το ΑΕΡ ςυμβαδίηουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ δεκαετίασ. Τα ζτθ 2008-2010 που το ΑΕΡ φκίνει ο χρθματιςτθριακόσ δείκτθσ 

αποκτά αρνθτικζσ αποδόςεισ, το ίδιο ιςχφει και για τθν περίοδο 2011-2012. 
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Διάγραμμα 5.2 Εμπορικό ιςοηφγιο                                             (Ρθγι tradingeconomics.com) 

 

Το εμπορικό ιςοηφγιο τα περιςςότερα χρόνια μζςα ςτθν δεκαετία είναι αρνθτικό με 

κορφφωςθ το 2014 που παίρνει τθ μζγιςτθ αρνθτικι τιμι του. Θ μείωςθ οφείλεται κυρίωσ 

ςε αφξθςθ των ειςαγωγϊν, ςτθ ςυνζχεια το εμπορικό ιςοηφγιο αρχίηει να αυξάνει, αυτό 

γίνεται μζςω αφξθςθσ των εξαγωγϊν. Ραρατθροφμε ότι το 2014 το εμπορικό ιςοηφγιο 

παίρνει τθν μζγιςτθ αρνθτικι τιμι του και θ τιμι του δείκτθ αυξάνεται κατά μεγάλο 

ποςοςτό (56,72%). 

 

 

Διάγραμμα 5.3 Επιτόκια                                                            (Ρθγι tradingeconomics.com)  
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Σφμφωνα με εμπειρικζσ μελζτεσ υπάρχει αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ επιτοκίων και αποδόςεων 

των μετοχϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα ο Fisher (1930) εκφράηει το ονομαςτικό επιτόκιο ωσ το 

άκροιςμα του αναμενόμενου πραγματικοφ επιτοκίου και του αναμενόμενου πλθκωριςμοφ. 

Επομζνωσ αφοφ οι αποδόςεισ ζχουν αρνθτικι ςχζςθ με τον πλθκωριςμό κα ζχουν επίςθσ 

αρνθτικι ςχζςθ και με τα επιτόκια. Οι Fama και Schwert (1977) βρικαν ότι τα βραχυχρόνια 

χωρίσ κίνδυνο ονομαςτικά επιτόκια και οι μθνιαίεσ βραχυχρόνιεσ αποδόςεισ είναι αρνθτικά 

ςυςχετιςμζνεσ. Οι Geske και Roll (1983) υποςτθρίηουν ότι μια πτϊςθ ςτισ τιμζσ των 

μετοχϊν μπορεί να ςυνδυαςτεί με μια αφξθςθ των επιτοκίων, αυτό προκφπτει από το 

γεγονόσ μια κίνθςθ των τιμϊν των μετοχϊν οδθγεί ςε αρνθτικι ανακεϊρθςθ για τισ 

πλθκωριςτικζσ προςδοκίεσ και το κράτοσ δανείηεται για να χρθματοδοτιςει το ζλλειμμα 

και το πραγματικό επιτόκιο αυξάνεται. Τζλοσ ο Zhou (1996) βρικε παρόμοια αποτελζςματα 

με τισ παραπάνω ζρευνεσ. Πντωσ όταν τα επιτόκια άρχιςαν να πζφτουν από το 2011 και 

ζπειτα θ απόδοςθ του δείκτθ άρχιςε να αυξάνεται, με δφο χρόνια κακυςτζρθςθ, οι 

αποδόςεισ άρχιςαν να παίρνουν κετικζσ τιμζσ από το 2013 και ζπειτα.  

 

Διάγραμμα 5.4 Ροςοςτό ανεργίασ                                               (Ρθγι www.worldbank.org) 

Ππωσ βλζπουμε ςτο παραπάνω διάγραμμα θ ανεργία τθν τριετία 2006-2008 κινικθκε ςτο 

4%. Θ κρίςθ επθρζαςε τθν οικονομία και θ ανεργία αυξικθκε για μόνο ζνα ζτοσ. Από το 

2009 και μετά θ ανεργία ζχει αρχίςει να μειϊνεται. Τθν περίοδο αυτι που θ ανεργία 

αυξάνεται οι τιμζσ των μετοχϊν μειϊνονται.   
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Διάγραμμα 5.5 Ρλθκωριςμόσ                                                                (Ρθγι www.worldbank.org) 

 

Κατά τθν περίοδο 2007-2013 ο πλθκωριςμόσ ζχει αρνθτικζσ τιμζσ. Δθλαδι ςτθν  οικονομία 

υπάρχει αποπλθκωριςμόσ, οι τιμζσ  μειϊνονται. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται κατά κφριο 

λόγο ςτθν οικονομικι κρίςθ που υπιρχε τθν περίοδο αυτι. Αποπλθκωριςμόσ είναι θ 

διαρκισ τάςθ μείωςθσ του γενικοφ επιπζδου τιμϊν για μακρά χρονικι περίοδο, γεγονόσ 

που μπορεί να οδθγιςει ακόμα και ςε αρνθτικό πλθκωριςμό. 

Οι Faman και Schwert (1977) ζδειξαν ότι οι αποδόςεισ των μετοχϊν ζχουν αρνθτικι 

ςχζςθ με τον αναμενόμενο πλθκωριςμό. O Fama (1981) τόνιςε ότι θ αρνθτικι αυτι ςχζςθ 

αποτελοφςε μια φαινομενικι ςχζςθ (spurious relation) κακϊσ οι αποδόςεισ των μετοχϊν 

και του πλθκωριςμοφ δεν ζχουν ουςιαςτικι ςχζςθ , αλλά ότι τόςο ο πλθκωριςμόσ όςο και 

οι μετοχικζσ αποδόςεισ κακορίηονται από το επίπεδο τθσ πραγματικισ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. 

Σε περίπτωςθ που προβλζπεται περαιτζρω πτϊςθ των τιμϊν, οι υποψιφιοι 

αγοραςτζσ ενδζχεται να κακυςτεριςουν τθν απόκτθςθ προϊόντων εν αναμονι των 

χαμθλότερων μελλοντικϊν τιμϊν. Αυτό με τθ ςειρά του μπορεί να οδθγιςει ςε περαιτζρω 

πτϊςθ των τιμϊν και τελικά ςε οικονομικι φφεςθ (www.euretirio.com). Στθ παροφςα 

ζρευνα με τθν αφξθςθ του πλθκωριςμοφ από το 2013 και ζπειτα αυξικθκαν και οι τιμζσ 
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του δείκτθ Nikkei 225.Βζβαια θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ είναι πολφ μικρι οπότε δεν 

μποροφμε να βγάλουμε ουςιαςτικά ςυμπεράςματα. 

 

Διάγραμμα 5.6 Δθμόςιο χρζοσ ςε τριςεκατομμφρια.                           (Ρθγι www.worldbank.org) 

Ραρατθροφμε ότι το δθμόςιο χρζοσ με τθν πάροδο των χρόνων αυξάνεται ςχεδόν με τον 

ίδιο ρυκμό. Το δθμόςιο χρζοσ τθσ Ιαπωνίασ ζχει πολφ υψθλζσ τιμζσ, από τισ υψθλότερεσ 

ςτο πλανιτθ.  

Το 2010 θ Ιαπωνία βριςκόταν ςτθν κορυφι τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ δθμοςίου 

χρζουσ, με ζνα ποςοςτό 226% του ΑΕΡ. Οποιοδιποτε ποςοςτό χρζουσ τθσ τάξεωσ του 

100% και άνω κεωρείται γενικά κόκκινθ γραμμι για τθ βιωςιμότθτα μιασ οικονομίασ. 

Ραρόλα αυτά θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Ιαπωνίασ βρίςκεται ςτο ΑΑ, ενϊ όλων των 

υπολοίπων χωρϊν ςτο ΒΒΒ (με αρνθτικι προοπτικι). θ Ιαπωνία ζχει μια εξαιρετικι 

πιςτωτικι πθγι τθσ ανικει θ τράπεηα από τθν οποία δανείηεται (το Ιαπωνικό Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο (Japan Post Bank) που αποτελεί τθν μεγαλφτερθ κατακετικι τράπεηα ςτον 

κόςμο και ανικει ςτο Ιαπωνικό Δθμόςιο). 

Το δθμόςιο χρζοσ και τα ελλείμματα δεν ζχουν λοιπόν ςθμαςία για τουσ Ιάπωνεσ 

γιατί τα λεφτά αυτά τα χρωςτοφν ουςιαςτικά ςτον εαυτό τουσ. Δεν ζχουν ςθμαςία οφτε και 

για τισ αγορζσ, κακϊσ θ Ιαπωνικι Κυβζρνθςθ δεν είναι αναγκαςμζνθ να προςτρζχει ςε 

αυτζσ για να δανειςτεί. Και δεν ζχουν φυςικά ςθμαςία οφτε και για το Ιαπωνικό Δθμόςιο, 

αφοφ είναι ςε κζςθ να δανείηει από μόνο του τον εαυτό του (πολφ φκθνά, ςχεδόν άτοκα), 

μζςω τθσ τράπεηασ που του ανικει (ϊςτε να μπορεί ακόμα και να ανακυκλϊνει το χρζοσ 

του εςαεί, με ελάχιςτο ζωσ κακόλου κόςτοσ για τόκουσ). Ρεριςςότερο από το 90% των 
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ιαπωνικϊν κρατικϊν ομολόγων βρίςκεται ςτα χζρια των Ιαπϊνων αποταμιευτϊν και 

επενδυτϊν και πιο ςυγκεκριμζνα ςτα χζρια τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Ιαπωνίασ (ΚτΙ). 

 Ζτςι, θ Ιαπωνία παρζμεινε απρόςβλθτθ από τισ κερδοςκοπικζσ επικζςεισ που 

παρζλυςαν χϊρεσ όπωσ τθν Ελλάδα και τθν Ιςλανδία, επειδι δεν ζπεςε ςτθν παγίδα τθσ 

εξάρτθςθσ από ξζνθ χρθματοδότθςθ. 
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5.3 Επενδυτικζσ ςτρατηγικζσ 

5.3.1  Ανάλυςη δείκτη Nikkei 225 

Μετά τθν ανάλυςθ τθσ οικονομίασ πρζπει να αναλφςουμε τθ πορεία του δείκτθ 

κατά τθ διάρκεια αυτισ  τθσ περιόδου. Ραρατθροφμε ότι ο δείκτθσ επθρεάηεται από τα 

μακροοικονομικά ςτοιχεία. Θ τιμζσ του δείκτθ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ πζφτουν με 

αποτζλεςμα να εμφανίηονται αρνθτικζσ αποδόςεισ. Μετά τθ κρίςθ θ οικονομία τθσ 

Ιαπωνίασ εμφάνιςε ςθμάδια ανάπτυξθσ, το ίδιο ιςχφει και για το δείκτθ Nikkei 225.  

Στθν παροφςα ανάλυςθ θ τυπικι απόκλιςθ των χρεογράφων και των 

χαρτοφυλακίων υπολογίηεται τθ περίοδο 2006-2011 για να δοφμε τι κίνδυνο ζχει το 

χαρτοφυλάκιο που δθμιουργοφμε. Οι αποδόςεισ που βρίςκουμε αφοροφν  τθ περίοδο 

2011-2016 για να εξετάςουμε τι αποδόςεισ κα πετφχει το κάκε χαρτοφυλάκιο που 

δθμιουργείται, ουςιαςτικά πόςο αποδοτικι είναι θ κάκε ςτρατθγικι. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι τιμζσ και οι αποδόςεισ του χρθματιςτθριακοφ δείκτθ 

Nikkei 225 για τθν περίοδο 2002-2016. 

 

Πίνακασ 5.1  Αποδόςεισ  και τιμζσ χρθματιςτθριακοφ δείκτθ 

NIKKEI 225 INDEX 

Year Return Price 

2002 
 10543 

2003 -18.63% 8579 

2004 24.46% 10677 

2005 7.61% 11489 

2006 40.23% 16111 

2007 6.92% 17226 

2008 -11.13% 15308 

2009 -42.12% 8860 

2010 19.03% 10546 

2011 -3.01% 10229 

2012 -17.34% 8455 

2013 22.95% 10395 

2014 56.72% 16291 

2015 7.12% 17451 

2016 9.07% 19034 
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Ραρατθροφμε ότι κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2008-2012 ο δείκτθσ φκίνει και ζχει αρνθτικζσ 

αποδόςεισ. Ρριν και μετά από αυτά τα ζτθ ο δείκτθσ εμφανίηει κετικζσ αποδόςεισ. 

 

Διάγραμμα 5.7: Αποδόςεισ δείκτθ Nikkei 225 

Μζςθ ετιςια απόδοςθ Nikkei 225: ̅   (    )
 

 ⁄     

Μζςθ απόδοςθ περιόδου 2003-2006:  ̅= 11.18% 

Μζςθ απόδοςθ περιόδου 2007-2011: ̅= -8.68% 

Μζςθ απόδοςθ περιόδου 2012-2016:  ̅=13.22% 

Απόδοςθ Ρεριόδου     
                       

           
 

Συνολικι απόδοςθ περιόδου 2003-2006: R= 52.81% 

Συνολικι απόδοςθ περιόδου 2007-2011: R= -36.51% 

Συνολικι απόδοςθ περιόδου 2012-2016: R=86.08% 

 

Ο δείκτθσ πριν τθν οικονομικι κρίςθ ζχει κετικζσ τιμζσ όπωσ και μετά το ζτοσ 2011. 

Το 2009 που εμφανίςτθκε θ κρίςθ θ απόδοςθ του δείκτθ Nikkei 225 ιταν απελπιςτικι 

κακϊσ ξεπζραςε το -40%. Θ πενταετία 2007-2011 που περιελάμβανε τα χρόνια τθσ κρίςθσ 

ιταν καταςτροφικι. Τθν αμζςωσ επόμενθ πενταετία ο δείκτθσ ζγραψε τεράςτιεσ 

αποδόςεισ κακϊσ ζφταςε το 86.08%.   
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5.3.2 Value investing 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι επιλζχκθκαν μετοχζσ του δείκτθ Nikkei 225 που ςτθ 

πενταετία 2006-2010 είχαν χαμθλοφσ δείκτεσ P/E και P/BV. Το P/E κα πρζπει να είναι 

μικρότερο του 10 ενϊ το P/BV μικρότερο του μζςου όρου τθσ αγοράσ, ςτθν παροφςα 

ζρευνα κα επιλζξουμε μετοχζσ που ζχουν P/BV<2 και μικρότερο από αυτό των 

προθγοφμενων ετϊν. Τα κζρδθ πρζπει να ζχουν αυξθκεί 5% τουλάχιςτον τθν τελευταία 

πενταετία.  

Πίνακασ 5.2 Μζςο P/E του δείκτθ                       Πίνακασ 5.3 Μζςο P/BV του δείκτθ 

ΖΤΟΣ 

P/E μζςθ 

τιμι 

  

ΖΤΟΣ 

P/BV μζςθ 

τιμι 

2006 26.81 

  

2006 2.308605796 

2007 23.96 

  

2007 1.641711094 

2008 16.97 

  

2008 1.141473218 

2009 17.45 

  

2009 1.455473823 

2010 44.93 

  

2010 1.299114533 

2011 18.85 

  

2011 1.222472006 

2012 16.62 

  

2012 1.253275982 

2013 20.04 

  

2013 1.3635042 

2014 22.18 

  

2014 1.523358103 

2015 20.33 

  

2015 1.43530578 

2016 18.66 

  

2016 1.505161324 

 

1ο βήμα : Εφρεςθ μετοχϊν με ρυκμό αφξθςθσ κερδϊν> 5% 

Ζτςι επιλζξαμε μετοχζσ εταιριϊν που ζχουν αυξιςει τα κζρδθ τουσ τουλάχιςτον 5% τθ 

τελευταία πενταετία. Οι μετοχζσ αυτζσ φαίνονται ςτον Ρίνακα 5.4 

2ο βήμα : Ταξινόμθςθ βάςει P/E 

Από τισ μετοχζσ που προκρίκθκαν επιλζχκθκαν μετοχζσ με P/E μικρότερο από 10. Οι 

μετοχζσ που προκρίκθκαν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 5.5. 

3ο βήμα :ταξινόμθςθ βάςει P/BV 
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Από τισ μετοχζσ που ζχουν P/E μικρότερο από το 10 επιλζγουμε μετοχζσ με P/BV μικρότερο 

του 2. Οι μετοχζσ που επιλζχκθκαν παρουςιάηονται ςτον πίνακα 5.6. 

Στον επόμενο πίνακα (πίνακασ 5.7) παρουςιάηονται οι αποδόςεισ των 

ςυγκεκριμζνων μετοχϊν τθν 5ετία 2011-2016. Για να υπολογίςουμε τισ αποδόςεισ 

χρθςιμοποιιςαμε τθν εξισ ςχζςθ: 

  
                                                   

     
 

Ππου: 

R:απόδοςθ 

Div:μζριςμα 

P:τιμι τθσ μετοχισ 

Ζςτω ότι κάνουμε ζνα χαρτοφυλάκιο και επενδφουμε το ίδιο ποςό ςε κάκε μετοχι. Το 

χαρτοφυλάκιο που δθμιουργικθκε αποτελείται από 19 μετοχζσ. Θ μζςθ απόδοςθ όλων των 

μετοχϊν είναι:  

Συνολικι απόδοςθ=∑   =97.00% 

Μζςθ απόδοςθ πενταετίασ:14.52% 

Αφοφ υπολογίςαμε τον κίνδυνο τθσ κάκε μετοχισ ξεχωριςτά (πίνακασ 5.8), υπολογίςαμε 

και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογιςμό του κινδφνου του χαρτοφυλακίου 

κεωριςαμε ότι κάκε μετοχι ςυμμετείχε με το ίδιο βάροσ ςτο χαρτοφυλάκιο, δθλαδι θ 

κάκε μετοχι ςυμμετζχει εξίςου με ποςοςτό 5.3% ςτο χαρτοφυλάκιο. Τζλοσ για τον 

υπολογιςμό του κινδφνου του χαρτοφυλακίου ιταν απαραίτθτθ θ εφρεςθ του ςυντελεςτι 

ςυςχζτιςθσ. 

Κίνδυνοσ χαρτοφυλακίου:33.48% 

Επομζνωσ το χαρτοφυλάκιο που δθμιουργιςαμε με τθ Value investing ςτρατθγικι ζχει 

απόδοςθ 97% και κίνδυνο 33.48% 

Ζπειτα κατατάξαμε τισ μετοχζσ ςφμφωνα με τον κίνδυνο. (πίνακασ 5.9) 

Οι 10 μετοχζσ με  τον μικρότερο κίνδυνο ζχουν απόδοςθ 156.06% 

Οι 9 μετοχζσ με τον μεγαλφτερο κίνδυνο ζχουν απόδοςθ 31.38% 

 

Σφμφωνα με τθ κεωρία μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ οδθγεί ςε μεγαλφτερεσ αναμενόμενεσ 

αποδόςεισ. 
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5.3.3 Growth Investing 

Για τθν επιλογι μετοχϊν με τθ ςυγκεκριμζνθ επενδυτικι ςτρατθγικι χρειαηόμαςτε εταιρίεσ 

που ζχουν εμφανίςει αφξθςθ των κερδϊν τουσ τθ τελευταία πενταετία. Αποφεφγονται 

εταιρίεσ που ζχουν εμφανίςει ηθμιζσ μζςα ςτθν πενταετία. Ζπειτα υπολογίηουμε το δείκτθ 

ROE=κζρδθ/ίδια κεφάλαια και το ρυκμό μεγζκυνςθσ των κερδϊν ανά μετοχι (EPS earnings 

per share) για τθ πενταετία 2006-2010. 

1ο βήμα Επιλζγουμε μετοχζσ με EPS growth μεγαλφτερο από 5%. Οι μετοχζσ που πλθροφν 

τισ προχποκζςεισ είναι 77. Ζπειτα κατατάξαμε τισ μετοχζσ αυτζσ με βάςθ τθν μεταβολι των 

κερδϊν ανά μετοχι (Ρίνακασ 5.10). 

Συνολικι απόδοςθ πενταετίασ: 58.7% 

Μζςθ απόδοςθ πενταετίασ: 9.68% 

Απόδοςθ μετοχϊν με EPS growth>1=55.67% 

Απόδοςθ μετοχϊν με Eps growth >0.5=71.61% 

Απόδοςθ μετοχϊν με Eps growth>0,2=31.31% 

Απόδοςθ μετοχϊν με Eps growth>0.08=13.64% 

2ο βήμα ταξινομιςαμε τισ μετοχζσ με βάςθ τον κίνδυνο (Ρίνακασ 5.11) 

Απόδοςθ μετοχϊν με ς<20%= 65.16% 

Απόδοςθ μετοχϊν με ς<40%= 30.54% 

Απόδοςθ μετοχϊν με ς>40%= 56.62% 

 

Αφοφ υπολογίςαμε  το ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ των μετοχϊν, υπολογίςαμε τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου για τθν πενταετία.  

Τυπικι απόκλιςθ χαρτοφυλακίου:6,88% 
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5.3.4 GARP Investing 

Σε αυτι τθ ςτρατθγικι ςυνδυάηουμε τα χαρακτθριςτικά των δφο προθγοφμενων 

επενδυτικϊν ςτρατθγικϊν. Ουςιαςτικά επιλζγουμε τισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Value και 

Growth. Οι επιλογζσ εμφανίηονται ςτον πίνακα 5.12. 

Ππωσ και ςτισ προθγοφμενεσ ςτρατθγικζσ κεωριςαμε ότι θ κάκε μετοχι ςυμμετζχει 

εξίςου ςτο χαρτοφυλάκιο με ποςοςτό ςυμμετοχισ 7.7% (1/13). Αφοφ υπολογίςαμε το 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ υπολογίςαμε και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  

Συνολικι απόδοςθ χαρτοφυλακίου GARP investing: 93.74% 

Μζςθ απόδοςθ πενταετίασ:14.14% 

Κίνδυνοσ χαρτοφυλακίου GARP investing: 29,55% 

5.3.5 ταθεροφ ειςοδήματοσ 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι επιλζγουμε μετοχζσ με υψθλζσ ςτακερζσ μεριςματικζσ 

αποδόςεισ, επιπλζον οι μετοχζσ που επιλζχκθκαν αποδίδουν μζριςμα κάκε χρόνο κατά τι 

διάρκεια τθσ πενταετίασ. Οι μετοχζσ που επιλζχκθκαν ζχουν μεριςματικι απόδοςθ 

μεγαλφτερθ από 3%(Ρίνακασ 5.13). 

Το χαρτοφυλάκιο που δθμιουργιςαμε αποτελείται από 9 μετοχζσ οι οποίεσ ζχουν: 

Συνολικι απόδοςθ :43.62% 

Μζςθ απόδοςθ πενταετίασ:7.51% 

Κίνδυνοσ χαρτοφυλακίου ςτακεροφ ειςοδιματοσ:26.70% 

 

5.3.6 τρατηγική Warren Buffet 

Ο Warren Buffet επικυμεί να ζχει μετοχζσ όπου εμφανίηουν υψθλά κζρδθ αλλά θ τιμι τουσ 

να μθν είναι πολφ υψθλζσ.  

1ο βήμα Αρχικά επιλζγουμε μετοχζσ με P/E<10 (ίδιεσ μετοχζσ που επιλζχκθκαν και ςτθν 

Value investing) (Ρίνακασ 5.14). 

2ο βήμα Επιλογζσ μετοχϊν που ζχουν μεριςματικι απόδοςθ που αντιςτοιχεί ςτα 2/3 τθσ 

απόδοςθσ του δεκαετοφσ ομολόγου. Το δεκαετζσ ομόλογο τθσ Ιαπωνίασ ζχει απόδοςθ 

2,98%. Επομζνωσ επικυμοφμε μετοχζσ με μεριςματικι απόδοςθ μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ 

(Ρίνακασ 5.15). 
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3ο Βήμα Θ τιμι τθσ μετοχισ να είναι μικρότερθ από το διπλάςιο τθσ λογιςτικισ αξίασ. 

Ουςιαςτικά επικυμεί το δείκτθ P/BV μικρότερο του 2. Αυτό διότι δεν κζλει να πλθρϊςει 

ακριβά τθν υπεραξία που ζχει δθμιουργθκεί ςτθν αγορά. Ππωσ φαίνεται παρακάτω όλεσ οι 

μετοχζσ που πζραςαν το προθγοφμενο «τεςτ» προκρίνονται και από αυτό (Ρίνακασ 5.16). 

4ο βήμα Το τρζχον P/E πρζπει να είναι μικρότερο από το μιςό του υψθλότερου P/E τθσ 

πενταετίασ (Ρίνακασ 5.17). 

5ο βήμα Οι εταιρίεσ κα πρζπει να ζχουν διπλαςιάςει τα κζρδθ τουσ τθν τελευταία 

πενταετία. Οι μετοχζσ που προκρίκθκαν είναι μόνο δφο και φαίνονται παρακάτω: 

Πίνακασ 5.18 Μετοχζσ που ζχουν διπλαςιάςει τα κζρδθ τουσ. 

α.α Company name 
Net 
Incomegrowth 

1 
DAIWA HOUSE INDUSTRY 
CO 2.663388 

2 SUBARU CORP 2.002784 

6ο βήμα Το  ενεργθτικό κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από τισ υποχρεϊςεισ, ουςιαςτικά θ 

εταιρία κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξοφλιςει τα χρζθ τθσ. 

Πίνακασ 5.19 Ενεργθτικό και  υποχρεϊςεισ  

Company name Assets Liabilities 

DAIWA HOUSE INDUSTRY 
CO 25351.39576 17356.34 

SUBARU CORP 16436.71124 10948.54 

 

Σφμφωνα με τθν επενδυτικι ςτρατθγικι του Buffet επιλζγονται οι δφο παραπάνω μετοχζσ: 

Πίνακασ 5.20 Απόδοςθ και κίνδυνοσ μετοχϊν κατά Buffet 

a.a Company name R ς 

1 
DAIWA HOUSE INDUSTRY 
CO 137.74% 46.72% 

2 SUBARU CORP 394.93% 51.26% 

 

Συνολικι απόδοςθ πενταετίασ: 266.34% 

Μζςθ απόδοςθ πενταετίασ: 29.65% 

Με τθν ίδια διαδικαςία που ακολουκικθκε προθγουμζνωσ για τον υπολογιςμό 

χαρτοφυλακίου βρικαμε κίνδυνο χαρτοφυλακίου:47,61% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

6.1 Αξιολόγηςη επενδυτικών ςτρατηγικών  

Για να αξιολογιςουμε τισ επιλογζσ χρθςιμοποιοφμε τον δείκτθ Sharpe. Για να 

υπολογίςουμε το δείκτθ Sharpe χρειαηόμαςτε το επιτόκιο ακίνδυνου χρεογράφου. Ωσ 

επιτόκιο ακίνδυνου χρεογράφου ορίηουμε το επιτόκιο κατακζςεων. Θεωροφμε το ετιςιο 

επιτόκιο του ακίνδυνου χρεογράφου είναι ίςο με 1,5%. Επομζνωσ θ ςυνολικι απόδοςθ του 

ακίνδυνου χρεογράφου κα είναι       -1=0,077 ι 7,7%. Επιλζξαμε τθν πενταετι απόδοςθ 

διότι θ απόδοςθ των χαρτοφυλακίων αφορά πζντε ζτθ.  

Υπολογίηουμε παρακάτω τον δείκτθ Sharpe για κάκε επενδυτικι ςτρατθγικι, 

κεωρϊντασ ότι επενδφςαμε ςε όλεσ τισ επιλογζσ κάκε επενδυτικισ ςτρατθγικισ: 

1.                  
    

 
 

            

      
       

2.                  
            

      
       

3.                
            

      
       

4.                      
            

      
       

5.                           
            

      
       

Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο ο δείκτθσ Sharpe αξιολογεί τισ 

αποδόςεισ από τα  χαρτοφυλάκια με δεδομζνο το κίνδυνο που ανζλαβαν. Δείχνει 

ουςιαςτικά ποια είναι θ ανταμοιβι μασ για τον κίνδυνο που ζχουμε αναλάβει. Πςο 

υψθλότεροσ είναι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τόςο καλφτερθ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ 

επζνδυςθσ. Κοιτϊντασ το δείκτθ Sharpe υψθλότερθ τιμι ζχει θ ςτρατθγικι του Warren 

Buffet και ζπειτα θ GARP. Αν κοιτοφςαμε μόνο τισ αποδόςεισ των τεςςάρων επενδυτικϊν 

ςτρατθγικϊν κα κεωροφςαμε ότι θ καλφτερθ επενδυτικι ςτρατθγικι μετά τθ ςτρατθγικι 

του Warren Buffet είναι θ Value investing, αυτό δεν επιβεβαιϊνεται το δείκτθ Sharpe, 

κακϊσ  δεν ζχει πετφχει τον υψθλότερο δείκτθ. Θ περίοδοσ που εξετάηουμε είναι μια 

περίοδοσ μετά από μια οικονομικι κρίςθ και μια φφεςθ τθσ αγοράσ, οπότε μετά από μια 

υψθλι πτϊςθ ιταν φανερό ότι οι αποδόςεισ των μετοχϊν κα αυξθκοφν. 

Άξιο αναφοράσ είναι να υπολογίςουμε το δείκτθ Sharpe για τθ ςυγκεκριμζνθ αγορά 

(Nikkei 225) για τθν ίδια περίοδο. Θ απόδοςθ τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο ιταν 86.08% 
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γεγονόσ που αναδεικνφει τισ ανοδικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ. Θ τυπικι απόκλιςθ για τθν 

περίοδο 2006-2010 ιταν 31,20%  θ οποία είναι πολφ υψθλι.  

                  
            

      
       

Ραρατθροφμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ για τθν αγορά ζχει επίςθσ υψθλι τιμι. Ππωσ 

οι επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ και ο δείκτθσ ζχει κετικζσ αποδόςεισ και κατ’ επζκταςθ κετικό 

δείκτθ Sharpe. Ραρατθροφμε ότι θ Στρατθγικι του Warren Buffet, θ Value investing και θ 

GARP investing ζχουν υψθλότερο δείκτθ Sharpe από τθν αγορά. 

Υπολογίηουμε το δείκτθ Treynor για όλεσ τισ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ, εκτόσ από αυτι 

του Warren Buffet, θ οποία γνωρίηουμε ότι δεν είναι διαφοροποιθμζνθ κακϊσ το 

χαρτοφυλάκιο που δθμιουργικθκε περιζχει μόνον δφο μετοχζσ. Το δείκτθ Treynor τον 

υπολογίηουμε για να δοφμε κατά πόςο είναι διαφοροποιθμζνα τα χαρτοφυλάκια που 

ζχουμε επιλζξει. Για να υπολογίςουμε το δείκτθ Treynor είναι απαραίτθτο να βροφμε το 

ςυντελεςτι β (beta). Για τον υπολογιςμό του δείκτθ β χρθςιμοποιοφμε τθ ςχζςθ 

  
      

   ( )
 

                      
        

        
         

                       
       

        
          

                     
        

        
        

                           
         

        
          

Σφμφωνα με τι ςχζςθ που είδαμε παραπάνω μποροφμε να υπολογίςουμε το δείκτθ 

Treynor για κάκε ζνα από τα παραπάνω χαρτοφυλάκια. 

1. Value investing= 
    

 
=
            

       
=2.1341 

2. Growth investing=
            

        
=1.3228 

3. GARP investing=
            

      
=1.8922 

4. Στακεροφ ειςοδιματοσ=
            

        
=1.036 

Ραρατθροφμε ότι θ βακμολόγθςθ τθσ αξιολόγθςθσ κατά Treynor δεν είναι ίδια με  τθν 

αξιολόγθςθ από τθ μζκοδο του Sharpe. Επομζνωσ τα χαρτοφυλάκια κεωροφνται μθ 

διαφοροποιθμζνα. Κακϊσ για να είναι ζνα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιθμζνο κα ζπρεπε οι 
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δφο αξιολογιςεισ να βγάηουν τα ίδια ςυμπεράςματα.  Επιπλζον ο δείκτθσ Treynor και για 

τισ τζςςερισ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ είναι μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ που ςθμαίνει ότι οι 

επενδυτζσ που ακολουκοφν αυτζσ τισ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ δεν παίρνουν πολφ υψθλά 

ρίςκα.  

Επιπλζον παρατθροφμε ότι ο ςυντελεςτισ Beta είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ. 

Συντελεςτισ beta μικρότεροσ τθσ μονάδασ ςθμαίνει είτε ότι θ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ 

είναι μικρισ μεταβλθτότθτασ (λιγότερο μεταβλθτι από τθν απόδοςθ τθσ αγοράσ), είτε ότι 

οι αποδόςεισ των δφο ζχουν πολφ μικρι ςυςχζτιςθ (correlation) μεταξφ τουσ 

(euretirio.com). 

6.2 υμπεράςματα 

Σφμφωνα με τα παραπάνω μποροφμε να εξάγουμε τα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Οι κορυφαίεσ δζκα επιλογζσ κάκε ςτρατθγικισ καταταγμζνεσ με βάςθ τθν απόδοςθ 

ιταν οι εξισ: 

1. Warren Buffet=266,34%   

2. Growth investing 201.80%  

3. Value investing 166,22%  

4. GARP investing 121,25% 

5. Στακεροφ ειςοδιματοσ 43,62%  

 

 Ζςτω ότι επενδφαμε ςτο ςφνολο των επιλογϊν: 

1. Warren Buffet=266,34%  (ς=47,61%) 

2. Value investing  97% (ς=33,48%) 

3. GARP investing 93,74%(ς=29,55%) 

4. Growth investing 58.7% (ς=26,88%) 

5. Στακεροφ ειςοδιματοσ 43,62% (ς=26,70%) 

 

 Θ πιο αποδοτικι και ταυτόχρονα πιο επικίνδυνθ επενδυτικι ςτρατθγικι είναι αυτι 

του Warren Buffet.Ο κίνδυνοσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζχει κετικι ςχζςθ με 

τθν μελλοντικι απόδοςθ. 
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 Μετά τθν μζκοδο του Warren Buffet, θ Value investing είναι θ πιο αποδοτικι και 

πιο επικίνδυνθ. Βζβαια ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο κίνδυνοσ ζχει ςτθ 

πλειοψθφία κετικι ςχζςθ με τθν μελλοντικι αναμενόμενθ απόδοςθ. 

 Στισ πρϊτεσ επιλογζσ, με βάςθ τθν απόδοςθ, θ πιο αποδοτικι είναι επίςθσ θ 

ςτρατθγικι του Warren Buffet.  

 Ραρατθροφμε ότι οι επιλογζσ τθσ ςτρατθγικισ ςτακεροφ ειςοδιματοσ ζχουν  

μεγαλφτερεσ τυπικζσ αποκλίςεισ από τισ επιλογζσ τθσ Growth investing και ζχουν 

χαμθλότερθ απόδοςθ. 

 Σε όλεσ τισ ςτρατθγικζσ οι μετοχζσ με τουσ υψθλότερεσ τυπικζσ αποκλίςεισ ζχουν 

ςτο μζλλον μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με αυτζσ που ζχουν μικρότερεσ 

τυπικζσ αποκλίςεισ, με εξαίρεςθ τθ ςτρατθγικι ςτακεροφ ειςοδιματοσ. 

 Από τισ παραπάνω ςτρατθγικζσ θ ςτρατθγικι του Warren Buffet, θ Value investing 

και θ GARP investing νίκθςαν τθν αγορά ςφμφωνα με το δείκτθ Sharpe. Είναι πιο 

αποδοτικζσ με βάςθ τον κίνδυνο από τθν επζνδυςθ ςτθν αγορά κακϊσ πζτυχαν 

υψθλότερο ςκορ ςτο δείκτθ του Sharpe. 

 Με βάςθ τισ αποδόςεισ, ο δείκτθσ είχε απόδοςθ περίπου 86.08%. Μόνον οι 

επιλογζσ  των ςτρατθγικϊν Growth και ςτακεροφ ειςοδιματοσ δεν κατάφεραν να 

πετφχουν υψθλότερεσ αποδόςεισ. 

 Πλεσ οι ςτρατθγικζσ είχαν μικρότερεσ τυπικζσ αποκλίςεισ από τθν αγορά εκτόσ από 

τθ Value και τθ ςτρατθγικι του Warren Buffet. 

 Ελάχιςτεσ  μετοχζσ πλθροφςαν τα κριτιρια για τθ GARP και ςτακεροφ ειςοδιματοσ 

ςτρατθγικζσ, αντίκετα περίπου το 35% των επιλογϊν ικανοποιοφςαν τα κριτιρια τθσ 

Growth ςτρατθγικισ. 

 Τελικά θ πιο αποδοτικι επενδυτικι ςτρατθγικι αξιολογείται θ ςτρατθγικι του 

Warren Buffet ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ διότι ζχει καλφτερθ ςχζςθ απόδοςθσ-

κινδφνου, αυτό φαίνεται από το δείκτθ Sharpe. 

6.3 Προτάςεισ 

Θ παραπάνω ζρευνα αφορά μια περίοδο που εμφανίηει κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ. Τθν 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο που πραγματοποιιςαμε τθν  ζρευνα, θ οικονομία τθσ Ιαπωνίασ τθ 

περίοδο ςυλλογισ των δεδομζνων βρίςκεται ςε φάςθ φφεςθσ κακϊσ το ΑΕΡ ζχει αρνθτικό 
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ρυκμό ανάπτυξθσ. Κατά τθ διάρκεια εξαγωγισ αποτελεςμάτων ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ 

είναι κετικόσ. Άξιο αναφοράσ είναι ότι κατά τθ ςυλλογι δεδομζνων θ οικονομία είναι ςε 

φάςθ φφεςθσ και είναι λογικό οι τιμζσ των μετοχϊν να φκίνουν ενϊ κατά τθ διάρκεια των 

αποτελεςμάτων θ οικονομία ζχει βγει από τθν οικονομικι κρίςθ και ζχει πάρει τθν 

ανιοφςα.  

Ζνα ςτοιχείο που παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι τρεισ από τισ 

ςτρατθγικζσ κατάφεραν να νικιςουν τθν αγορά. Αξιολογικθκαν καλφτερεσ από τθν αγορά 

ςφμφωνα με το δείκτθ Sharpe. Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι όλεσ οι 

επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ απζφεραν κετικζσ αποδόςεισ τθν παραπάνω πενταετία. 

Ρροτείνεται ο ζλεγχοσ τθσ ςχζςθσ οικονομιϊν που βρίςκονται ςε ανάπτυξθ με μετοχζσ που 

εμφανίηουν χαμθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Ιδιαίτερθ εντφπωςθ προκαλεί οι πολφ υψθλά 

γενικά αποδόςεισ που εμφανίςτθκαν κατά τι διάρκεια τθσ πενταετίασ.  



51 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Ελληνική  

Βιβλία 

1. Βαςιλείου, Δ., Θρειϊτθσ, Ν., (2015), Ανάλυςθ Επενδφςεων Και Διαχείριςθ 

Χαρτοφυλακίου, Εκδόςεισ Rosili. 

2. Βοφλγαρθ-Ραπαγεωργίου, Ε.(1999), Χρθματιςτιριο Αξιών και χρθματιςτιριο 

Παραγώγων, Δ’ ζκδοςθ, Εκδόςεισ ςφγχρονθ εκδοτικι. 

3. Ηαπράνθσ, Α.,(2009), Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικών Κινδφνων με το Matlab, 

Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ. 

4. Θάνοσ, Γ., (2015), Αγορζσ χριματοσ Κεφαλαίου και Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου 

5. Νοφλασ, Α.  (2015), Χριμα και Τράπεηεσ. 

6. Νοφλασ, Α. , (2016), Αγορζσ Χριματοσ και Κεφαλαίο. 

7. Νοφλασ, Α., (2016), Ανάλυςθ επενδφςεων και διαχείριςθ χαρτοφυλακίου, 

Ρανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ.  

8. Χριςτόπουλοσ, Α., Ντόκασ, Ι., (2012), Θζματα Τραπεηικισ Και Χρθματοοικονομικισ 

Θεωρίασ Εκδόςεισ Κριτικι. 

9.  Koch, R., (2002), Πώσ να επιλζγετε τισ Καλφτερεσ Μετοχζσ, Εκδόςεισ Ρατάκθ. 

 

Β. Ξενόγλωςςη 

Άρθρα 

1. Abhyankar A., Keng-Yu Ho, Huainan Zhao, (2005), ‘’Long-Run Post Merger Stock 

Performance of UK acquiring Firms:A stochastic Dominance Perspective.’’ Applied 

Financial Economics , Vol. 15, pp.679-690. 

2. Banz, Rolf., (1981) "The Relation Between Return And Market Value Of Common 

Stocks". Journal of Financial Economics, Vol. 9 pp. 3-18.  

3. Capaul, C., Rowley, I., & Sharpe, W. F, (1993). ‘’International Value and Growth Stock 

Returns’’. Financial Analysts Journal, Vol. 49,pp.27-36. 

4. Fama, E.F. and French, K.R. , (1998): , “Value versus Growth: International Evidence”, 

Journal of Finance 53 ,pp.1975-99. 

5. Fama,E.F. and Schwert W.G., (1977):, “Asset returns and inflation”, Journal of 

financial Economics ,Vol. 5,pp.115-146. 

6. Markowitz H., (1952), “Portfolio Selection”, Journal of Finance, 7, March, pp.77-91 

7. Sharpe, William., (1964) Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under 

Conditions Of Risk". The Journal of Finance ,Vol. 19., No. 3 pp: 425-442. Print.  

8. Sharpe, William F., (1991) ,“ The arithmetic of active management.“, Financial 

Analyst Journal ,pp.7-9. 

9. Treynor, J., (1965): “How to Rate Management of Investment Funds”. Harvard 

Business Review, Vol. 43, no. 1, January Fabruary, pp. 63-75. 



52 
 

10. Zhou B., (1996):”High-Frequency Data and volatility in Foreign-Exchange Rates”. 

Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 14, pp.45-52 

 

Βιβλία 

1. Farris, P., Bendle, N., Pfeifer, P., Reibstein, D., (2010), Marketing Metrics: The 

marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing 

Performance,Pearson Education, Inc. 

2. Fischer Irving., (1930):, “The theory of interest”, The Mamcmillan company 

 

Γ. Δικτυακοί Σόποι 

1. www.finance.yahoo.com 

2. www.bloomberg.com 

3. www.investopedia.com 

4. www.nasdag.com 

5. www.lexicon.ft.com 

6. www.tradingeconomics.com 

7. www.wikinvest.com 

8. www.worldbank.org 

9. ec.europa.eu/eurostat 

10. www.euretirio.com 

11. www.Ft.com 

12. https://www.welt.de 

 

 

 

  

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.nasdag.com/
http://www.lexicon.ft.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.wikinvest.com/
http://www.worldbank.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.euretirio.com/
http://www.ft.com/
https://www.welt.de/


53 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:ΠΙΝΑΚΕ 

Πίνακασ 5.4 Μετοχζσ με αφξθςθ κερδϊν πάνω από 5% 

Α.α  identification 
code Company Name GICS sector 

ρυκμόσ αφξθςθσ 
κερδϊν 

1 TYO: 8267 AEON CO LTD Retail 72% 

2 TYO: 2802 AJINOMOTO CO INC Foods 105% 

3 TYO: 6770 ALPS ELECTRIC CO LTD Electric machinery 26% 

4 TYO: 9202 ANA HOLDINGS INC Air transport 28% 

5 TYO: 5201 ASAHI GLASS CO LTD Glass & ceramics 209% 

6 TYO: 2502 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Foods 80% 

7 TYO: 3407 ASAHI KASEI CORP Chemicals 20% 

8 TYO: 510 BRIDGESTONE CORP Rubber products 77% 

9 TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP Railway/bus 43% 

10 
TYO: 4519 

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 
LTD Pharmaceuticals 34% 

11 
TYO: 7762 CITIZEN WATCH CO LTD 

Precision 
instruments 60% 

12 TYO: 6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Machinery 34% 

13 TYO: 1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO Construction 6% 

14 TYO: 2432 DENA CO LTD Services 1912% 

15 TYO: 4061 DENKA CO LTD Chemicals 7% 

16 TYO: 4324 DENTSU INC Services 43% 

17 TYO: 4523 EISAI CO LTD Pharmaceuticals 23% 

18 
TYO: 8270 

FAMILYMART UNY HOLDINGS 
CO Retail 64% 

19 TYO: 6954 FANUC CORP Electric machinery 93% 

20 TYO: 9983 FAST RETAILING CO LTD Retail 90% 

21 TYO: 4901 FUJIFILM HLDGS CORP Chemicals 88% 

22 TYO: 6674 GS YUASA CORP Electric machinery 455% 

23 TYO: 7205 HINO MOTORS LTD Automotive 20% 

24 TYO: 7004 HITACHI ZOSEN CORP Machinery 1235% 

25 TYO: 3865 HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD Pulp & paper 327% 

26 TYO: 1605 INPEX CORP Mining 74% 

27 TYO: 3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS Retail 377% 

28 TYO: 7202 ISUZU MOTORS LTD Automotive 46% 

29 TYO: 8001 ITOCHU CORP Trading companies 153% 

30 TYO: 3086 J FRONT RETAILING CO LTD Retail 61% 

31 TYO: 5631 JAPAN STEEL WORKS LTD Machinery 49% 

32 TYO: 2914 JAPAN TOBACCO INC Foods 126% 

33 TYO: 1963 JGC CORP Construction 187% 

34 TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC Oil & coal products 260% 

35 TYO: 4452 KAO CORP Chemicals 10% 

36 TYO: 7012 KAWASAKI HEAVY INDUSTR LTD Shipbuilding 16% 
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37 TYO: 9433 KDDI CORP Communications 89% 

38 TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 71% 

39 TYO: 2801 KIKKOMAN CORP Foods 24% 

40 TYO: 6301 KOMATSU LTD Machinery 50% 

41 TYO: 9766 KONAMI HOLDINGS CORP Services 110% 

42 TYO: 6326 KUBOTA CORP Machinery 19% 

43 TYO: 3405 KURARAY CO LTD Chemicals 108% 

44 TYO: 6971 KYOCERA CORP Electric machinery 10% 

45 TYO: 4151 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD Pharmaceuticals 196% 

46 TYO: 8002 MARUBENI CORP Trading companies 114% 

47 TYO: 1333 MARUHA NICHIRO CORP Fishery 224% 

48 TYO: 8252 MARUI GROUP CO LTD Retail 83% 

49 TYO: 6508 MEIDENSHA CORP Electric machinery 8% 

50 TYO: 8058 MITSUBISHI CORP Trading companies 62% 

51 TYO: 6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP Electric machinery 35% 

52 TYO: 7211 MITSUBISHI MOTORS CORP Automotive 305% 

53 TYO: 8031 MITSUI & CO LTD Trading companies 113% 

54 TYO: 7003 MITSUI ENGIN & SHIPBUILDING Shipbuilding 36% 

55 TYO: 2282 NH FOODS LTD Foods 52% 

56 TYO: 2871 NICHIREI CORP Foods 8% 

57 
TYO: 7731 NIKON CORP 

Precision 
instruments 60% 

58 
TYO: 9062 NIPPON EXPRESS CO LTD 

Other land 
transport 20% 

59 TYO: 4272 NIPPON KAYAKU CO LTD Chemicals 158% 

60 TYO: 4041 NIPPON SODA CO LTD Chemicals 205% 

61 
TYO: 9432 

NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE Communications 45% 

62 TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 16% 

63 TYO: 7201 NISSAN MOTOR CO LTD Automotive 10% 

64 TYO: 2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC Foods 60% 

65 TYO: 6988 NITTO DENKO CORP Chemicals 12% 

66 TYO: 6471 NSK LTD Machinery 21% 

67 TYO: 9437 NTT DOCOMO INC Communications 50% 

68 TYO: 9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 54% 

69 TYO: 3861 OJI HOLDINGS CORP Pulp & paper 92% 

70 TYO: 4578 OTSUKA HOLDINGS CO LTD Pharmaceuticals 149% 

71 TYO: 2501 SAPPORO HOLDINGS LTD Foods 98% 

72 TYO: 3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Retail 44% 

73 TYO: 4507 SHIONOGI & CO LTD Pharmaceuticals 116% 

74 TYO: 9984 SOFTBANK GROUP CORP Communications 1513% 

75 TYO: 7270 SUBARU CORP Automotive 79% 

76 TYO: 8053 SUMITOMO CORP Trading companies 76% 

77 TYO: 5802 SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD Nonferrous metals 15% 

78 TYO: 7269 SUZUKI MOTOR CO LTD Automotive 6% 
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79 TYO: 2531 TAKARA HOLDINGS INC Foods 41% 

80 TYO: 9602 TOHO CO LTD (FILM) Services 88% 

81 TYO: 5301 TOKAI CARBON CO LTD Glass & ceramics 12% 

82 
TYO: 3289 

TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 
CORP Real estate 62% 

83 TYO: 3402 TORAY INDUSTRIES INC Textiles & apparel 62% 

84 TYO: 8015 TOYOTA TSUSHO CORP Trading companies 27% 

85 TYO: 4704 TREND MICRO INC Services 47% 

86 TYO: 4208 UBE INDUSTRIES LTD Chemicals 55% 

87 TYO: 4689 YAHOO JAPAN CORP Services 157% 

Πίνακασ 5.5  Ταξινόμθςθ βάςει P/E 

Α.α identification 
code 

Company name GICS sector P/E 

1 TYO: 510 BRIDGESTONE CORP Rubber products 8.2529 

2 TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP Railway/bus 6.7460 

3 TYO: 1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO Construction 9.6016 

4 TYO: 2432 DENA CO LTD Services 7.2330 

5 TYO: 7205 HINO MOTORS LTD Automotive 7.1882 

6 TYO: 7202 ISUZU MOTORS LTD Automotive 8.5556 

7 TYO: 8001 ITOCHU CORP Trading 
companies 

5.1177 

8 TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC Oil & coal 
products 

8.0410 

9 TYO: 9433 KDDI CORP Communications 8.5266 

10 TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 9.9102 

11 TYO: 8002 MARUBENI CORP Trading 
companies 

5.0647 

12 TYO: 8058 MITSUBISHI CORP Trading 
companies 

8.8236 

13 TYO: 8031 MITSUI & CO LTD Trading 
companies 

8.0833 

14 TYO: 9432 NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 

Communications 8.8129 

15 TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 9.5721 

16 TYO: 4507 SHIONOGI & CO LTD Pharmaceuticals 5.7708 

17 TYO: 9984 SOFTBANK GROUP CORP Communications 9.3356 

18 TYO: 7270 SUBARU CORP Automotive 4.3620 

19 TYO: 8053 SUMITOMO CORP Trading 
companies 

6.4648 

20 TYO: 3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP Real estate 9.7609 

21 TYO: 8015 TOYOTA TSUSHO CORP Trading 
companies 

8.7876 
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Πίνακασ 5.6 Μετοχζσ με P/BV μικρότερο από 2 δεδομζνου ότι ζχουν περάςει τα 2 προθγοφμενα 

κριτιρια: 

Α.α identification 

code 

stocks GICS sector P/BV 

1 TYO: 510 BRIDGESTONE CORP Rubber products 1.0756 

2 TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP Railway/bus 1.0748 

3 TYO: 1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO Construction 0.9328 

4 TYO: 7205 HINO MOTORS LTD Automotive 1.2069 

5 TYO: 7202 ISUZU MOTORS LTD Automotive 1.6992 

6 TYO: 8001 ITOCHU CORP Trading 
companies 

1.1921 

7 TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC Oil & coal 
products 

0.8553 

8 TYO: 9433 KDDI CORP Communications 1.0388 

9 TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 0.9167 

10 TYO: 8002 MARUBENI CORP Trading 
companies 

1.3445 

11 TYO: 8058 MITSUBISHI CORP Trading 
companies 

1.1558 

12 TYO: 8031 MITSUI & CO LTD Trading 
companies 

1.1499 

13 TYO: 9432 NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 

Communications 0.6161 

14 TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 1.3143 

15 TYO: 4507 SHIONOGI & CO LTD Pharmaceuticals 1.4484 

16 TYO: 7270 SUBARU CORP Automotive 1.0135 

17 TYO: 8053 SUMITOMO CORP Trading 
companies 

0.9464 

18 TYO: 3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP Real estate 0.9214 

19 TYO: 8015 TOYOTA TSUSHO CORP Trading 
companies 

0.8038 
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Πίνακασ 5.7 Συνολικι απόδοςθ επιλεγμζνων μετοχϊν 

Α.α identification code Stocks Απόδοςθ 2011-2016 

ςυμπεριλαμβανομζνων 

split και μεριςμάτων 

1 TYO: 7270 SUBARU CORP 394.93% 

2 TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC -5.53% 

3 TYO: 8053 SUMITOMO CORP 12.67% 

4 TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 104.51% 

5 TYO: 9432 NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 

110.69% 

6 TYO: 8015 TOYOTA TSUSHO CORP 62.31% 

7 TYO: 8001 ITOCHU CORP 54.69% 

8 TYO: 8002 MARUBENI CORP 3.15% 

9 TYO: 9433 KDDI CORP 166.69% 

10 TYO: 510 BRIDGESTONE CORP 76.84% 

11 TYO: 7205 HINO MOTORS LTD 87.30% 

12 TYO: 8031 MITSUI & CO LTD 8.52% 

13 TYO: 4507 SHIONOGI & CO LTD 292.44% 

14 TYO: 1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 137.74% 

15 TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 53.61% 

16 TYO: 3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 21.05% 

17 TYO: 8058 MITSUBISHI CORP 9.16% 

18 TYO: 7202 ISUZU MOTORS LTD 23.56% 

19 TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 228.71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Πίνακασ 5.8 Κίνδυνοσ μετοχϊν (διακφμανςθ και τυπικι απόκλιςθ) Value investing 

α.α stocks 

Απόδοςθ 2011-2016 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
split και μεριςμάτων ς% 

1 BRIDGESTONE CORP 76.84% 17.69% 

2 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 104.51% 30.70% 

3 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 137.74% 30.90% 

4 HINO MOTORS LTD 87.30% 58.76% 

5 ISUZU MOTORS LTD 23.56% 73.44% 

6 ITOCHU CORP 54.69% 47.91% 

7 JXTG HOLDINGS INC -5.53% 23.15% 

8 KDDI CORP 166.69% 31.13% 

9 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 53.61% 14.69% 

10 MARUBENI CORP 3.15% 56.37% 

11 MITSUBISHI CORP 9.16% 57.51% 

12 MITSUI & CO LTD 8.52% 42.56% 

13 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 110.69% 17.39% 

14 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 228.71% 41.03% 

15 SHIONOGI & CO LTD 292.44% 9.13% 

16 SUBARU CORP 394.93% 34.22% 

17 SUMITOMO CORP 12.67% 43.74% 

18 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 21.05% 44.19% 

19 TOYOTA TSUSHO CORP 62.31% 43.17% 
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Πίνακασ 5.9 Ταξινόμθςθ μετοχϊν με βάςθ τον κίνδυνο 

α.α stocks 

Απόδοςθ 2011-2016 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
split και μεριςμάτων ς% 

1 SHIONOGI & CO LTD 292.44% 9.13% 

2 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 53.61% 14.69% 

3 
NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 110.69% 17.39% 

4 BRIDGESTONE CORP 76.84% 17.69% 

5 JXTG HOLDINGS INC -5.53% 23.15% 

6 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 104.51% 30.70% 

7 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 137.74% 30.90% 

8 KDDI CORP 166.69% 31.13% 

9 SUBARU CORP 394.93% 34.22% 

10 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 228.71% 41.03% 

11 MITSUI & CO LTD 8.52% 42.56% 

12 TOYOTA TSUSHO CORP 62.31% 43.17% 

13 SUMITOMO CORP 12.67% 43.74% 

14 
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 
CORP 21.05% 44.19% 

15 ITOCHU CORP 54.69% 47.91% 

16 MARUBENI CORP 3.15% 56.37% 

17 MITSUBISHI CORP 9.16% 57.51% 

18 HINO MOTORS LTD 87.30% 58.76% 

19 ISUZU MOTORS LTD 23.56% 73.44% 
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Πίνακασ 5.10  Κατάταξθ μετοχϊν growth investing και οι αποδόςεισ τουσ. 

α.α Company Name 
eps 
growth 

Απόδοςθ 
5ετίασ ς 

1 DENA CO LTD 15.76 -19.75% 69.86% 

2 HITACHI ZOSEN CORP 11.81 -3.75% 48.74% 

3 SOFTBANK GROUP CORP 7.78 144.76% 57.43% 

4 EBARA CORP 6.09 94.45% 69.95% 

5 SAPPORO HOLDINGS LTD 4.91 47.97% 25.79% 

6 GS YUASA CORP 3.55 -5.92% 36.87% 

7 ASAHI GLASS CO LTD 2.65 -2.28% 47.42% 

8 JXTG HOLDINGS INC 2.57 -5.53% 23.15% 

9 ALPS ELECTRIC CO LTD 2.10 231.37% 64.70% 

10 NIPPON KAYAKU CO LTD 1.77 70.11% 19.86% 

11 FUJIFILM HLDGS CORP 1.69 78.13% 38.30% 

12 MITSUBISHI MOTORS CORP 1.42 -40.33% 15.63% 

13 MARUHA NICHIRO CORP 1.38 82.67% 11.52% 

14 YAHOO JAPAN CORP 1.27 51.51% 46.15% 

15 NIPPON SODA CO LTD 1.22 31.24% 31.47% 

16 NH FOODS LTD 1.16 123.15% 21.99% 

17 TOHO CO LTD (FILM) 1.01 68.51% 20.28% 

18 OJI HOLDINGS CORP 0.99 8.92% 12.15% 

19 SUBARU CORP 0.99 394.93% 34.22% 

20 SCREEN HOLDINGS CO LTD 0.97 66.20% 108.79% 

21 KDDI CORP 0.96 166.69% 31.13% 

22 FAST RETAILING CO LTD 0.96 94.53% 40.37% 

23 NITTO DENKO CORP 0.87 107.48% 60.74% 

24 KURARAY CO LTD 0.85 20.62% 33.31% 

25 JAPAN STEEL WORKS LTD 0.81 -46.60% 50.60% 

26 JGC CORP 0.73 -36.95% 36.19% 

27 HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD 0.71 15.21% 13.80% 

28 FANUC CORP 0.63 25.43% 35.53% 

29 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 0.63 24.69% 18.14% 

30 KYOCERA CORP 0.62 31.27% 27.02% 

31 NISSHIN SEIFUN GROUP INC 0.61 59.88% 11.55% 

32 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.59 54.43% 12.09% 

33 
FAMILYMART UNY HOLDINGS 
CO 0.59 71.19% 13.39% 

34 MARUBENI CORP 0.57 3.15% 56.37% 

35 MITSUBISHI CORP 0.56 9.16% 57.51% 

36 NTT DOCOMO INC 0.54 62.41% 18.66% 

37 BRIDGESTONE CORP 0.54 76.84% 17.69% 

38 
NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 0.53 110.69% 17.39% 

39 SHIONOGI & CO LTD 0.50 292.44% 9.13% 

40 SECOM CO LTD 0.47 60.00% 16.97% 
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41 AEON CO LTD 0.47 30.64% 51.26% 

42 
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 
LTD 0.46 91.70% 22.76% 

43 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 0.44 53.61% 14.69% 

44 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.38 73.15% 57.70% 

45 MINEBEA MITSUMI INC 0.38 217.75% 39.33% 

46 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 0.36 228.71% 41.03% 

47 MITSUI & CO LTD 0.36 8.52% 42.56% 

48 YAMATO HOLDINGS CO 0.35 44.29% 33.71% 

49 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 0.34 104.51% 30.70% 

50 UNITIKA LTD 0.31 36.84% 21.39% 

51 EISAI CO LTD 0.30 52.39% 20.76% 

52 SUMITOMO CORP 0.30 12.67% 33.09% 

53 KOMATSU LTD 0.29 1.82% 58.87% 

54 TAKARA HOLDINGS INC 0.28 66.32% 17.77% 

55 AJINOMOTO CO INC 0.28 66.61% 26.81% 

56 DAIICHI SANKYO COMPANY LTD 0.27 43.66% 28.31% 

57 ITOCHU CORP 0.25 54.69% 47.91% 

58 TOSHIBA CORP 0.25 -42.64% 57.99% 

59 DENKA CO LTD 0.25 46.03% 73.28% 

60 HONDA MOTOR CO LTD 0.25 -8.81% 27.83% 

61 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.25 57.28% 19.55% 

62 TERUMO CORP 0.24 51.33% 29.66% 

63 SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD 0.21 31.32% 31.38% 

64 ASAHI KASEI CORP 0.20 72.12% 34.86% 

65 
NIPPON YUSEN KABUSHIKI 
KAISH 0.20 -23.26% 34.51% 

66 KAWASAKI HEAVY INDUSTR LTD 0.18 12.69% 42.25% 

67 NIPPON LIGHT METAL HLDGS CO 0.18 51.41% 62.08% 

68 NGK INSULATORS LTD 0.17 68.47% 27.72% 

69 YOKOHAMA RUBBER CO LTD 0.16 81.08% 17.04% 

70 TORAY INDUSTRIES INC 0.16 27.65% 33.21% 

71 NISSHINBO HOLDINGS INC 0.16 16.90% 15.19% 

72 COMSYS HOLDINGS 0.15 78.85% 17.52% 

73 OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD 0.12 7.72% 37.76% 

74 KONAMI HOLDINGS CORP 0.10 56.55% 39.74% 

75 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 0.10 30.97% 26.10% 

76 TOKYO ELECTRON LTD 0.08 102.69% 45.29% 

77 UBE INDUSTRIES LTD 0.08 -6.48% 32.79% 

 

 



62 
 

Πίνακασ 5.11  Ταξινόμθςθ Growth με βάςθ τον κίνδυνο 

α.α Company Name 
eps 
growth 

Απόδοςθ 
5ετίασ ς 

1 SHIONOGI & CO LTD 0.50 292.44% 9.13% 

2 MARUHA NICHIRO CORP 1.38 82.67% 11.52% 

3 NISSHIN SEIFUN GROUP INC 0.61 59.88% 11.55% 

4 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.59 54.43% 12.09% 

5 OJI HOLDINGS CORP 0.99 8.92% 12.15% 

6 
FAMILYMART UNY HOLDINGS 
CO 0.59 71.19% 13.39% 

7 HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD 0.71 15.21% 13.80% 

8 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 0.44 53.61% 14.69% 

9 NISSHINBO HOLDINGS INC 0.16 16.90% 15.19% 

10 MITSUBISHI MOTORS CORP 1.42 -40.33% 15.63% 

11 SECOM CO LTD 0.47 60.00% 16.97% 

12 YOKOHAMA RUBBER CO LTD 0.16 81.08% 17.04% 

13 
NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE 0.53 110.69% 17.39% 

14 COMSYS HOLDINGS 0.15 78.85% 17.52% 

15 BRIDGESTONE CORP 0.54 76.84% 17.69% 

16 TAKARA HOLDINGS INC 0.28 66.32% 17.77% 

17 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 0.63 24.69% 18.14% 

18 NTT DOCOMO INC 0.54 62.41% 18.66% 

19 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.25 57.28% 19.55% 

20 NIPPON KAYAKU CO LTD 1.77 70.11% 19.86% 

21 TOHO CO LTD (FILM) 1.01 68.51% 20.28% 

22 EISAI CO LTD 0.30 52.39% 20.76% 

23 UNITIKA LTD 0.31 36.84% 21.39% 

24 NH FOODS LTD 1.16 123.15% 21.99% 

25 
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 
LTD 0.46 91.70% 22.76% 

26 JXTG HOLDINGS INC 2.57 -5.53% 23.15% 

27 SAPPORO HOLDINGS LTD 4.91 47.97% 25.79% 

28 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 0.10 30.97% 26.10% 

29 AJINOMOTO CO INC 0.28 66.61% 26.81% 

30 KYOCERA CORP 0.62 31.27% 27.02% 

31 NGK INSULATORS LTD 0.17 68.47% 27.72% 

32 HONDA MOTOR CO LTD 0.25 -8.81% 27.83% 

33 DAIICHI SANKYO COMPANY LTD 0.27 43.66% 28.31% 

34 TERUMO CORP 0.24 51.33% 29.66% 

35 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 0.34 104.51% 30.70% 

36 KDDI CORP 0.96 166.69% 31.13% 

37 SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD 0.21 31.32% 31.38% 

38 NIPPON SODA CO LTD 1.22 31.24% 31.47% 

39 UBE INDUSTRIES LTD 0.08 -6.48% 32.79% 
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40 SUMITOMO CORP 0.30 12.67% 33.09% 

41 TORAY INDUSTRIES INC 0.16 27.65% 33.21% 

42 KURARAY CO LTD 0.85 20.62% 33.31% 

43 YAMATO HOLDINGS CO 0.35 44.29% 33.71% 

44 SUBARU CORP 0.99 394.93% 34.22% 

45 
NIPPON YUSEN KABUSHIKI 
KAISH 0.20 -23.26% 34.51% 

46 ASAHI KASEI CORP 0.20 72.12% 34.86% 

47 FANUC CORP 0.63 25.43% 35.53% 

48 JGC CORP 0.73 -36.95% 36.19% 

49 GS YUASA CORP 3.55 -5.92% 36.87% 

50 OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD 0.12 7.72% 37.76% 

51 FUJIFILM HLDGS CORP 1.69 78.13% 38.30% 

52 MINEBEA MITSUMI INC 0.38 217.75% 39.33% 

53 KONAMI HOLDINGS CORP 0.10 56.55% 39.74% 

54 FAST RETAILING CO LTD 0.96 94.53% 40.37% 

55 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 0.36 228.71% 41.03% 

56 KAWASAKI HEAVY INDUSTR LTD 0.18 12.69% 42.25% 

57 MITSUI & CO LTD 0.36 8.52% 42.56% 

58 TOKYO ELECTRON LTD 0.08 102.69% 45.29% 

59 YAHOO JAPAN CORP 1.27 51.51% 46.15% 

60 ASAHI GLASS CO LTD 2.65 -2.28% 47.42% 

61 ITOCHU CORP 0.25 54.69% 47.91% 

62 HITACHI ZOSEN CORP 11.81 -3.75% 48.74% 

63 JAPAN STEEL WORKS LTD 0.81 -46.60% 50.60% 

64 AEON CO LTD 0.47 30.64% 51.26% 

65 MARUBENI CORP 0.57 3.15% 56.37% 

66 SOFTBANK GROUP CORP 7.78 144.76% 57.43% 

67 MITSUBISHI CORP 0.56 9.16% 57.51% 

68 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.38 73.15% 57.70% 

69 TOSHIBA CORP 0.25 -42.64% 57.99% 

70 KOMATSU LTD 0.29 1.82% 58.87% 

71 NITTO DENKO CORP 0.87 107.48% 60.74% 

72 NIPPON LIGHT METAL HLDGS CO 0.18 51.41% 62.08% 

73 ALPS ELECTRIC CO LTD 2.10 231.37% 64.70% 

74 DENA CO LTD 15.76 -19.75% 69.86% 

75 EBARA CORP 6.09 94.45% 69.95% 

76 DENKA CO LTD 0.25 46.03% 73.28% 

77 SCREEN HOLDINGS CO LTD 0.97 66.20% 108.79% 
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Πίνακασ 5.12  Αποδόςεισ και κίνδυνοσ μετοχϊν GARP ταξινομθμζνεσ με βάςθ τον κίνδυνο 

identification 
code stocks GICS sector Return ς 

TYO: 510 BRIDGESTONE CORP Rubber products 76.84% 17.69% 

TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP Railway/bus 104.51% 30.70% 

TYO: 8001 ITOCHU CORP 
Trading 
companies 54.69% 47.91% 

TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC 
Oil & coal 
products -5.53% 23.15% 

TYO: 9433 KDDI CORP Communications 166.69% 31.13% 

TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 53.61% 14.69% 

TYO: 8002 MARUBENI CORP 
Trading 
companies 3.15% 56.37% 

TYO: 8058 MITSUBISHI CORP 
Trading 
companies 9.16% 57.51% 

TYO: 8031 MITSUI & CO LTD 
Trading 
companies 8.52% 42.56% 

TYO: 9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE Communications 110.69% 17.39% 

TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 228.71% 41.03% 

TYO: 7270 SUBARU CORP Automotive 394.93% 34.22% 

TYO: 8053 SUMITOMO CORP 
Trading 
companies 12.67% 33.09% 

 

5.13 Ρίνακασ Mζςθ μεριςματικι απόδοςθ 

a.a Company Name μζςθ 

μεριςματικι 

απόδοςθ 2006-

2011 

Απόδοςθ 2012-2016 

ςυμπεριλαμβανομζνου 

split και μεριςμάτων 

Κίνδυνοσ 

ς 

1 EISAI CO LTD 3.95% 52.39% 26.10% 

2 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 3.92% 30.97% 34.28% 

3 SHOWA SHELL SEKIYU KK 3.39% 63.96% 12.09% 

4 PACIFIC METALS CO LTD 3.22% -33.91% 74.99% 

5 ASTELLAS PHARMA INC 3.21% 80.30% 20.76% 

6 NTT DOCOMO INC 3.20% 62.41% 18.66% 

7 NISSAN MOTOR CO LTD 3.14% 7.67% 16.66% 

8 NIPPON SUISAN KAISHA LTD 3.13% 53.44% 84.25% 

9 MARUI GROUP CO LTD 3.13% 75.36% 11.54% 
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Πίνακασ 5.14 Μετοχζσ με P/E <10 

a.a identification 
code company name GICS sector p/e 

1 TYO: 510 BRIDGESTONE CORP Rubber products 8.2529 

2 TYO: 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP Railway/bus 6.7460 

3 TYO: 1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO Construction 9.6016 

4 TYO: 2432 DENA CO LTD Services 7.2330 

5 TYO: 7205 HINO MOTORS LTD Automotive 7.1882 

6 TYO: 7202 ISUZU MOTORS LTD Automotive 8.5556 

7 
TYO: 8001 ITOCHU CORP 

Trading 
companies 5.1177 

8 
TYO: 5020 JXTG HOLDINGS INC 

Oil & coal 
products 8.0410 

9 TYO: 9433 KDDI CORP Communications 8.5266 

10 TYO: 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO Railway/bus 9.9102 

11 
TYO: 8002 MARUBENI CORP 

Trading 
companies 5.0647 

12 
TYO: 8058 MITSUBISHI CORP 

Trading 
companies 8.8236 

13 
TYO: 8031 MITSUI & CO LTD 

Trading 
companies 8.0833 

14 TYO: 9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE Communications 8.8129 

15 TYO: 4021 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 9.5721 

16 TYO: 4507 SHIONOGI & CO LTD Pharmaceuticals 5.7708 

17 TYO: 9984 SOFTBANK GROUP CORP Communications 9.3356 

18 TYO: 7270 SUBARU CORP Automotive 4.3620 

19 
TYO: 8053 SUMITOMO CORP 

Trading 
companies 6.4648 

20 TYO: 3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP Real estate 9.7609 

21 
TYO: 8015 TOYOTA TSUSHO CORP 

Trading 
companies 8.7876 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Πίνακασ 5.15 Μετοχζσ με μεριςματικι απόδοςθ μεγαλφτερθ του 1% 

a.a company name 

Μζςθ 
μεριςματικι 
απόδοςθ 

1 BRIDGESTONE CORP 1.23% 

2 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 1.09% 

3 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 1.93% 

4 HINO MOTORS LTD 1.77% 

5 ISUZU MOTORS LTD 2.11% 

6 ITOCHU CORP 2.22% 

7 JXTG HOLDINGS INC 2.36% 

8 KDDI CORP 1.96% 

9 MARUBENI CORP 2.02% 

10 MITSUBISHI CORP 2.29% 

11 MITSUI & CO LTD 2.07% 

12 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 2.33% 

13 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 2.03% 

14 SHIONOGI & CO LTD 1.55% 

15 SUBARU CORP 1.37% 

16 SUMITOMO CORP 2.62% 

17 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1.79% 

18 TOYOTA TSUSHO CORP 1.57% 

 

Πίνακασ 5.16 μετοχζσ με P/BV μικρότερο του 2  

a.a Company name P/BV 

1 BRIDGESTONE CORP 1.0756 

2 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 1.0748 

3 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 0.9328 

4 HINO MOTORS LTD 1.2069 

5 ISUZU MOTORS LTD 1.6992 

6 ITOCHU CORP 1.1921 

7 JXTG HOLDINGS INC 0.8553 

8 KDDI CORP 1.0388 

9 MARUBENI CORP 1.3445 

10 MITSUBISHI CORP 1.1558 

11 MITSUI & CO LTD 1.1499 

12 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 0.6161 

13 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 1.3143 

14 SHIONOGI & CO LTD 1.4484 

15 SUBARU CORP 1.0135 

16 SUMITOMO CORP 0.9464 

17 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.9214 

18 TOYOTA TSUSHO CORP 0.8038 
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Πίνακασ 5.17 Μετοχζσ με P/E μικρότερο από το μιςό του μζγιςτου P/E 

a.a Company name P/E Highest/2 

1 BRIDGESTONE CORP 8.2529 515.7358 

2 CENTRAL JAPAN RAILWAY CORP 6.746 8.083887 

3 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 9.6016 68.85075 

4 ISUZU MOTORS LTD 8.5556 11.28019 

5 MARUBENI CORP 5.0647 5.692963 

6 MITSUI & CO LTD 8.0833 10.37568 

7 SHIONOGI & CO LTD 5.7708 18.28945 

8 SUBARU CORP 4.362 5.176919 

9 
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 
CORP 

9.7609 
16.36241 

10 TOYOTA TSUSHO CORP 8.7876 9.267694 

 
 

 


