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Περίληψη 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μέθοδο της θεμελιώδους ανάλυσης σαν 

κύρια μέθοδο αξιολόγησης και εν τέλει επιλογής εταιρικών μετοχών. Βασικός στόχος αυτής 

της εργασίας είναι μέσα από αριθμητικά δεδομένα να αποδειχθεί εάν και κατά πόσο ένα σύνολο 

μετοχών, ενός κλάδου εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί ορθή επενδυτική 

επιλογή για έναν επενδυτή με κριτήριο τα εργαλεία που μας παρέχει η εν λόγω ακαδημαϊκή 

μέθοδος. 

Η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης μετοχών η οποία 

επικεντρώνεται κατά βάση στην εύρεση της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής. Μελετά οτιδήποτε 

μπορεί να επηρεάσει την αξία της, από μακροοικονομικά μεγέθη όπως η οικονομία εν γένει και 

οι συνθήκες του κλάδου στον οποίο ανήκει, μέχρι μικροοικονομικά μεγέθη όπως τα οικονομικά 

στοιχεία και η διαχείριση της εταιρείας. Στόχος της ανάλυσης είναι να καταλήξει σε μια 

ποσοτική αξία την οποία ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ένδειξη για το αν μια  

μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερεκτιμημένη, συγκρίνοντας την με την διαπραγματεύσιμη τιμή 

της στην αγορά. Αυτό θα καθορίσει εάν η εν λόγω μετοχή αποτελεί επενδυτική ευκαιρία ή όχι. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας, επιλέχθηκε η εξέταση 7 μετοχών που ανήκουν 

στον εμπορικό κλάδο και διαθέτουν μια σχετικά αξιόλογη κίνηση στην αγορά αξιών, σε ένα 

χρονικό διάστημα έξι ετών από το 2011 ως το 2016. Η επιλογή των εμπορικών εταιριών προς 

ανάλυση έγινε με βάση την κεφαλαιοποίηση τους στην αγορά κεφαλαίου ενώ η τελική επιλογή 

των μετοχών θα γίνει με βάση τα ευρήματα που θα μας δώσει η ανάλυση μετά από τη μελέτη 

των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων αυτών των εταιριών αλλά και της συμπεριφοράς των 

μετοχών τους στη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί συνδυάζοντας δυο βασικά 

εργαλεία, αφενός την ανάλυση των αριθμοδεικτών και αφετέρου τα οικονομικά στοιχεία των 

εξεταζόμενων εταιρειών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα προκύψουν συμπεράσματα 

σχετικά με τις τάσεις και τις μελλοντικές προοπτικές που παρουσιάζουν οι μετοχές αλλά και 

με το ποιες αποτελούν την πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμη επένδυση. 

Η παρούσα εργασία έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το θέμα να εξετάζεται διαδοχικά 

και να γίνεται κατανοητό καθώς μεταβαίνουμε από τις απλές έννοιες στο πιο σύνθετο πρακτικό 

κομμάτι της. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη στο θεωρητικό και στο 

πρακτικό. Στο πρώτο μέρος προσεγγίζονται κάποιες γενικές χρηματοοικονομικές έννοιες, 

καθώς επίσης και το θεωρητικό υπόβαθρο της υπό μελέτης μεθόδου. Στη συνέχεια, περνώντας 
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στο δεύτερο μέρος γίνεται πιο πρακτική η προσέγγιση του θέματος, η οποία θα δώσει 

αριθμητική υπόσταση στις θεωρίες που μελετώνται νωρίτερα. Κλείνοντας, στο τελευταίο 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει μετά την 

περάτωση της όλης διαδικασίας ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις υγιέστερες και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μονάδες και να επιλέξουμε τις μετοχές που 

αποτελούν τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. 
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Abstract 

 

 

This thesis studies the method of fundamental analysis as the main evaluation and selection 

procedure regarding corporate shares. The key objective of this report is to show, by means of 

figures, whether a specific number of shares listed in the Athens Stock Exchange is a good 

investment option for an investor, using the tools provided by the academic method examined. 

Fundamental analysis is a method of evaluating corporate shares in an attempt to measure 

their intrinsic value through the examination of all the related economic, financial and other 

qualitative and quantitative factors. It examines anything that can affect a share’s value 

including macroeconomic factors, such as the overall economy and industry conditions, and 

microeconomic factors, such as financial conditions and company management. The main goal 

of the analysis is to produce a quantitative value that an investor can compare with the 

share’s current price, indicating whether the share is undervalued or overvalued. This will 

determine whether the share in question could be considered as an investment opportunity. 

In order to achieve the purpose of this paper, we have conducted a research by selecting 

seven corporate shares which belong in the field of trade and have a relatively strong presence 

in the stock market over a six-year period, from 2011 to 2016. The selection of the trading 

companies was based on their capitalization on the capital market while the final choice was 

based on specific evaluation outcomes after studying the financial results of all the companies 

in the sector, and the behavior of their shares in the stock market. This can be achieved by 

combining two basic tools. On the one hand, the analysis of the ratios and on the other hand the 

financial figures of the companies under review. Through this method, we will draw conclusions 

regarding what are the trends that a share follows, its future prospects and which of the 

examined shares constitutes the most advantageous long-term investment. 

The subject is examined gradually as we move from simple meanings to more complex 

practical parts. More specifically, the thesis is divided into two parts, the theoretical and the 

practical one. The first part approaches some generic financial concepts, as well as the 

theoretical background of the method under study. Then, in the second part, the thesis evolves 

into a more practical approach of the subject, giving numerical substance to the theories studied 

earlier. Last but not least, the final chapter outlines the conclusions that we have drawn in the 

end of the process so that we can identify the healthiest and fastest growing business units and 

choose the most attractive investment opportunities. 

https://www.investopedia.com/terms/i/intrinsicvalue.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/macroeconomic-factor.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/currentprice.asp
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ΜΕΡΟΣ 1Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στην καθημερινή μας ζωή είναι η λέξη επένδυση. Για κάθε άνθρωπο η έννοια αυτή 

αποκτά διαφορετική σημασία ανάλογα με τις επιδιώξεις και τους στόχους που θέτει και 

αγωνίζεται  να ικανοποιήσει. Έτσι, επένδυση για κάποιον μπορεί να θεωρηθεί ένα ακίνητο, ένα 

έργο τέχνης, ένας άνθρωπος, οι γνώσεις του, οι γνωριμίες του, καθώς γενικά όλη η ανθρώπινη 

δραστηριότητα έχει οικονομική αναφορά. Ωστόσο, ο εννοιολογικός ορισμός της λέξης 

«επένδυση» που θα συναντήσει κανείς σ ’ένα λεξικό αναφέρεται στη δέσμευση κεφαλαίων που 

γίνεται για ένα χρονικό διάστημα με την προσδοκία μιας θετικής απόδοσης στο μέλλον.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επένδυση έχει σαν στόχο να αποτρέψει τον επενδυτή από 

το να καταναλώσει σήμερα τα κεφάλαια του με απώτερο σκοπό να τα επενδύσει και να επιτύχει 

μια αβέβαιη μελλοντική ωφέλεια. Η χρήση της λέξης αβέβαιη δεν είναι τυχαία καθώς κάθε 

επένδυση ενέχει πάντα κάποιο κίνδυνο, του οποίου η διαχείριση αν γίνει σωστά δύναται να 

αποφέρει στον επενδυτή ένα μικρό ή μεγάλο κέρδος. Ωστόσο, οι έννοιες επένδυση και κέρδος 

δεν πρέπει να συγχέονται καθώς δε συμπίπτουν σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, η επένδυση 

έχει 2 βασικά χαρακτηριστικά που τη διαχωρίζουν από το απλό και εφήμερο κέρδος : αφενός 

ο επενδυτής έχει συνήθως ένα σχετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα κατά τη διάρκεια του οποίου 

αναμένει να αποδώσουν καρπούς οι επενδύσεις του και αφετέρου αναμένει μια κανονική –όχι 

υπερβολικά υψηλή - απόδοση από την επένδυση του, την οποία επιθυμεί να λαμβάνει με 

διαχρονική συνέπεια1.  

Σε καθημερινή βάση όλοι οι άνθρωποι λειτουργούμε σαν επενδυτές επιδιώκοντας να 

επωφεληθούμε από την υπεραξία των επιλογών μας. Στο κυνήγι, λοιπόν, μιας επιτυχημένης 

επένδυσης έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα θεωριών σχετικά με το ποιες επενδυτικές στρατηγικές 

είναι ορθές και ποιες όχι.  Άλλοτε οι στρατηγικές αυτές προτείνουν την πολυετή διακράτηση 

των μετοχών, άλλοτε την βραχυπρόθεσμη αγορά και πώληση τους βασισμένες στις τάσεις της 

αγοράς, άλλοτε πάλι κρίνεται ανώφελο να παρακολουθεί κανείς την αγορά επιδιώκοντας να 

                                                 
1 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili. 

(σελ.25) 
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βρει κορυφές και πυθμένες, και άλλοτε πάλι υποστηρίζουν πως η πιο κατάλληλη στιγμή 

εισόδου και εξόδου καθορίζεται από τα θεμελιώδη στοιχεία που εμφανίζει μια εταιρία. 

Αφού διαμορφώσει τη στρατηγική του, το επόμενο βήμα ενός επενδυτή είναι να 

εντοπίσει τα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να δει καλύτερα το τι πραγματικά συμβαίνει κάτω 

από την επιφάνεια της αγοράς. H πιθανότητα μια μετοχή να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση σίγουρα υπολογίζεται με κάποιον τρόπο, απορρέει από κάποιες συγκεκριμένες 

συνθήκες και συνήθως σχετίζεται με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί η τιμή της μετοχής στο 

παρελθόν. Αυτόν ακριβώς τον τρόπο θέλει να μελετήσει ο επενδυτής ώστε να εντοπίσει ένα 

μοτίβο στις κινήσεις μιας μετοχής για να μπορέσει να προβλέψει τη μελλοντική της πορεία.  

Γίνεται εύκολα λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω ότι η προβλεψιμότητα στις 

χρηματαγορές είναι ένα αντικείμενο που έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον ανά τα χρόνια. 

Έχει διεξαχθεί πληθώρα μελετών σχετικά με το ζήτημα χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποια 

ξεκάθαρη τεκμηρίωση για την ύπαρξη ή μη στρατηγικών εργαλείων που θα μπορούσαν με 

βεβαιότητα να οδηγήσουν τους επενδυτές σε συνεπή πρόβλεψη της αγοράς. Να τους παρέχει 

δηλαδή τη δυνατότητα να αποκομίσουν υπερβάλλοντα κέρδη από την εκμετάλλευση της 

αγοράς με βάση συγκεκριμένα μοτίβα. 

Αδιαμφισβήτητα, οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίσσονται και μεταβάλλονται 

διαρκώς και παράλληλα και οι ανάγκες των ατόμων και των επιχειρήσεων που κινούνται μέσα 

σε αυτές. Η ταχύτατη αυτή εξέλιξη της χρηματοοικονομικής πραγματικότητας καθιστά 

αναγκαία την εφαρμογή σύγχρονων επενδυτικών εργαλείων στην διαχείριση χαρτοφυλακίου. 

Διατίθεται ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση και επιλογή των επενδύσεων. Ένα εργαλείο εξ ’αυτών θα αποτελέσει το 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας : η θεμελιώδης ανάλυση. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

 

1.1 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

 

 

Από τα σχολικά ακόμη χρόνια μαθαίνουμε ότι όλες οι οικονομικές μονάδες που υπάρχουν και 

λειτουργούν σε ένα οικονομικό σύστημα μπορούν να ενταχθούν σε 3 κατηγορίες : τα 

νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Αυτές οι μονάδες συναλλάσσονται μεταξύ τους 

για να πετύχουν η καθεμία τους στόχους της και στο τέλος κάθε χρονιάς ανάλογα με το τι 

πληρωμές και τι εισπράξεις έχουν πραγματοποιήσει σε μια χρονική περίοδο υπολογίζουν το 

καθαρό τους αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι είτε πλεονασματικό, είτε 

ελλειμματικό, είτε σπανίως και ισοσκελισμένο.2  

Οι οικονομικές μονάδες δεν λειτουργούν αυτόνομα αλλά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. 

Έτσι προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

μηχανισμού ο οποίος θα τις φέρνει σε επικοινωνία και θα διευκολύνει τις μεταξύ τους 

συναλλαγές. Τον σκοπό αυτό επιτελεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο βασικός ρόλος του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια οικονομία είναι η ορθολογική και αποτελεσματική 

κατανομή των αποταμιεύσεων στις παραγωγικότερες χρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα 

στοχεύει στη δημιουργία όλων των απαραίτητων μηχανισμών μέσω των οποίων θα γίνεται η 

μεταφορά κεφαλαίων από τις μονάδες που έχουν πλεόνασμα κεφαλαίου π.χ. νοικοκυριά – που 

αποτελούν τη βασική πηγή αποταμιεύσεων και συνήθως αναζητούν προτάσεις για να 

επενδύσουν τα κεφάλαια τους - στις μονάδες που έχουν έλλειμμα κεφαλαίου π.χ. επιχείρησες 

- που συνήθως αναζητούν κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους.3  

Με απλά λόγια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των 

ελλειμματικών και των πλεονασματικών μονάδων στην οικονομία. Μέσω αυτού τα 

πλεονασματικά κεφάλαια κατανέμονται στους πιο αποδοτικούς χρήστες μέσω του μηχανισμού 

των τιμών εξασφαλίζοντας γραπτές υποσχέσεις των πρώτων ότι θα καταβάλλουν ένα ποσό 

χρημάτων στον κομιστή της υπόσχεσης σε μια μελλοντική χρονική στιγμή. Οι γραπτές αυτές 

υποσχέσεις καλούνται χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που έχουν οι κομιστές τους από τους 

                                                 
2 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili. 

(σελ.27) 
3 Σπύρου, Σ. Ι., (2013). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Αθήνα: Εκδ. Γ.Μπένου. 
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εκδότες των αξιογράφων αυτών, όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τα πιστοποιητικά 

καταθέσεων, οι ομολογίες κ.α.  

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη της 

ανάπτυξης μιας οικονομίας. Όσο πιο ανεπτυγμένη η χώρα τόσο πιο ισχυρό και αποτελεσματικό 

είναι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ανεπτυγμένες και ισχυρές 

οικονομίες διαθέτουν άριστα διαμορφωμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα ενώ οι χώρες με 

μικρότερη ανάπτυξη υστερούν σε τέτοιες δομές.  Είναι γεγονός, ότι σε μια οικονομία όπου ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας δεν υποστηρίζεται ή έστω υπολειτουργεί, το ύψος αλλά και το 

επίπεδο των επενδύσεων θα είναι ανεπαρκές με συνέπεια να καθυστερεί την ανάπτυξη της και 

κατ’ επέκταση την οικονομική της ευημερία .   

 

 

1.2 Σημασία και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 

 

Κάθε οργανωμένη οικονομία είναι πολύ σημαντικό να διέπεται από ένα αποτελεσματικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς αυτό επιτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες που 

βοηθούν καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας. Οι σημαντικότερες λειτουργίες του μπορούν 

να συνοψιστούν στις ακόλουθες : 

Πρώτη και κύρια λειτουργία του, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι η ορθολογική 

και αποτελεσματική κατανομή των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

διαθέτει όλους εκείνους τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να αξιολογεί και να διανέμει με 

τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα κεφάλαια που του εμπιστεύονται οι πλεονασματικές μονάδες 

στις ελλειμματικές προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας.  

Η δεύτερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία είναι στενά 

συνυφασμένη με την προηγούμενη, είναι η παροχή ευελιξίας στους συμμετέχοντες του 

συστήματος. Με την έννοια ευελιξία, εννοούμε ότι παρέχει όρους στους άμεσα ενδιαφερό-

μενους που δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεμονωμένα στην αγορά, όσον αφορά το 

φάσμα των απαιτήσεων, τη λήξη τους αλλά και την βαθμό ρευστοποίησής τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ένα ορθό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι σε θέση : 

 να παράγει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων αλλά και ονομαστικών αξιών εφόσον έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει χρηματικούς πόρους από διάφορες πηγές και μπορεί να 

επενδύει άμεσα σε χρεόγραφα ποικίλων αξιών. Η λειτουργία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
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κυρίως για τους μικρό αποταμιευτές, για τους οποίους είναι πιο δύσκολο να επενδύσουν 

απευθείας σε χρεόγραφα μεγάλων αξιών, τα οποία συνήθως διαπραγματεύονται στις 

άμεσες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 να συγκεντρώνει πόρους βραχυπρόθεσμης λήξης και να τους μετατρέπει σε 

μακροπρόθεσμης λήξης.  

 να προσφέρει απαιτήσεις που μπορούν πολύ εύκολα να ρευστοποιηθούν όπως είναι οι 

λογαριασμοί όψεως ή ταμιευτηρίου.  

Η προαγωγή  νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι μια ακόμη από τις λειτουργίες 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε ένα καλά δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα 

δημιουργούνται διαρκώς νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να ικανοποιούν τόσο 

τις καταναλωτικές όσο και τις επενδυτικές ανάγκες του κοινού. Η ικανοποίηση αυτών των 

αναγκών συνεπάγεται ότι περισσότερα κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα στην αγορά προς 

εκμετάλλευση και περισσότερες επενδύσεις θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν 

συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας 

Μια ακόμη σημαντική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι κι η συμβο-

λή του στη μείωση του κινδύνου. Γενικά, ο κίνδυνος απώλειας των κεφαλαίων στην αγορά 

αποτελούσε ανέκαθεν ανασταλτικό παράγοντα τόσο στην αποταμίευση όσο και την επένδυση 

μιας χώρας. Μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι εύκολο ο εν λόγω κίνδυνος να 

περιοριστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Από τη μια πλευρά οι αποταμι-

ευτές μέσω των τραπεζών διασφαλίζονται απέναντι στον κίνδυνο να χάσουν τα χρήματά τους. 

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές μέσα από το σύστημα αποκτούν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες αλλά και μια γκάμα προϊόντων που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν 

αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια μέσω των οποίων μπορούν να  ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.  

Η τελευταία λειτουργία του αφορά τον περιορισμό του κόστους που ενέχει η διεξαγωγή 

των συναλλαγών. Για να επιτευχθεί μια συναλλαγή είναι λογικό ότι απαιτείται κάποιο κόστος 

για τη λήψη της απαραίτητης πληροφόρησης άλλα και κάποιο κόστος συναλλαγής. Ένα 

αποδοτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στόχο έχει να περιορίσει ακριβώς αυτά τα κόστη. Η 

μείωση τους συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομίας. Για παράδειγμα, το να βρει 

ένας επενδυτής πόρους ώστε να προβεί σε κάποια επένδυση έχει πολύ μικρότερο κόστος  αν 

αποτανθεί σε μια τράπεζα από ότι αν αναζητήσει κάποιο αξιόπιστο οικείο πρόσωπο να του 

δανείσει τα χρήματα. Η ευκολία αυτή άντλησης χρημάτων και πληροφόρησης έχουν σαν 

αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις και να αναπτύσσεται η οικονομία μιας χώρας.4 

                                                 
4 Νούλας, Γ., (2016). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 2η επιμ. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. (σελ. 25-26) 
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1.3 Ροή Των Χρηματοοικονομικών Πόρων 

 

 

Η βασική λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος ,όπως προαναφέρθηκε, είναι να 

φέρει σε επαφή τις πλεονασματικές με τις ελλειμματικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο 

ώστε οι δεύτερες να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για την διεξαγωγή ή και την 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η μεταφορά αυτή των κεφαλαίων στις ελλειμματικές 

μονάδες μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους :  

 

 Άμεση μορφή χρηματοδότησης:  

Η χρηματοδότηση που επιτυγχάνεται όταν η πλεονασματική μονάδα επενδύει απευθείας 

στα αξιόγραφα που εκδίδει η ελλειμματική μονάδα, με αντάλλαγμα πιστωτικές απαιτήσεις που 

αποφέρουν τόκους  πχ. αγορά μετοχών, ομολογιών, έντοκων γραμματίων κ.λπ. Σ ’αυτή την 

περίπτωση, οι επενδυτές αγοράζουν κατευθείαν από μία επιχείρηση, έναν οργανισμό ή το 

κράτος τα αξιόγραφα που εκδίδουν, χωρίς την παρέμβαση τρίτων.  

 

 Έμμεση μορφή χρηματοδότησης  :  

Η χρηματοδότηση που λαμβάνει χώρα όταν η πλεονασματική μονάδα επενδύει στην 

ελλειμματική μέσω ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού, ο οποίος παίζει το ρόλο του 

ενδιάμεσου. Σ΄αυτή τη συνδιαλλαγή εμπλέκονται τρία μέρη: α) το αποταμιευτικό κοινό β) ο 

διαμεσολαβητικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός και γ) η επιχείρηση. Ειδικότερα, οι 

επενδυτές αγοράζουν αξιόγραφα ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος, το οποίο στη συνέχεια 

χρησιμοποιεί τα κεφάλαια αυτά για την αγορά διάφορων αξιογράφων ελλειμματικών μονάδων 

πχ. η αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, η αγορά μετοχών εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Με απλά λόγια, οι επενδυτές επενδύουν σε έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό 

ο οποίος με τη σειρά του έχει  επενδύσει σε διαφορά αξιόγραφα. Τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς απαρτίζουν κατά βάσει οι Τράπεζες αλλά και άλλοι οργανισμοί.5 

 

Γίνεται λοιπόν μία αρχική ταξινόμηση σε συστήματα τραπεζικού προσανατολισμού και 

συστήματα αγοραίου προσανατολισμού ανάλογα με τον τρόπο που οι επιχειρήσεις σε γενικές 

γραμμές αντλούν τα κεφάλαιά τους. 

                                                 
5 Σπύρου, Σ. Ι., (2013). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Αθήνα: Εκδ. Γ.Μπένου. 
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1.4 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

 

 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι οι οργανισμοί και οι διαδικασίες οι οποίες διευκολύνουν 

τις συναλλαγές με όλων των ειδών τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Πρόκειται για μια 

αγορά όπου φυσικά και νομικά πρόσωπα συναντώνται για να ανταλλάξουν χρηματικά 

κεφάλαια, συνάλλαγμα, αξίες ποικίλης διάρκειας και άλλα διάφορα ανταλλάξιμα στοιχεία σε 

τιμές που διαμορφώνονται από τις δυνάμεις της ζήτησης και της προσφοράς (Νόμος της 

ελεύθερης αγοράς). Μπορούν να χαρακτηριστούν κι ως δίαυλοι μέσω των οποίων τα δανεικά 

κεφάλαια διακινούνται από έναν προμηθευτή που έχει ένα πλεόνασμα περιουσιακών στοιχείων 

προς ένα πελάτη που έχει ένα έλλειμμα κεφαλαίων παρέχοντας εγγυήσεις για την καλή και 

πιστή εκτέλεση των συναλλαγών. 6 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές υπάρχουν και λειτουργούν σε όλο τον κόσμο, διαφέρουν 

όμως σε όγκο και μορφή καθώς άλλοτε είναι μικρές όπως είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών και 

άλλοτε είναι πολύ μεγάλες όπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές αποκτά κανείς πρόσβαση συνήθως μέσω ενός διαμεσολαβητή-μεσίτη (broker), δηλαδή 

μιας τράπεζας ή μιας χρηματιστηριακής εταιρίας έναντι μιας προμήθειας επί της συναλλαγής. 

 

 

1.5 Διάκριση Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

 

 

Οι οικονομικές απαιτήσεις, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστω-

τικές αγορές ποικίλλουν και παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές εντοπί-

ζονται σε σημεία όπως ως προς τους εκδότες τους, τη λήξη τους, τον κίνδυνο αθέτησης άλλα 

και τη διαπραγματευσιμότητά τους και διακρίνουν τις αγορές στις παρακάτω δυο κατηγορίες : 

 Αγορά χρήματος ή χρηματαγορά : 

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν βραχυπρόθεσμες (με διάρκεια μέχρι 1 έτος) 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. 

 Αγορά κεφαλαίου ή Κεφαλαιαγορά :  

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν μακροπρόθεσμες (με διάρκεια μεγαλύτερη του 

έτους) χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. 

                                                 
6 Δελής, Κ., (1996). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου : Μέθοδοι Αναλύσεως. Αθήνα: Εκδ. Σακκούλα. (σελ.12) 
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1.5.1 Αγορά Χρήματος 

 

 

Ως αγορά χρήματος ή χρηματαγορά ορίζεται η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται  

συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, που αποτελούν στενά υποκατά-

στατα του χρήματος. «Βραχυπρόθεσμα» καλούνται τα αξιόγραφα με χρονική διάρκεια μέχρι 1 

έτος. Οι τίτλοι που ανταλλάσσονται σε αυτή έχουν συνήθως μεγάλες ονομαστικές αξίες, είναι 

εύκολα ρευστοποιήσιμοι, έχουν χαμηλό κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών 

τους και μεγάλη εμπορευσιμότητα. Η τιμή τους καθορίζεται από την προσφορά και την ζήτηση 

των επενδυτών καθώς είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στην αγορά. 

Η αγορά χρήματος δεν προσδιορίζεται γεωγραφικά, ούτε έχει συγκεκριμένη τοποθεσία 

στην οποία γίνονται συναλλαγές όπως είναι το χρηματιστήριο στην αγορά κεφαλαίου. 

Αποτελείται απλά από το σύνολο των αγορών όπου διακινούνται οι διάφοροι 

χρηματοπιστωτικοί τίτλοι.7 Η βασική οικονομική της λειτουργία είναι να παρέχει βραχυχρόνια 

χρηματοδότηση στις οικονομικές μονάδες ώστε αυτές να διευκολύνονται ως προς τη ρύθμιση 

της ρευστότητάς τους.8 

Η αγορά χρήματος διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο καθώς λειτουργεί σαν 

διαμεσολαβητής μεταξύ των οικονομικών μονάδων οι οποίες έχουν ανάγκες σε ρευστά και σε 

οικονομικές μονάδες οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν βραχυπρόθεσμα και αποδοτικά τα 

πλεονασματικά ρευστά διαθέσιμά τους. Η δημιουργία μιας καλά οργανωμένης χρηματαγοράς 

η οποία μπορεί φθηνά, άμεσα και με μικρές διακυμάνσεις στα επιτόκια να απορροφήσει τα 

πλεονασματικά κεφάλαια και να τα μετατρέψει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό μπορεί να 

προσφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε όσους συμμετέχουν στην αγορά αλλά και στην 

οικονομία γενικότερα. 9 

Τα βασικότερα προϊόντα στις χρηματαγορές που τίθενται σε διαπραγμάτευση είναι : 

⦿ Έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου ( Treasury Bills ) 

⦿ Συμφωνίες Επαναγοράς ( Repurchase Agreements , Repos ) 

⦿ Διαπραγματεύσιμα Πιστοποιητικά Καταθέσεων ( Negotiable Certificates of Deposit) 

⦿ Εμπορικοί Πιστωτικοί Τίτλοι ( Commercial Papers , CP ) 

⦿ Εγγυητικές Επιστολές ( Banker’s Acceptances ) 

                                                 
7 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili.      

  (σελ.69) 
8 Θωμαδάκης, Σ.Β. και Ξανθάκης, Μ.Δ., (2011).Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Τραπεζική Επιστήμη : Θεωρία και Πράξη,.  

   2η επιμ. Αθήνα: Εκδ.Σταμούλη. 
9 Σπύρου, Σ. Ι., (2013). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Αθήνα: Εκδ. Γ.Μπένου. 
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⦿ Διατραπεζικά κεφάλαια ( Interbank Funds) 

⦿ Ευρωδολάρια ( Eurodollars ) 

 

 

1.5.2 Αγορά Κεφαλαίου 

 

 

Η αγορά κεφαλαίου ή κεφαλαιαγορά είναι η αγορά στην οποία διαπραγματεύονται 

μακροπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί τίτλοι. Ο όρος «μακροπρόθεσμοι» σημαίνει ότι τα 

αξιόγραφα αυτά έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του 1 έτους. Τα αξιόγραφα τα οποία 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά κεφαλαίου δεν ρευστοποιούνται εύκολα 

ενώ παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους σε σχέση με 

τα αξιόγραφα στην αγορά χρήματος. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη μεγάλη διάρκεια που 

έχουν αυτά τα αξιόγραφα, καθώς αποτελεί κοινό τόπο ότι όσο πιο απομακρυσμένες χρονικά 

είναι οι πληρωμές τις οποίες πρέπει να κάνει ο εκδότης των αξιογράφων τόσο πιο πιθανό είναι 

να βρεθεί σε αδυναμία να εκπληρώσει την υποχρέωση του. Σ’ αυτή την αγορά τα αξιόγραφα 

που διαπραγματεύονται χρησιμοποιούνται κατά βάση για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή 

επενδύονται σε παραγωγικές επενδύσεις. 

Τα κυριότερα προϊόντα που διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίου είναι οι μετοχές 

– κοινές και προνομιούχες - και τα ομόλογα και οι ομολογίες οι οποίες εκδίδονται από το 

Δημόσιο, τις επιχειρήσεις ή τις τράπεζες. Τα μέσα αυτά διακρίνονται ανάλογα με τη διαχρονική 

σταθερότητα του ποσού που καταβάλλουν στον κάτοχο τους σε αξιόγραφα μεταβλητού και 

αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος.10 

 

 

1.6 Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορά 

 

 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα 

με το εάν οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

αυτές είναι νεοεκδιδόμενες ή όχι. Αυτές είναι: 

                                                 
10 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili.  

   (σελ.74) 
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 Πρωτογενής Αγορά 

Στην πρωτογενή αγορά αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν μόνο νεοεκδιδόμενες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις αόριστης ή μακροπρόθεσμης διάρκειας. Είναι η αγορά όπου 

οι κινητές αξίες, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα εκδίδονται, εισάγονται και 

διαπραγματεύονται στην αγορά για πρώτη φορά χωρίς την ύπαρξη κάποιου μεσάζοντα (μεσίτη 

– broker). Όταν μια εταιρία εισάγεται στο χρηματιστήριο για πρώτη φορά εκδίδει και πουλά 

τις μετοχές της στην πρωτογενή αγορά, με τη λεγόμενη αρχική δημόσια προσφορά όπου ο 

λήπτης αγοράζει τη μετοχή απευθείας από τον εκδότη. Ο επενδυτής γράφεται στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. που τον ενδιαφέρει και λαμβάνει μέσω της τράπεζας που 

μεσολαβεί τις νέες μετοχές από πρώτο χέρι. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τα ομόλογα. Η 

πρωτογενής αγορά εξυπηρετεί κυρίως παραγωγικούς σκοπούς όπως είναι η επέκταση κι ο 

εκσυγχρονισμός του πάγιου εξοπλισμού μιας εταιρίας, η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της, 

η εξαγορά ανταγωνιστικών μονάδων αλλά και η γενικότερη ανάπτυξή της.11 

Τα έσοδα που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των νέων απαιτήσεων πηγαίνουν στις 

εταιρίες ή το δημόσιο που εκδίδουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα. Σημαντικό ρόλο σ ‘αυτή 

διαδραματίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται μεταξύ των επιχειρήσεων 

που εκδίδουν τα χρεόγραφα και των επενδυτών. Χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχουν για την 

ακριβή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά , εξυπηρετούν μεταξύ άλλων στην πληροφόρηση 

των επιχειρήσεων σχετικά με το τί ποσά  μπορούν να αντλήσουν και τι είδους χρεόγραφα 

πρέπει να εκδοθούν ώστε η άντληση κεφαλαίων να γίνει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

 

 Δευτερογενής αγορά  

Στη δευτερογενή αγορά αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις παλαιότερων εκδόσεων. Πραγματοποιούνται δηλαδή αγοραπωλησίες αξιογράφων 

που προέρχονται από εισηγμένες κατά το παρελθόν Α.Ε., των οποίων οι αξίες αγοράζονται από 

τους επενδυτές κατά την έκδοση τους στην πρωτογενή αγορά και πωλούνται όταν αυτοί το 

επιθυμούν στη δευτερογενή. Δεν δημιουργούνται νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις 

γίνονται μόνο μεταξύ των επενδυτών. Είναι ο τόπος όπου οι επενδυτές αγοράζουν τίτλους όπως 

μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης από 

άλλους επενδυτές, και όχι τον ίδιο τον εκδότη. Η δευτερογενής αγορά προϋποθέτει την ύπαρξη 

ελεύθερης οικονομίας ενώ η διαμόρφωση των τιμών των διαπραγματεύσιμων σ ‘αυτή τίτλων 

γίνεται μόνο με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. 

                                                 
11 Καρμανιόλας, Λ. Ι., (2007). Ακριβές και Φθηνές Μετοχές. Αθήνα: Εκδ. Σμπίλιας. 
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Η δευτερογενής αγορά είναι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών και είναι 

αυτό που οι άνθρωποι εννοούν με τον όρο «χρηματιστήριο». Περιλαμβάνει το NYSE, Nasdaq 

και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια στον κόσμο. Επίσης εδώ περιλαμβάνεται και η δευτερογενής 

αγορά ομολόγων. Η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς που την καθιστά αναγκαία, είναι η 

παροχή ρευστότητας στους συμμετέχοντες σε αυτή, γεγονός που καθιστά και την πρωτογενή 

αγορά περισσότερο ελκυστική εφόσον οι επενδυτές εύκολα και άμεσα μπορούν να πουλήσουν 

τα χρεόγραφα τους στη δευτερογενή.  

 

 

1.7 Οργανωμένη και Μη Οργανωμένη Αγορά 

 

 

Μια ακόμη διάκριση των χρηματοπιστωτικών αγορών γίνεται και ανάλογα με την οργάνωση 

και τους κανόνες υπό τους οποίους αυτές λειτουργούν. Έτσι οι αγορές διακρίνονται σε : 

 

 Οργανωμένες :  

Οργανωμένη αγορά καλείται η αγορά χρηματοοικονομικών μέσων της οποίας η 

λειτουργία διέπεται από κανόνες που καθορίζουν τη διαφάνεια των συναλλαγών της, τις 

προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ ‘αυτή καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και 

διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή. Παραδείγματα τέτοιων αγορών 

αποτελούν το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κ.α. 

 

 Μη οργανωμένες :  

Μη οργανωμένη αγορά είναι η αγορά που μπορεί να πάρει μέρος οπουδήποτε, δεν απαιτεί 

συγκεκριμένη τοποθεσία, και έχει μόνο ως απαίτηση την ύπαρξη Η/Υ και ενός δικτύου 

χρηματιστών, οι οποίοι παίρνουν θέση σε διάφορες μετοχές και στη συνέχεια αγοράζουν και 

πωλούν από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο των μετοχών.  

  



12 | P a g e  

 

1.8 Χρηματιστηριακή Αγορά 

 

 

Με τον όρο «χρηματιστηριακή αγορά» εννοούμε την οργανωμένη, συνήθως επίσημα αναγνω-

ρισμένη από το κράτος, αγορά όπου συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν αγοροπωλησίες κινητών αξιών (μετοχές, τραπεζικά, κρατικά ή άλλα 

ομόλογα) ή/και εμπορευμάτων. Σ ’αυτή οι τιμές των διαπραγματεύσιμων προϊόντων 

καθορίζονται ελεύθερα από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Ανάλογα με το 

αντικείμενο που διαπραγματεύονται διακρίνονται σε Αξιών, Εμπορευμάτων και Ναύλων. 

Κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία των χρηματιστηρίων αποτέλεσε η ανάγκη για  

εξεύρεση βραχυπρόθεσμων ή κυρίως μακροπρόθεσμων κεφαλαίων αλλά και για σύναψη 

αγοροπωλησιών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων που δεν βρίσκονται στον τόπο διαπραγ-

μάτευσής τους. 12 

 

 

1.9 Το Χρηματιστήριο Αθηνών  

 

 

Στην Ελλάδα το σπουδαιότερο παράδειγμα οργανωμένης αγοράς αποτελεί το Χρηματιστήριο 

Αξιών των Αθηνών (Χ.Α.Α.).  Ως Χρηματιστήρια Αξιών καλούνται τα χρηματιστήρια στα 

οποία διεξάγονται αγοραπωλησίες τίτλων, όπως µετοχών Ανωνύμων Εταιρειών, ομολογιών 

(ομολογιακών δανείων) που εκδίδονται από το ∆ηµόσιο, Οργανισμούς και Ανώνυμες Εταιρείες 

καθώς και παράγωγων (π.χ. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/40) υπό 

συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και εφαρμογής των μηχανισμών της ζήτησης και της 

προσφοράς. 13
 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε ως αυτόνομος κανονιστικά φορέας το Σεπτέμβριο 

του 1876 ενώ τα εγκαίνια της επίσημης λειτουργίας του έγιναν το Μάιο του 1880. Τα πρώτα 

αντικείμενα που τέθηκαν προς διαπραγμάτευση ήταν οι Ομολογίες των Εθνικών Δανείων και 

οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών µέχρι και το 1918 είχε το χαρακτήρα ενός πλήρως 

αυτοδιοικούμενου Σωματείου που λειτουργούσε σύμφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ιοικούσης 

                                                 
12 Κιόχος, Π.Α. , Παπανικολάου ,Γ.Δ. και Κιόχος, Α.Π., (2001). Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών  

    - Διεθνή Χρηματιστήρια. Αθήνα: Εκδ. Σταμούλης. (σελ.79-83) 
13 Συριόπουλος, Κ., (1999). Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Θεωρία και Ανάλυση. Αθήνα: Εκδ. Ανικούλα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
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Επιτροπής και τον κανονισμό του, έκτοτε δημοσιεύτηκε ο Νόμος 1308 που το καθιέρωσε ως 

Ν.Π.∆.∆. .Αυτή τη μορφή δημόσιου οργανισμού τη διατήρησε μέχρι και το 1995 όπου ξεκίνησε 

και ο εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς, µε την µετατροπή του Χ.Α.Α. σε ανώνυμη εταιρία 

µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το 1997 το 39,67% του µετοχικού κεφαλαίου του 

Χ.Α.Α. διατέθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και ένα επιπλέον 

12% την επόμενη χρονιά.  

Το 1999 λειτούργησε για πρώτη φορά και το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και η 

ΕΤΕΣΕΠ, µε την διαπραγμάτευση των πρώτων παράγωγων προϊόντων να γίνεται τον 

Αύγουστο. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε το έργο της αποϋλοποίησης των µετοχών (γρήγορη, 

αξιόπιστη και με χαμηλό κόστος ολοκλήρωση συναλλαγών). Η εκκαθάριση των συναλλαγών 

γινόταν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.( τώρα από Ε.Κ.Α.Ε.). Στο τέλος της 

χρονιάς τέθηκε σε λειτουργία και το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, 

αντικαθιστώντας το ΑΣΗΣ που λειτουργούσε ως τότε.14 

Το 2000 ιδρύθηκε η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ως εταιρεία 

συµµετοχών (Holding company) και εισήχθησαν οι µετοχές της στο Χ.Α.Α. Σκοπός της, 

σύμφωνα με το καταστατικό, είναι η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής 

που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων 

αγορών κεφαλαίου. Η Ε.Χ.Α.Ε. λειτουργεί ως εταιρεία η οποία χαράσσει τη στρατηγική του 

ομίλου και παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης της από τις εταιρείες τις οποίες ελέγχει. 

Ο όμιλος εταιρειών Ε.Χ.Α.Ε. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες : 

 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 

 Κεντρικό αποθετήριο αξιών Α.Ε. 

 Εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων Α.Ε. 

 Χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 Ανάπτυξη Συστημάτων και υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α Ε 

 Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης χρηματιστηριακών υπηρεσιών 

Το 2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της Ε.Χ.Α.Ε., Χρηματιστήριο 

Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων σε Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.) και τελικά το 

2003, το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποχώρησε εντελώς από την Ε.Χ.Α.Ε., ενώ το Χ.Α. µεταβίβασε 

τις εναπομείνασες εποπτικές αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τον Ιούλιο του 

2007 ξεκίνησε η µεταφορά όλων των υπηρεσιών της Ε.Χ.Α.Ε. στο νέο κτίριο στη Λεωφόρο 

Αθηνών, ενώ τον ∆εκέµβριο έκλεισε οριστικά το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10. 

                                                 
14 http://www.helex.gr/helex-history 
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Σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την 

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). Σκοπός της εταιρείας είναι η 

οργάνωση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών επί των κινητών αξιών 

παραγώγων προϊόντων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και η διασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η προστασία του επενδυτικού κοινού καθώς και κάθε 

άλλη συναφής δραστηριότητα.15 

Υπάρχουν πέντε αγορές που λειτουργούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οργανωμένη 

αγορά αξιών, η οργανωμένη αγορά παραγώγων, η εναλλακτική αγορά, η αγορά άνθρακα (για 

EUAs) και η αγορά ξένων τίτλων. Αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης 

κινητών αξιών στη χώρα μας. Οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης  

σ‘ αυτή είναι μετοχές, ομόλογα είτε τραπεζικά είτε Ελληνικού Δημοσίου, απλές ή 

μετατρέψιμες ομολογίες Ανωνύμων Εταιριών καθώς και παράγωγα προϊόντα. Ο μεγαλύτερος 

όγκος συναλλαγών καθημερινά αφορά τις συναλλαγές των μετοχών. 

Ολκές οι συναλλαγές των εισηγμένων αξιογράφων γίνονται τοις μετρητοίς και 

εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). Οι εντολές εισάγονται από τα τερματικά που είναι εγκατεστημένα στα 

γραφεία των μελών του Χ.Α. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι εντολές συνδυάζονται με 

βάση την τιμή ,δηλαδή η εντολή αγοράς με τη μεγαλύτερη τιμή συνδυάζεται με την τιμή 

πώλησης στη χαμηλότερη τιμή καθώς και τον χρόνο εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ. 

Το χρηματιστήριο εποπτεύεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο 

οικονομίας και Οικονομικών μέσω του κυβερνητικού επόπτη.  Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται επίσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στην 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της εφαρμογής των 

διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς .   

Τα μέλη του χρηματιστηρίου Αθηνών που είναι οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες 

(ΑΧΕ), οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ) 

και οι τράπεζες που έχουν γίνει μέλη του χρηματιστηρίου Αθηνών είναι οι μόνες εταιρείες οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάσουν άμεσα εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών στο 

ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του χρηματιστηρίου. 

Η άδεια λειτουργίας των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών χορηγείται από την 

επιτροπή  κεφαλαιαγοράς, ενώ η αποδοχή τους ως μελών του χρηματιστηρίου Αθηνών γίνεται 

από το Δ.Σ. του Χ.Α., εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ανάμεσα σε άλλα, ως προς τον 

                                                 
15 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili. 
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εξοπλισμό τους, την οργάνωσή τους, τη στελέχωσή τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Τα μέλη του χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω των 

χρηματιστηριακών τους εκπροσώπων, οι οποίοι ευθύνονται εξ ολοκλήρου για τις συναλλαγές 

και πιστοποιούνται ως προς την επάρκειά τους με εξετάσεις που διενεργεί η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς.  

 Η χρηματιστηριακή εταιρεία, πέραν της δραστηριότητας  της διεξαγωγής συναλλαγών, 

μπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά 

προϊόντα,  να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της,  να διαχειρίζεται 

χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά πράγματα και 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταθέτει τα χρηματικά ποσά των πελατών της σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ονόματί τους, να διενεργεί συναλλαγές στην αγορά παραγώγων, 

καθώς και να παρέχει κάθε κύρια και παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας της. 

Για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών και τη διευκόλυνση των συναλλαγών,  το 

Χρηματιστήριο Αθηνών υπολογίζει και δημοσιεύει διάφορους δείκτες τιμών μετοχών.  οι 

δείκτες αυτοί βασίζονται στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που 

περιλαμβάνουν και περιέχουν συνήθως μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλη εμπορευσιμότητα16. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει πάνω από 30 δείκτες. Οι έξι βασικοί δείκτες είναι οι 

εξής: Composite Index (GD), FTSE/Athex Large Cap (γνωστός και ως FTSE 25), FTSE/Athex 

Mid Cap Index (FTSEM), FTSE/Athex Market Index (FTSEA), FTSE/ATHEX Global Traders 

Index Plus (FTSEGTI) και FTSE/ATHEX Factor-Weighted Index (FTSEMSFW).[5] 

  

                                                 
16 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili.  

https://el.wikipedia.org/wiki/FTSE/Athex_Large_Cap
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD#cite_note-5
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ    

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Ένας επενδυτής όταν εισέρχεται στην οργανωμένη αγορά κεφαλαίου έχει πάντα έναν βασικό 

στόχο, να βρει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση ώστε να αναλύσει σωστά την αγορά και να 

επιλέξει τις πιο κερδοφόρες μετοχές για το χαρτοφυλάκιο του.  Η αξιολόγηση και εν τέλει η 

επιλογή των μετοχών αυτών μπορεί να βασιστεί σε διάφορες μεθόδους ή τεχνικές, ανάλογα με 

το τί εξυπηρετεί τον εκάστοτε επενδυτή. Ωστόσο, δύο από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι 

η θεμελιώδης (fundamental) και η τεχνική (technical) ανάλυση για τις οποίες θα γίνει λόγος σε 

αυτό το κεφάλαιο.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξετάζουν από 

διαφορετική σκοπιά το ίδιο ζήτημα, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις στα διαχρονικά 

ερωτήματα των επενδυτών. Η πρώτη στηρίζεται στις συνθήκες που περιβάλλουν μια εταιρεία 

ώστε να προσδιορίσει το πόσο πραγματικά αποτιμάται η μετοχή της ενώ η δεύτερη εστιάζει 

κυρίως στις τάσεις των τιμών ιστορικά παρά στις θεωρητικές αποτιμήσεις. 

 

 

2.1 Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental Analysis) 

 

 

Η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί την πλέον ακαδημαϊκή και αποδεκτή από την επιστημονική 

κοινότητα  μέθοδο για την αξιολόγηση των χρεογράφων. Ο όρος «θεμελιώδης ανάλυση» 

αναφέρεται στη μελέτη και την ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης και κερδοφορίας μιας 

επιχείρησης καθώς και στην πρόβλεψη της μελλοντικής της πορείας και κατά συνέπεια της 

μελλοντικής τιμής της μετοχής της. Πρωτεύων στόχο της αποτελεί η εύρεση της εσωτερικής - 

πραγματικής τιμής της εταιρικής μετοχής.   

Η παραδοχή στην οποία βασίζεται η θεμελιώδης ανάλυση είναι ότι η αγορά, ιδίως συγκε-

κριμένων κλάδων, παρουσιάζει ατέλειες και δυσλειτουγίες, οι οποίες συνεπάγονται τη μη ορθή 
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αποτίμηση των μετοχών. Θεωρητικά, λοιπόν ένας αναλυτής που χρησιμοποιεί την εν λόγω 

μέθοδο είναι ο μόνος ικανός να τις επισημάνει και να τις προσδιορίσει. Επομένως βασική του 

επιδίωξη είναι να προσδιορίσει τις μετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που κατά τη 

γνώμη του διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά που εκτιμά η αγορά. Αυτός που θα προσδιορίσει 

ταχύτερα από τους άλλους αναλυτές τις καταστάσεις εκείνες κατά τις οποίες υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ της εμπορεύσιμης τιμής που έχει μια μετοχή στο Χ.Α.Α. και της πραγματικής 

της αξίας επιτυγχάνει πιο καλά απότελεσματα από εκεινα του επενδυτή που φυλάσσει αμετά-

βλητο το χαρτοφυλάκιο που επέλεξε. Εφόσον καθοριστούν οι διαφορές αυτές, ο επενδυτής έχει 

πλέον τη δυνατότητα να εκτιμήσει αν αποτελεί μια καλή επενδυτική ευκαιρία ή όχι. 17 

Για να υπάρξει ωστόσο μια σωστή εκτίμηση για την τιμή της μετοχής, θα πρέπει πρώτα 

ο αναλυτής να εξετάσει συνολικά όλους τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορεί να την 

επηρεάσουν. Είναι γεγονός ότι η πορεία ενός χρηματιστηριακού δείκτη επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τη γενικότερη οικονομική και πολιτική κατάσταση μίας χώρας, τα διεθνή γεγονότα, 

τα θεσμικά πλαίσια του χρηματιστηρίου καθώς επίσης και τις γνώσεις και τις πληροφορίες που 

διαθέτει ο εκάστοτε επενδυτής που συμμετέχει στην αγορά. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει 

ο αναλυτής να εστιάσει στη μελέτη τόσο της οικονομικής θέσης της εταιρείας όσο και της 

πορείας του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει αλλά και των γενικότερων συνθηκών που 

επικρατούν στην οικονομία. 18  

Η θεμελιώδης ανάλυση, λοιπόν, για να καταλήξει στην εύρεση της εσωτερικής τιμής 

μιας μετοχής θα ακολουθήσει τη μέθοδο «top-down approach» ή αλλιώς «από πάνω προς τα 

κάτω» η οποία διακρίνεται σε 3 στάδια : 

1ο Στάδιο : Ανάλυση της οικονομίας της χώρας στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται η 

συγκεκριμένη επιχείρηση  

2ο Στάδιο : Ανάλυση του κλάδου ή της δραστηριότητας στον οποίο εντάσσεται η εξεταζόμενη 

εταιρεία πχ. εμπορικού κλάδου 

3ο Στάδιο : Ανάλυση των ιδιαίτερων στοιχείων της εταιρείας : είτε αυτών που εμφανίζονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν είτε εκτός των χρηματο-

οικονομικών στοιχείων αυτών  

Απώτερος σκοπός της ανάλυσης είναι μέσω της μελέτης των τριών αυτών συνιστωσών 

να καταφέρει ο επενδυτής να ερμηνεύσει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η 

εταιρεία και να προσδιορίσει την πραγματική αξία της μετοχής της. Αν καταφέρει να την 

αποτιμήσει σωστά και έγκυρα, θα τη συγκρίνει με την αξία που διαπραγματεύεται στο 

                                                 
17 Δελής, Κ., (1996). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου : Μέθοδοι Αναλύσεως. Αθήνα: Εκδ. Σακκούλα. (σελ.413) 
18 David M. Cutler, James M. Poterba and Lawrence H. Summers, (1989). What Moves Stock Prices?. 
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Χρηματιστήριο Αξιών, ώστε να εντοπίσει αν η μετοχή αποτιμάται ορθά από την αγορά. Έτσι 

θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να χαρακτηρίσει αν αποτελεί μία καλή επενδυτική ευκαιρία.  

Πρόκειται για μια δύσκολη και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί μεγάλο 

όγκο δεδομένων. Ωστόσο, όμως παρέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες στους αναλυτές 

που προκύπτουν από τα  μακροοικονομικά  μεγέθη της οικονομίας,  τις κλαδικές  μελέτες, τις 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών, το πλήθος των δεικτών, 

τις  μελέτες και τις προβλέψεις των αναλυτών, τα εταιρικά νέα, διάφορα στατιστικά δεδομένα 

καθώς και μια πλειάδα ακόμα στοιχείων που όλα μαζί συνθέτουν το οπλοστάσιο ενός αναλυτή 

ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα για την εσωτερική τιμή μιας μετοχής.   

Συνοψίζοντας, μέσα από τη θεμελιώδη ανάλυση, οι επενδυτές προσπαθούν να 

κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ σημαντικών μεταβλητών, να εκτιμήσουν την  

υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά και τελικά να δημιουργήσουν προβλέψεις για την πορεία 

της Χρηματιστηριακής Αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, κάθε επενδυτής 

προσπαθεί να αποφασίσει για το αν τελικά θα τοποθετήσει τα χρηματικά του κεφάλαια σε ένα 

σύνολο μετοχών και με ποιο συνδυασμό . 

 

 

2.2 Διαδικασία Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

 

Ένας θεμελιώδης αναλυτής για να προβεί σε εκτιμήσεις με βάση τη εν λόγω μέθοδο θα 

χρειαστεί να συγκεντρώσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποτελέσουν και τα 

εργαλεία του. Η πρώτη κίνηση λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι να συγκεντρώσει και να 

εξετάσει τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται. Όλες 

οι εισηγμένες στη Χρηματιστηριακή αγορά εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τις 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης στα στοιχεία τους. Εκτός από τα αποτελέσματα της ετήσιας διαχείρισης, οι 

δημοσιευμένες καταστάσεις περιλαμβάνουν και άλλα νέα όπως ανακοινώσεις κερδών και µερι-

σµάτων, δείκτες τιμής µετοχής προς κέρδη (Ρ/Ε), αλλαγές διοικητικών συμβουλίων, δυσκολίες 

χρηματοδότησης, κ.λπ. Μέσα από τα στοιχεία αυτά ο αναλυτής μπορεί να σχηματίσει μια καλή 

εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας αλλά για την πορεία της στο µέλλον. 

 Στη συνέχεια ο αναλυτής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των αριθμοδεικτών υπολογίζει 

και αναλύει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της εταιρίας. Από τη διαδικασία αυτή επιδιώκει 

να προσδιορίσει αν η µετοχή της είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη µε βάση τα κέρδη, τις 
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πωλήσεις και τις υποχρεώσεις της. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανάλυσης, θα πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα, τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας της 

χώρας γενικά, του επιμέρους οικονομικού κλάδου που ανήκει η µετοχή αλλά και της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Δεν θα πρέπει να παραλείπει την παρακολούθηση και των διεθνών 

εξελίξεων, καθώς όπως έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν, σημαντικά διεθνή γεγονότα είχαν 

επίπτωση και στην εγχώρια οικονομία, πχ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου, διακρατικές 

συμφωνίες, πολεμικές συρράξεις κ.α. 

Ολοκληρώνοντας, με την συγκέντρωση και την εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων, 

ο αναλυτής θα πρέπει να καταλήξει σε μια αντικειμενική εκτίμηση για τη συγκεκριμένη µετοχή 

και να προβεί σε συγκρίσεις με µετοχές άλλων εταιριών. Με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά 

τους µεγέθη, θα πρέπει να υποδείξει αυτές, των οποίων η αξία για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

εκτιμηθεί σωστά από την αγορά. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία αυτή ο εκάστοτε 

ενδιαφερόμενος έχει  το περιθώριο να τοποθετηθεί σε μια μετοχή και να επιτύχει μελλοντικά 

κέρδη. Συνήθως η μεγαλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται εάν ο επενδυτής καταφέρει να 

τοποθετηθεί  λίγο πριν η αγορά διορθώσει το λάθος της. Αν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί τη 

σωστή στιγμή , η μετοχή θα αποφέρει μεγάλα κέρδη. 

 

 

2.3 Στάδια Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

 

Η θεμελιώδης ανάλυση προσεγγίζεται , όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, με τη λεγόμενη μέθοδο 

«από πάνω προς τα κάτω» η οποία περιλαμβάνει 3 διαφορετικά στάδια :  

Στάδιο 1ο : Ανάλυση της οικονομίας της χώρας  

Στάδιο 2ο : Ανάλυση του κλάδου ή της δραστηριότητας  

Στάδιο 3ο : Ανάλυση των στοιχείων της εταιρείας  

Παρακάτω θα γίνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση του τι πραγματεύεται η θεμελιώδης 

ανάλυση σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια. 
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1ο στάδιο : Ανάλυση της οικονομίας 

 

 

Το πρώτο βήμα στη θεμελιώδη ανάλυση για έναν αναλυτή-επενδυτή γίνεται με τη μελέτη και 

την αξιολόγηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια 

επιχείρηση, τόσο εγχώριου όσο και διεθνούς. Τα στοιχεία που επιλέγονται προς μελέτη σε αυτό 

το στάδιο είναι μακροοικονομικά μεγέθη και δείκτες της οικονομίας τα οποία έχει αποδειχθεί 

ότι επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πορεία των αγορών. 

Τα βασικότερα από αυτά τα μεγέθη που εξετάζονται είναι επιγραμματικά : 

⦿ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

⦿ Κατά κεφαλήν εισόδημα 

⦿ Πληθωρισμός  

⦿ Ανεργία 

⦿ Επιτόκια 

⦿ Εμπορικό Ισοζύγιο 

⦿ Προϋπολογισμός – Έλλειμμα 

⦿ Πορεία δημοσιονομικού χρέους 

⦿ Πορεία χρηματιστηριακής αγορά 

⦿ Οικονομικό κλίμα 

Η ανάλυση όλων των προαναφερθέντων μεγεθών δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές 

να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ σημαντικών μεταβλητών στην οικονομία μέσα 

στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Μπορούν να λειτουργήσουν σαν βάση για την 

κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και τη δημιουργία μελλοντικών προβλέψεων 

για την εξέλιξη της τιμής μιας εταιρικής μετοχής. Είναι γεγονός άλλωστε πως η απόδοση των 

μετοχών καθώς και η συνολική κίνηση του χρηματιστήριου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Όταν μια οικονομία ευημερεί αυτό αποτυπώνεται 

άμεσα και στις αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς 

Σημαντική πληροφόρηση για τον αναλυτή αποτελεί παράλληλα και η γνώση 

πληροφοριών αναφορικά για το ποιοι δείκτες έπονται, συμπίπτουν ή προηγούνται από κάθε 

φάση του οικονομικού κύκλου προκειμένου να μπορεί να λάβει πιο ορθές επενδυτικές 

αποφάσεις.19 .  

 

                                                 
19 Νούλας, Γ., (2016). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 2η επιμ. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση.(σελ 442-443) 
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2ο στάδιο : Ανάλυση του κλάδου της οικονομίας 

 

 

Επόμενο βήμα της ανάλυσης είναι η μελέτη του κλάδου της οικονομίας στον οποίο ανήκει η 

υπό εξέταση εταιρία και η επίδραση που έχει μια μεταβολή του σε αυτή. 

Μερικές από τις συνιστώσες που εξετάζονται σε αυτή τη φάση είναι : 

⦿ Το μέγεθος του κλάδου και η πελατειακή βάση στην οποία απευθύνεται. 

⦿ Η φάση του οικονομικού κύκλου που βρίσκεται ο κλάδος. 

⦿ Οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου. 

⦿ Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και την πορεία του κλάδου. 

⦿ Το μερίδιο αγοράς στον κλάδο της εξεταζόμενης εταιρίας. 

⦿ Ο αριθμός των εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο και η ένταση του ανταγωνισμού 

μεταξύ των εταιριών, η ύπαρξη μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών τάσεων. 

⦿ Ο βαθμός ευκολίας εισόδου και εξόδου από τον κλάδο. 

Στο σημείο αυτό, ο αναλυτής θα χρειαστεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή καθώς λόγω της 

φύσης των κλάδων παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο εξέτασης τους. Όλοι  

οι κλάδοι που συμμετέχουν στην αγορά δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο κατά τις 

διάφορες φάσεις του οικονομικού κύκλου και έτσι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει 

μια πεπατημένη με βάση την οποία κινούνται όλοι. Κάθε κλάδος παρουσιάζει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες και έχει άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και άλλες ανάγκες οπότε καλό θα 

ήταν ο αναλυτής να μην προσεγγίσει όλους τους κλάδους σαν ένα ενιαίο σύνολο αλλά να 

εξετάσει τον κάθε ένα μεμονωμένα. 20 

 

 

3ο στάδιο : Ανάλυση της επιχείρησης 

 

 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της ανάλυσης γίνεται η αξιολόγηση της ίδιας της επιχείρησης 

αναφορικά με την απόδοση και την κερδοφορία που μπορεί να επιτύχει κάτω από δεδομένες 

συνθήκες που επικρατούν τόσο στην οικονομία εν γένει, όσο και στον κλάδο στον οποίο 

ανήκει. Αυτό είναι και το πιο χρονοβόρο και απαιτητικό κομμάτι της ανάλυσης. Ο όγκος των 

δεδομένων που απαιτείται είναι μεγάλος και η συγκέντρωση τους πρέπει να περιλαμβάνει 

                                                 
20 Νούλας, Γ., (2016). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 2η επιμ. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. (σελ. 443-444) 
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στοιχεία για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (3-6 έτη) ώστε να μπορεί να δώσει μια 

διαχρονική εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών της. Εφόσον ό αναλυτής καταφέρει και 

συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πρέπει να προβεί σε εκτενή ανάλυση των βασικών 

παραγόντων που καθορίζουν την πορεία της επιχείρησης.  

Μερικά από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι : 

⦿ η θέση της εταιρείας μέσα στον κλάδο της ( το μερίδιο αγοράς, ο όγκος πωλήσεων, η 

θέση ανταγωνιστών κλπ.) 

⦿ η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας διαχρονικά 

⦿ ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας τα τελευταία χρόνια 

⦿ η ρευστότητα της εταιρείας 

⦿ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

⦿ η ικανότητα και η αξιοπιστία της διοίκησης της εταιρείας 

⦿ ο βαθμός ακρίβειας των προβλέψεων που κάνει η εταιρεία 

⦿ η μερισματική πολιτική της εταιρείας 

⦿ η διαχρονική πορεία της τιμής της μετοχής 

⦿ η σημερινή τιμή της μετοχής σε σχέση με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή που 

είχε ποτέ η μετοχή 

⦿ η εμπορευσιμότητα της μετοχής 

⦿ οι διάφοροι δείκτες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου  

 

 

2.4 Μεθοδολογία Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

 

Ένας θεμελιώδης αναλυτής – επενδυτής εξετάζει και εν τέλει επιλέγει μια μετοχή μετά από 

εκτενή µελέτη και ανάλυση όλων των οικονομικών δεδομένων και µεταβλητών που δυνητικά 

μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της. Η ανάλυση αυτή μπορεί να διεξαχθεί με ποικίλες 

μεθόδους. Ωστόσο στην παρούσα εργασία, θα γίνει χρήση της πλέον διαδεδομένης και 

δυναμικής εξ αυτών, αυτή των χρηματοοικονομικών δεικτών ή αλλιώς  αριθμοδεικτών.   

Ως αριθμοδείκτες ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ διάφορων μεγεθών, λογιστικής ή 

στατιστικής προέλευσης, που καταρτίζονται με σκοπό να προσδιορίσουν την πραγματική θέση 

και την αποδοτικότητα των διάφορων τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρης της οικονομικής 

μονάδας. Εκφράζουν μια μαθηματική σχέση μεταξύ ενός ποσού, το οποίο απεικονίζεται στον 
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αριθμητή, και ενός άλλου ποσού το οποίο απεικονίζεται στον παρονομαστή. Με τη μαθηματική 

αυτή σχέση επιτυγχάνεται η συμπύκνωση πολλών οικονομικών πληροφοριών και παραμέτρων 

σε έναν μόνο αριθμό. 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών αφορά την εξέταση αυτών ακριβώς των 

σχέσεων και αποτυπώνεται με τη μορφή λόγων. Η χρήση των αριθμοδεικτών προσφέρει 

ποικίλα οφέλη στους επενδυτές- αναλυτές καθώς διευκολύνει σημαντικά το έργο τους τόσο 

στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων όσο και στη λήψη των 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με το σύστημα των αριθμοδεικτών 

προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, παρέχεται η δυνατότητα 

σύγκρισης τους, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν απ' αυτή.  

Όσον αφορά το κομμάτι της σύγκρισης, ο λόγος που οι αριθμοδείκτες αποτελούν ένα 

τόσο χρήσιμο εργαλείο για έναν επενδυτή είναι ότι του επιτρέπει να διεξάγει διαχρονική αλλά 

και διαστρωματική ανάλυση. Διαχρονική, αφενός, γιατί του δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνει 

τα τρέχοντα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης με τα αντίστοιχα στοιχεία της στο 

παρελθόν ή με τα προβλεπόμενα στο μέλλον.  Του δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να διαπιστώσει  

εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση και η απόδοση της επιχείρησης έχει βελτιωθεί η έχει 

χειροτερεύσει με την πάροδο του χρόνου. Αφετέρου, διαστρωματική καθώς μπορεί να 

συγκρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης με τα αντίστοιχα παρόμοιων 

επιχειρήσεων του κλάδου για το ίδιο όμως χρονικό διάστημα. Ο αναλυτής στην προκειμένη 

περίπτωση παρατηρεί τη σχετική δηλαδή συγκριτική χρηματοοικονομική κατάσταση και 

απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με κάποιο άλλο μέγεθος αναφοράς.  

Καίριο ερώτημα ωστόσο αποτελεί γιατί να επιλεγεί μια ανάλυση που χρησιμοποιεί 

λόγους ; Η απάντηση σε αυτό είναι εύκολη καθώς η χρησιμοποίηση λόγων εμποδίζει την 

πιθανότητα η διαφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων να επηρεάσει τη σύγκριση τους κατά τη 

διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.  Άρα η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών προσαρμόζει 

τα στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη της το αποτέλεσμα 

μεγέθους.  

Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αριθμοδεικτών που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Στην παρούσα εργασία όμως θα γίνει χρήση 

μόνο μερικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω. 
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2.5 Βασικοί Δείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

 

2.5.1 Κέρδη Ανά Μετοχή – Earnings Per Share (E.P.S.) 

 

 

Κατά τη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ένας από τους σημαντικότερους δείκτες 

που θα πρέπει να εξετάσει ένας επενδυτής, χωρίς αμφιβολία, είναι ο δείκτης «Κέρδη Ανά 

Μετοχή» ή αλλιώς όπως συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία «Earnings Per Share» ή E.P.S. 

Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχείρησης, η οποία διαθέτει κοινές αλλά και προνομιούχες 

μετοχές υπολογίζονται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών κερδών της λογιστικής 

χρήσης με το μέσο αριθμό των μετοχών της που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής, 

ήτοι : 

 

                                          𝐸𝑃𝑆 =
Καθαρά Κέρδη Χρήσης 

Αριθμός Μετοχών Σε Κυκλοφορία
 

                                                                      

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε 

κάθε μια μετοχή της επιχείρησης, αντανακλά δηλαδή την κερδοφόρα δυναμικότητά της με 

βάση τη μία μετοχή της. Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχείρησης είναι ένας ιδιαιτέρα χρήσιμος 

δείκτης αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και παραπλανητικός. Σε γενικές γραμμές, όσο 

υψηλότερα είναι τα κέρδη ανά μετοχή μιας εταιρίας τόσο καλύτερη επενδυτική επιλογή 

αποτελεί ανάμεσα στις υπόλοιπες του ίδιου κλάδου. Ωστόσο, ο αναλυτής οφείλει να είναι 

προσεκτικός κατά τον υπολογισμό αλλά και κατά την ερμηνεία του δείκτη. 

Ειδικότερα, κατά τον υπολογισμό του δείκτη, πολλοί αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τους 

μόνο τις κοινές με ψήφο μετοχές ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να λαμβάνονται και οι 

δύο κατηγορίες μετοχών - κοινές και προνομιούχες - καθώς δεν διαφέρουν στοιχειωδώς μεταξύ 

τους. Κατά την ερμηνεία του δείκτη, ο αναλυτής θα πρέπει να εξετάσει λεπτομερώς όλα τα 

θέματα γύρω από την κερδοφορία της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα τις πηγές της, από πού 

δηλαδή προέρχονται τα κέρδη πχ. αν προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της 

επιχείρησης ή από κάποια άλλη παροδική δραστηριότητα, το κατά πόσο αυτά είναι 

διατηρήσιμα, καθώς και  την πιθανότητα τα μεγαλύτερα κέρδη μιας εταιρείας προέρχονται από 

τον  μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει αναλάβει σε ορισμένες επενδύσεις της.  
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2.5.2 Δείκτης P/E 

 

 

Ένας δημοφιλής τρόπος αξιολόγησης και σύγκρισης της μετοχής μιας εταιρείας σε σχέση με 

μετοχές άλλων εταιριών τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη αγορά είναι και ο λόγος τιμή 

μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή ο οποίος ονομάζεται αλλιώς και πολλαπλασιαστής κερδών και 

είναι ευρέως γνωστός με το συμβολισμό P/E.  Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε 

την τρέχουσα αξία μιας μετοχής με τα κατά μετοχή κέρδη της προηγούμενης ή τρέχουσας 

χρήσεως εφόσον είναι γνωστά.  

Δίνεται από τον τύπο :  

 

                                𝑃/𝐸 =
Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής

Κέρδη ανά Μετοχή
 

                                                       

Η τιμή του δείκτη P/E παρουσιάζει πόσες μονάδες είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένας 

επενδυτής για κάθε μια μονάδα κέρδους της επιχείρησης. Δείχνει δηλαδή το ποσό των 

χρημάτων που διατίθεται να πληρώσει ο επενδυτής για την απόκτηση της μετοχής, για κάθε 

ένα ευρώ καθαρών κερδών που πραγματοποιεί η επιχείρηση ανά μετοχή. Εάν για παράδειγμα 

P/E=10 αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών ανά μετοχή οι επενδυτές είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν 10 ευρώ για να την αποκτήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο ο δείκτης (P/E) ονομάζεται και πολλαπλασιαστής κερδών εφόσον υπολογίζει πόσες 

φορές πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη για να μας δώσουν την τιμή της μετοχής.  

Ο αριθμοδείκτης P/E παίρνει πάντα θετικές τιμές και δεν υπολογίζεται όταν η επιχεί -

ρηση έχει ζημιές ενώ όταν τα κέρδη είναι μηδέν, ο αριθμοδείκτης P/E ισούται με το άπειρον 

και δεν υπολογίζεται. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αρκετά εύκολα αν τα στοιχεία είναι 

συγκεντρωμένα και αποτελεί ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης των μετοχών των διάφορων 

εταιριών ενώ συχνά χρησιμοποιείται και σαν ένδειξη ακριβής ή φθηνής μετοχής.   

Η μελέτη του P/E εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων διευκολύνει σημαντικά 

τους επενδυτές. Αφενός τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία συγκριτική εικόνα 

σχετικά με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά και αφετέρου χρησιμοποιώντας αυτή τη 

σύγκριση σαν βάση να εντοπίσουν εκείνες τις μετοχικές αξίες που η τιμή τους θεωρείται 

αρκετά συμφέρουσα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ισχύουν για όλες οι ίδιες οικονομικές 

συνθήκες. Το αν ένα P/E είναι χαμηλό, υψηλό ή κανονικό είναι ζήτημα συγκρίσεως αυτού με 

το μέσο P/E του κλάδου στον οποίο ανήκει μία επιχείρηση ή της αγοράς εν γένει.  
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Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο λόγος P/E μιας μετοχικής αξίας προς τον αντίστοιχο λόγο 

του κλάδου ή της συνολικής αγοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη του επενδυτικού 

κοινού προς τις μετοχές της συγκεκριμένης επιχείρησης και στη μελλοντική εξέλιξη των 

κερδών της. Η ύπαρξη εμπιστοσύνης σε μια επιχείρηση συνεπάγεται ότι αυτή βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες της αγοράς και είτε θεωρείται ότι αποτελεί την 

καλύτερη επιλογή στον κλάδο οπότε προτιμάται από τους επενδυτές, είτε οι επενδυτές έχουν 

σχηματίσει υψηλότερες προσδοκίες και η εταιρεία είναι υπερτιμημένη. Από την άλλη πλευρά, 

ένας χαμηλός δείκτης μιας εταιρικής μετοχής υποδηλώνει είτε ότι η εταιρεία δεν προτιμάται 

από τους επενδυτές, κάτι που μπορεί να αποδίδεται στο ότι πχ. οι προοπτικές της δεν είναι 

καλές, είτε η αγορά έχει υποεκτιμήσει τις δυνατότητές της και η εταιρία είναι υποτιμημένη.21 

Ως επί το πλείστον οι υγιείς εταιρίες με υψηλές αποδόσεις, χαμηλό δανεισμό, καλή 

διοίκηση, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και σχετικά χαμηλό βαθμό κινδύνου έχουν 

συνήθως υψηλό δείκτη P/E και αντιστρόφως. Ωστόσο, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποιο 

είναι το ιδανικό ύψος του αφενός γιατί άλλο ισχύει για τον κλάδο, άλλο για ολόκληρη την 

αγορά και άλλο για τη μεμονωμένη επιχείρηση και αφετέρου γιατί μεταβάλλεται διαχρονικά 

ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά.  

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι πώς το ύψος του P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν οδηγός για τους επενδυτές προκειμένου να λάβουν μια επενδυτική απόφαση; Ο 

αριθμοδείκτης δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν μοναδικό κριτήριο αλλά θα πρέπει να 

συνδυαστεί και με τη μελέτη άλλων πληροφοριών. Ο επενδυτής ανάμεσα σε άλλα : 

 Θα πρέπει να γνωρίζει ποια τιμή θεωρείται λογική για την απόκτηση μετοχών της 

επιχείρησης. Αυτή θα βρεθεί αν συγκριθεί το τρέχον P/E με το ύψος του P/E της ίδιας 

επιχείρησης για μία σειρά προηγούμενων περιόδων ή ετών. Έτσι, οι επενδυτές θα 

μπορέσουν να δουν τις διακυμάνσεις που παρουσίασε για μία μακρά σχετικά περίοδο  

 Θα πρέπει να συγκρίνει το P/E της επιχείρησης με το μέσο όρο του P/E του κλάδου στον 

οποίο αυτή ανήκει ή της αγοράς. Κατά τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές αποκτούν ένα μέτρο 

σύγκρισης του P/E της επιχείρησης με τα διάφορα διαμορφούμενα στην αγορά P/E  των 

άλλων επιχειρήσεων. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι λογικό οι επενδυτές να αναζητούν 

επιχειρήσεις καλής ποιότητας και να έχουν σαν επιδίωξη την απόκτηση μετοχών σε χαμηλή 

τιμή με ένα λογικό P/E.22 

                                                 
21 Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., (2009). Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. 1η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Rosili.  

    (σελ. 153) 
22 Νιάρχος, Ν. Α., (1994). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. 4η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Α.Σταμούλης. 
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2.5.3 Δείκτης Τιμή προς Λογιστική Αξία ( P/BV ) 

 

 

Ο δείκτης Τιμή προς Λογιστική Αξία αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια εκτίμησης της 

πραγματικής -εσωτερικής αξίας των μετοχών και είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής δείκτης 

μετά τον P/E τόσο για τους επαγγελματίες επενδυτές όσο και για το ευρύτερο επενδυτικό 

κοινό. Ο δείκτης αυτός προκύπτει ως το πηλίκο της διαίρεσης της χρηματιστηριακής τιμής 

κλεισίματος μιας μετοχής προς τη λογιστική της αξία.  

Δίνεται από τον τύπο : 

 

                                         𝑃/𝐵𝑉  =
 𝑋𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

 Εσωτερική αξία μετοχής 
 

                                                  

Ο λόγος της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών μιας εταιρείας προς την εσωτερική 

αξία κάθε μετοχής δείχνει τη μεταξύ τους σχέση, δηλαδή πόσες φορές την εσωτερική της αξία 

διαπραγματεύεται η τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης στην αγορά. Ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη για το εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη στη 

χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με τη λογιστική αξία των φυσικών περιουσιακών της 

στοιχείων. Υποδηλώνει τη γνώμη που έχουν οι επενδυτές για την εταιρία. Καλείται αλλιώς και 

πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας καθώς εκφράζει το μέγεθος κατά το οποίο η λογιστική αξία 

πρέπει να πολλαπλασιαστεί για να μας δώσει την τιμή της μετοχής.23 

Ο παρονομαστής του κλάσματος, η λογιστική ή εσωτερική αξία μιας μετοχής, είναι η 

αξία της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης. Είναι αυτό που 

αποκαλείται στη λογιστική ως Καθαρή θέση ή Ίδια κεφάλαια και πρόκειται για  κεφάλαια που 

προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση ή τους μετόχους της.  Η εσωτερική αξία της μετοχής 

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών της 

βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Η σύγκριση μεταξύ χρηματιστηριακής τιμής και λογιστικής αξίας είναι μία σύγκριση με 

ιδιαίτερη σημασία καθώς τα δύο αυτά μεγέθη είναι πολύ συσχετισμένα μεταξύ τους. Η 

λογιστική αξία απεικονίζει την αξία της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της 

ενώ η χρηματιστηριακή τιμή είναι η αξία που η αγορά πιστεύει πως είναι δίκαιο για την 

επιχείρηση. Άρα λοιπόν και τα δύο μεγέθη επιχειρούν να μετρήσουν το ίδιο πράγμα, την αξία 

της επιχείρησης, απλά με διαφορετικό τρόπο. Γι’ αυτό καμιά φορά εμφανίζουν μεγάλες 

                                                 
23 Νιάρχος, Ν. Α., (1994). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. 4η επιμ. Αθήνα: Εκδ. Α.Σταμούλης. 
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αποκλίσεις μεταξύ τους που είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 

επενδυτές οι οποίοι αποστρέφονται τον κίνδυνο συχνά χρησιμοποιούν αυτό το δείκτη κατά την 

επιλογή μετοχών.  

Η κρίσιμη τιμή του δείκτη είναι το 1 . Όταν ο δείκτης ισούται με τη μονάδα σημαίνει ότι 

η αξία διαπραγμάτευσης είναι ίση με τη λογιστική αξία, γεγονός που δεν δίνει κανένα κίνητρο 

σε κάποιον να επενδύσει σ ’αυτή. Σε γενικές γραμμές, για να καταστεί η αγορά μιας μετοχής 

ελκυστική με βάση αυτό το κριτήριο, οι τιμές που θα πρέπει να πάρει ο δείκτης είναι μικρότερες 

της μονάδας. Συνήθως οι αναλυτές προτιμούν την αγορά μετοχών με χαμηλούς δείκτες P/BV 

γιατί οι υψηλές τιμές αυτού του δείκτη είναι πιθανό να σημαίνουν ότι σύντομα η τιμή θα 

ακολουθήσει πτωτική πορεία για να βρεθεί σε επίπεδα πιο κοντινά στη λογιστική αξία. Θα 

πρέπει ωστόσο η ερμηνεία του δείκτη να γίνεται με προσοχή διότι ενώ η λογιστική αξία της 

μετοχής δίνεται σε ιστορικές τιμές η χρηματιστηριακή αξία εκφράζει την τρέχουσα τιμή της 

μετοχής όπως αποτιμάται από τους επενδυτές στην αγορά.  

 

 

2.5.4 Δείκτης Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις ( C/S ) 

 

 

Ένα μέτρο σύγκρισης μετοχών που έχει εν μέρει αγνοηθεί από την επενδυτική κοινότητα είναι 

ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς τις πωλήσεις μιας εταιρίας, γνωστός και ως δείκτης C/S. 

Υπολογίζεται  εάν διαιρέσουμε το σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας όλων των μετοχών μιας 

εταιρίας που βρίσκονται σε κυκλοφορία με τις πωλήσεις της μέσα στην χρήση. 

Δίνεται από τον τύπο : 

 

                                         𝐶/𝑆  =
𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
  

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό στον οποίο η αγορά είναι διατεθειμένη να 

επενδύσει στις πωλήσεις της συγκεκριμένης εταιρίας, δηλαδή δείχνει πόσα χρήματα θα διέθετε 

η αγορά για ένα ευρώ πωλήσεων της συγκεκριμένης επιχείρησης. Θεωρητικά, ο δείκτης 

εκφράζει πόσο δημοφιλής είναι η επιχείρηση στον οικονομικό κόσμο µε βάση την ικανότητα 

της να «παράγει» πωλήσεις σε µια συγκεκριμένη χρονιά.24 Χρησιμοποιείται ως ένδειξη 

υπερτιμημένης ή υποτιμημένης μετοχής. Προσφέρει αποτελέσματα ιδιαιτέρως αξιόλογα και 

                                                 
24 Νούλας, Γ., (2016). Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 2η επιμ. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. 
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αρκετά πιο αξιόπιστα από τον µεγαλύτερο αριθμό των δεικτών αξιολόγησης, που συναντώνται 

συχνότερα στην αγορά. Η αξιοπιστία του αντλείται ουσιαστικά από τη διαχρονική σταθερότητα 

των πωλήσεων σε σχέση με τις άλλες μεταβλητές της εταιρίας. 

Γενικά, ισχύει ότι όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης C/S τόσο πιο ευνοϊκά είναι τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα για την εταιρεία και κατ’ επέκταση για τη µετοχή της καθώς 

υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια για άνοδο της τιμής της. Οι αναλυτές τις περισσότερες φορές 

αναζητούν µετοχές που εμφανίζουν δείκτη P/BV χαμηλότερο των 1-2 φορών. Τέτοιες 

περιπτώσεις καταλήγουν συνήθως σε ευχάριστες εκπλήξεις για τους επενδυτές που επέλεξαν 

τις συγκεκριμένες µετοχές, ιδίως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο δείκτης αυτός είναι λιγότερο γνωστός καθώς συγκρίνει μεταξύ τους δύο μεγέθη που 

φαινομενικά δεν έχουν τόσο ισχυρή σχέση. Θεωρεί ότι ανεξάρτητα με το πόσες θα είναι οι 

πωλήσεις μιας εταιρίας, στους μετόχους ανήκουν μόνο τα κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι αν μία 

επιχείρηση έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις αλλά δεν κατορθώνει να πραγματοποιεί κέρδη τότε η 

τιμή της μετοχής της θα πρέπει να είναι χαμηλή. Μοιάζει αρκετά µε τον δείκτη P/E 

(«κεφαλαιοποίηση εταιρείας /κέρδη εταιρείας») και σύμφωνα µε τους υποστηρικτές του  

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από τον δημοφιλέστερο δείκτη P/E. 

 

 

2.5.6 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ( ROE ) 

  

 

Ο Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων είναι ένας ακόμη σπουδαίος δείκτης που 

απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 

επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ο αριθμοδείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών 

λειτουργικών κερδών της χρήσης με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

(μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά), ήτοι : 

 

                                        𝑅𝑂𝐸 =
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛸𝜌ή𝜎𝜂𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
   ∗ 100    

                                                           

Ο δείκτης ROE είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που αντικατοπτρίζει πόσο 

αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα 

(κέρδη), Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή  δείχνει 
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πόσο κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν 

από τους μετόχους της -το Μετοχικό Κεφάλαιο και τα αποθεματικά της- και εκφράζεται σε 

ποσοστιαίες μονάδες. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρίες με υψηλή και αυξανόμενη 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE).  

Μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της, εάν η απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων αυτών. Αν δηλαδή η 

αναμενόμενη απόδοση που απαιτούν οι μέτοχοι για να επενδύσουν στην εταιρία είναι 

υψηλότερη από την απόδοση εναλλακτικών μορφών επενδύσεων με παρόμοιο επίπεδο 

κεφαλαιακού κινδύνου. 

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ότι η 

επιχείρηση ευημερεί και αυτό ανάλογα μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκηση της, 

τις ευνοϊκές για αυτήν οικονομικές συνθήκες, στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων 

της κτλ. Αντίθετα, ένας χαμηλός δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι ενδεικτικός του ότι 

η επιχείρηση πάσχει σε κάποιο τομέα της (ανεπαρκής διοίκηση, χαμηλή παραγωγικότητα, 

υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία δεν απασχολούνται πλήρως παραγωγικά, δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες) χωρίς όμως και να μπορεί ο εξωτερικός αναλυτής να εντοπίσει το ή τα 

αδύνατα σημεία της από τον εν λόγω αριθμοδείκτη και μόνο. 

Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ή όχι από 

πλευράς απόδοσης των κεφαλαίων της αρκεί να συγκριθεί ο δείκτης της απόδοσης των ιδίων 

κεφαλαίων της με τους αντίστοιχους άλλων ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο 

αυτή ανήκει. Για την εργασία αυτή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή διότι τα περιουσιακά στοιχεία 

των επιχειρήσεων αναγράφονται σε ιστορικές τιμές και ως εκ τούτου τα ίδια κεφάλαια όπως 

εμφανίζονται δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης κάθε κλάδου και των διαφορετικών λογιστικών πρακτικών 

που χρησιμοποιούνται στον καθένα, ο ROE πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε ομοειδής κλάδους. 
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2.6 Τεχνική Ανάλυση 

 

 

Αντιδιαμετρικά της θεμελιώδους ανάλυσης βρίσκεται μία άλλη ευρέως διαδεδομένη μέθοδος 

αποτίμησης και αξιολόγησης μετοχών, η τεχνική ανάλυση ή αλλιώς ανάλυση διαγραμμάτων. 

Η ανάλυση αυτή πρωτοεμφανίστηκε περί το 1800 και θεωρείται από πολλούς ως η αυθεντική 

μέθοδος της επενδυτικής ανάλυσης.  

Ο όρος «τεχνική ανάλυση» αναφέρεται στη συστηματική μελέτη και ανάλυση της 

συμπεριφοράς ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος που διαπραγματεύεται στη χρηματιστη-

ριακή αγορά, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης 

καθώς και άλλους οικονομικούς, πολιτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που 

ενσωματώνονται σε αυτή.25 Σύμφωνα με τον John J. Murphy (1986), πρόκειται για μια 

προσέγγιση βασισμένη στη μελέτη του παρελθόντος, της ανθρώπινης ψυχολογίας και του 

νόμου των πιθανοτήτων26. Γι’ αυτό και η τεχνική ανάλυση ξεφεύγει από την ανάλυση 

θεμελιωδών παραγόντων και στρέφεται κυρίως στις διακυμάνσεις της τιμής ενός χρεογράφου. 

Βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις υποθέσεις οι οποίες συνοψίζουν και τον πυρήνα της :  

❶ οι τιμές κινούνται σε τάσεις οι οποίες διατηρούνται έως ότου εκδηλωθεί κάποια  

        αντιστροφή , 

❷ η αγορά προεξοφλεί τα πάντα τα οποία και ενσωματώνονται στις τιμές 

❸ η ιστορία και η συμπεριφορά της αγοράς επαναλαμβάνεται 

Βασική επιδίωξη ενός τεχνικού αναλυτή είναι να διαγνώσει αυτή την τάση και σύμφωνα 

με αυτή να τοποθετηθεί σε κάποιο χρηματοοικονομικό προϊόν την κατάλληλη χρονική στιγμή. 

Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί εργαλεία όπως διαγράμματα ποικίλων μορφών και 

αριθμοδείκτες, τα οποία του παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πως κινήθηκε στο 

παρελθόν αλλά και στο παρόν ένα αξιόγραφο προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για τις 

πιθανές μελλοντικές του κινήσεις.  

Ο τεχνικός αναλυτής δεν επιδιώκει να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας ή 

του κλάδου στον οποίο ανήκει για να καταλήξει στο αν η τιμή της μετοχής της είναι δίκαιη. 

Πιστεύει απλά ότι οι μεταβολές της τιμής μιας μετοχής στο παρελθόν αποκαλύπτουν τις 

μεταβολές της τιμής της και στο μέλλον. Άρα, τα μονά στοιχεία τα οποία χρειάζεται να 

μελετήσει είναι ιστορικές τιμές που έχουν οι μετοχές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

                                                 
25 Γεωργιάδης, Ν. Ηρ και Λιβάνης, Σ. Ε., (2003). Μέθοδοι ανάλυσης αγοράς & μετοχών : τεχνικά & θεμελιώδη κριτήρια.  

    Θεσσαλονίκη: Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
26 Πιτσέλης, Ζ., (2006). Τεχνική Ανάλυση & Risk Management. Θεσσαλονίκη: Εκδ.Ζυγός.(σελ.28) 



32 | P a g e  

 

2.7. Σχέση Τεχνικής και Θεμελιώδους Ανάλυσης.  

 

 

Η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση αποτελούν δύο διαφορετικές μεθόδους λήψης επενδυτι-

κών αποφάσεων, οι οποίες έχουν τον ίδιο αντικειμενικό στόχο: να προβλέψουν την εξέλιξη των 

τιμών των μετοχών και κατ’ επέκταση τη μελλοντική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. 

Ωστόσο, κάθε μια χρησιμοποιεί τα δικά της μέσα και εργαλεία ανάλυσης για να αποδείξει τα 

όσα υποστηρίζει, χωρίς να ξεφεύγει από τον τελικό σκοπό της που είναι η ερμηνεία της αγοράς. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι δύο μέθοδοι αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος. Ουσιαστικά δεν απορρίπτουν η μια την άλλη αλλά προσεγγίζουν το ίδιο θέμα από 

διαφορετική σκοπιά.  

Η θεμελιώδης ανάλυση, που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, 

συνίσταται στην μελέτη όλων των θεμελιωδών παραγόντων που ασκούν επίδραση τόσο στην 

πορεία της εταιρίας όσο και της μετοχής της. Βασική ιδέα γύρω από την οποία κινείται είναι 

πως η αγοραία τιμή μιας μετοχής έχει την τάση να μετακινείται προς την εσωτερική της αξία 

οπότε αργά η γρήγορα θα καταλήξει περίπου σε εκείνα τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό επιδιώκει 

να καθορίσει την εσωτερική αξία της εταιρικής μετοχής καθώς θεωρεί πως αν κάποιος 

επενδυτής μελετήσει το σύνολο των στοιχείων που την επηρεάζουν μπορεί να προβλέψει με 

σχετική ακρίβεια την πορεία της τιμής της.  

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική ανάλυση είναι μια ανάλυση η οποία προέκυψε από την 

ανάγκη των αναλυτών  να μελετήσουν το φαινόμενο της τάσης προκειμένου να διαμορφώσουν 

άποψη για πιθανές κινήσεις των αξιόγραφων. Βασίζεται κυρίως στην αντίληψη ότι οι τιμές 

κινούνται σε τάσεις που σημαίνει ότι η τιμή κάθε μετοχής προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης και κάθε μεταβολή στην αγορά ενσωματώνεται στην τιμή μέσω 

αυτών των δυνάμεων χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω παρέμβαση. Οι αναλυτές που 

επιλέγουν αυτή τη μέθοδο εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο την κίνηση των μετοχών καθώς 

θεωρούν ότι καμία πρόοδο δε θα προσφέρει η μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών.  

Πρόκειται λοιπόν για δύο μεθόδους ανάλυσης οι οποίες αναπτύχθηκαν με σκοπό την 

επίτευξη επικερδών επενδυτικών επιλογών, ωστόσο η κάθε επιλογή προσεγγίζεται από 

διαφορετική σκοπιά και με διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης, γι’ αυτό και συνήθως καταλήγει 

σε διαφορετική πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασης. Οι δύο προσεγγίσεις 

διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. 
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Στοιχειώδη διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους αποτελεί η οπτική γωνία υπό την οποία 

εξετάζεται το θέμα καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της 

κάθε μιας. Πιο συγκεκριμένα, η θεμελιώδης ανάλυση προκειμένου να καταλήξει σε ένα 

συμπέρασμα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα αίτια της εξέλιξης των τιμών των μετοχών ενώ 

μελετάει  όλους τους θεμελιώδης οικονομικούς παράγοντες που προσδιορίζουν τις δυνάμεις 

της προσφοράς και της ζήτησης. Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση εξετάζει κατά κύριο λόγο το 

αποτέλεσμα της εξέλιξης των τιμών. Με τη χρήση πολυάριθμων δεικτών και διαγραμμάτων 

επικεντρώνεται σ ’αυτό παρατηρώντας πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές ιστορικά. 27 

Ένα ακόμη ουσιαστικό σημείο διαφοράς ανάμεσα στις δυο μεθόδους εντοπίζεται στο 

χρονικό ορίζοντα αλλά και στη γενικότερη επενδυτική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τους 

οπαδούς της καθεμίας. Η θεμελιώδης ανάλυση προτιμάται συνήθως από επενδυτές που 

προσανατολίζονται σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, οι οποίοι προτιμούν να επενδύουν 

μεγάλα κεφάλαια και αποφεύγουν να μεταβάλλουν συχνά τα επενδυτικά τους σχέδια. Αυτό 

συμβαίνει καθώς όλα τα δεδομένα μελετώνται διαχρονικά και είναι φυσικό να απαιτούν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να έχουν κάποια σημαντική πληροφοριακή αξία. 

Χαρακτηριστικό των επενδυτών της είναι η αποστροφή τους στα μεγάλα επενδυτικά ρίσκα ενώ 

η συνήθης επενδυτική τακτική που ακολουθούν είναι να αγοράζουν μετοχές από εταιρείες με 

ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τα οποία θεωρούν ότι είναι χαμηλότερα της πραγματικής τους αξίας 

και να τις διακρατούν για μεγάλο χρονικό ορίζοντα έως ότου φτάσουν στην τιμή την οποία 

κρίνουν ότι αποτιμάται δίκαια η αξία τους. 

Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από επενδυτές που 

αναζητούν βραχυχρόνιες κινήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο. 

Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης χαρακτηρίζονται ως 

κερδοσκόποι παρά ως επενδυτές. Ωστόσο, οι ίδιοι θεωρούν ότι η μέθοδος που εφαρμόζουν 

τους παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να 

εκμεταλλεύονται επενδυτικές ευκαιρίες και κινδύνους πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. 

Κατά γενική ομολογία, η τεχνική ανάλυση, λόγω της φύσης της, παρουσιάζει εντυπωσιακή 

ευελιξία καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με τις ίδιες βασικές αρχές και την ίδια πρακτική ευκολία 

σε όλους τους τύπους αγορών και εμπορευμάτων σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση η 

οποία αναφέρεται συνήθως σε μια μόνο αγορά και ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα ( μετοχές 

ομόλογα εμπορεύματα).   

                                                 
27 Πιτσέλης, Ζ., (2006). Τεχνική Ανάλυση & Risk Management. Θεσσαλονίκη: Εκδ.Ζυγός. (σελ.30-32) 
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Η τελευταία διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους εντοπίζεται στη βάση των προβλέψεων 

της εκάστοτε μεθόδου. Η θεμελιώδης ανάλυση βασίζει τις προβλέψεις της σε πιο απτά στοιχεία 

που αντλούνται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιριών και άλλα αριθμητικά 

δεδομένα. Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση βασίζει τις προβλέψεις της κατά κύριο λόγο σε δείκτες 

που σχετίζονται με την ψυχολογία της αγοράς και με παράγοντες όπως η θετική ή η αρνητική 

γνώμη ή ακόμη και το προαίσθημα εκείνων που συμμετέχουν στην αγορά μετοχών. Εξαιτίας 

της φύσεως της τεχνικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί πολλοί τρόποι ανάλυσης και 

παρουσίασης των τιμών των μετοχών με μορφή διαγραμμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 

επικριτές της υποστηρίζουν συχνά ότι η τεχνική ανάλυση είναι ακαθόριστη καθώς κάθε 

παρατηρητής παρατηρώντας ένα διάγραμμα τιμών μπορεί να εξάγει διαφορετικό συμπέρασμα 

χρησιμοποιώντας τις δικές του γραμμές τάσης. 

Από όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως ποτέ μια μέθοδος δεν διαθέτει μόνο θετικά 

ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και πολλές φο-

ρές έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά για τους αναλυτές που τις επιλέγουν, υπάρχουν όμως 

και φορές που έχουν αποδειχθεί αναληθείς. Η επιλογή γίνεται με βάση το τί εξυπηρετεί τον 

εκάστοτε επενδυτή και είναι στην ευχέρεια του να επιλέξει με ποια μέθοδο θα πορευθεί ώστε 

να πλησιάζει περισσότερο στην επενδυτική του φιλοσοφία. Ιδανικό θα ήταν βέβαια να 

επιλέγεται ένας συνδυασμός αυτών, καθώς η διαφορετική προσέγγιση που ακολουθούν απαντά 

σε διαφορετικά ερωτήματα και καλύπτει τα κενά που δημιουργεί καθεμιά. Ένας επενδυτής που 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις δύο μεθόδους συμπληρωματικά θα αποκομίσει 

μεγάλα οφέλη προβλέποντας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια τις μελλοντικές 

εξελίξεις. 

Ενδεικτικά, ένας επενδυτής θα μπορούσε να κινηθεί αποδοτικά συνδυάζοντας τις δύο 

μεθόδους : χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη ανάλυση θα μπορούσε να περιορίσει το πλήθος των 

επιλογών σε ένα μικρό αριθμό εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν καλές προοπτικές για τη 

μελλοντική τους πορεία και στη συνέχεια με τη βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης να επιλέξει την 

κατάλληλη χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου από τις μετοχές αυτές. Με αυτή την τακτική 

καλύπτονται και τα δύο καίρια ερωτήματα που απασχολούν τους επενδυτές.Από τη μια πλευρά, 

με τη βοήθεια της θεμελιώδους ανάλυσης απαντάται το ερώτημα σχετικά με το ποιες μετοχές 

είναι καλές για να επενδύσει και από την άλλη πλευρά μέσω της τεχνικής ανάλυσης απαντάται 

το ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή τοποθέτησης του σ’αυτές. Αν επιτύχει να κατάλήξει 

σε αξιόπιστα συμπερασματα και στα δύο ερωτήματα βρίσκεται σε θέση να κάνει επιτυχημένες 

επενδυτικές επιλογές και κατ’επέκταση να αποκομίσει υψηλές αποδόσεις από αυτές. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Στο σημείο αυτό εισερχόμαστε στο πιο πρακτικό κομμάτι της εργασίας όπου θα ασχοληθούμε 

και με αριθμητικά πλέον δεδομένα με την επιλογή και την αξιολόγηση των μετοχών. Πιο 

συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με την εξέταση 7 εταιρικών μετοχών εισηγμένων στην 

Χρηματιστηριακή Αγορά που ανήκουν σε εταιρίες του εμπορικού κλάδου. Ακολουθώντας τη 

διαδικασία της θεμελιώδους ανάλυσης, θα ξεκινήσουμε με τη μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών 

της οικονομίας, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του εμπορικού κλάδου και 

τέλος θα καταλήξουμε στη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπό εξέταση εταιριών. 

Με τη βοήθεια των εργαλείων που μας παρέχει η μέθοδος, θα επιλέξουμε τρεις μετοχές τις 

οποίες θεωρούμε ότι είναι οι καταλληλότερες προς επένδυση και έχουν προοπτικές θετικής 

εξέλιξης και κερδοφορίας. συγκριτικά με τις υπόλοιπες μετοχές του κλάδου καθώς και το 

γενικό δείκτη. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 

Εισαγωγή 

 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά στα τρία στάδια που συνιστούν τη μέθοδο 

της θεμελιώδους ανάλυσης. Tο πρώτο εξ ’αυτών των σταδίων είναι η μελέτη του οικονομικού 

περιβάλλοντος και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα στην οποία ενδιαφέ-

ρεται κάποιος να επενδύσει, στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα.  

Αδιαμφισβήτητα, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας μιας χώρας καθώς και οι 

προσδοκίες για τη μελλοντική της πορεία ασκούν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση και 

την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Η διαπίστωση παρατηρείται ακόμη πιο έντονα σε 
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περιόδους οικονομικής κρίσης όπως είναι η περίοδος που διανύουμε. Επομένως, είναι πολύ 

σημαντικό να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τον τρόπο αλλά και το βαθμό κατά τον οποίο 

οι εξελίξεις στην οικονομία επηρεάζουν τις αγορές, ώστε να είναι πιο εύκολο να προβλέψουμε 

τη μελλοντική τους πορεία. 

Θα προσπαθήσουμε στο κομμάτι αυτό να σκιαγραφήσουμε την κατάσταση που επικρατεί 

στην οικονομία κατά τα 6 τελευταία χρόνια και να προβλέψουμε τις εξελίξεις που έπονται. Για 

να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και δείκτες 

της οικονομίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα και έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την πορεία των αγορών. Η ανάλυση αυτή θα 

διεξαχθεί κατά βάση για τα έτη 2011- 2016.  

 

 

3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

 

 

Ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο μέτρο του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας αποτελεί η ποσότητα των 

διάφορων αγαθών που παράγονται σε αυτή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου. Ωστόσο, η ποικιλία των παραγόμενων αγαθών δεν επιτρέπουν τη σύγκριση της 

παραγωγικής δυναμικότητας μιας οικονομίας από μια περίοδο σε μια άλλη, εάν πρώτα τα 

ανομοιογενή αγαθά δεν εκφραστούν σε μια κοινή μονάδα μέτρησης. Αυτή τη λειτουργία 

εξυπηρετεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π) το οποίο εκφράζει τη συνολική αξία των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία, σε χρηματικές μονάδες. Για 

το λόγο αυτό αποτελεί και το σημαντικότερο μακροοικονομικό μέγεθος. 

 

Πίνακας 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές (σε εκατομμύρια € και ποσοστό %) 

Πηγή : Eurostat 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GDP 207.029 191.204 180.654 177.941 175.697 175.888 

% Μεταβολή ΑΕΠ – 

Ελλάδα 

-9.13% -7.3% -3.24% 0.35% -0.22% 0% 

% Μεταβολή ΑΕΠ – 

EU 28 countries 

1.7% -0.5% 0.3% 1.7% 2.2% 1.9% 
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Παρατηρώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα αναφορικά με την πορεία του ΑΕΠ 

της Ελλάδας, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Το ΑΕΠ 

της χώρας ακολουθεί μία διαρκώς φθίνουσα πορεία, ένδειξη πως η ελληνική οικονομία κάθε 

άλλο παρά ευημερεί. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία 

ξεκίνησε να επηρεάζει τη χώρα μας από το 2008 σε κάποιες πτυχές της και σταδιακά εισχώρησε 

σε όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της.  

Ειδικότερα, από το 2008 όπου η είδηση της οικονομικής κρίσης αποτέλεσε για πρώτη 

φορά πραγματικό γεγονός ξεκίνησε μια καταστροφική πορεία για όλα τα μακροοικονομικά 

μεγέθη διεθνώς. Παρολ’αυτά υπήρχαν κράτη που κατάφεραν να διαχειριστούν σωστά την 

είδηση και να περιορίσουν τις συνέπειες της και άλλα κράτη όπως η Ελλάδα που απέτυχαν 

παταγωδώς να αντιδράσουν. Έκτοτε για την Ελλάδα ξεκίνησε μια φάση «ντόμινο» και κάθε 

οικονομική και κρατική δομή άρχισε να καταρρέει. Μετά την εμφάνιση των πρώτων συνεπειών 

της κρίσης, το ελληνικό κράτος προσπάθησε να περιορίσει τις απώλειες του κάνοντας 

σπασμωδικές κινήσεις και προβαίνοντας σε μέτρα που κάθε άλλο παρά ωφελούσαν την 

κατάσταση, ώσπου το 2010 λόγω κακών χειρισμών οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την 

Ελλάδα, οδηγώντας τους επενδυτές στο να χάσουν την αξιοπιστία τους στην ελληνική αγορά.  

Η οικονομική αυτή κρίση και η δυσπιστία σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια που 

προέκυψε με την προκήρυξη των εκλογών του 2012 προκάλεσε ανησυχία στον επιχειρηματι-

κό κόσμο ο οποίος τράπηκε σε φυγή αναζητώντας μια χώρα με πολιτική σταθερότητα, 

ευνοϊκότερους συντελεστές φορολόγησης και φθηνότερο κόστος παραγωγής. Κατά συνέπεια, 

ξεκίνησε έτσι μια αθρόα μετακίνηση μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων σε γειτονικές 

χώρες των Βαλκανίων ( πχ. Βουλγαρία ) ή ακόμη και στην Κύπρο. Όπως είναι λογικό, όλα 

αυτά οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ καθώς πλέον η παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών περιορίστηκε σημαντικά. Το ίδιο ίσχυσε και για τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Εντύπωση πάραυτα προκαλεί το γεγονός ότι το 2015 ενώ ήταν μια επεισοδιακή χρονιά με εκ 

νέου εκλογές, δημοψήφισμα, bank run και capital controls το ΑΕΠ κατάφερε να παραμείνει σε 

χαμηλό αλλά σταθερό επίπεδο. 

Όπως μαρτυρούν τα δεδομένα, μέχρι και το 2016 δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική 

αναστροφή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, παρά μόνο το γεγονός ότι ανεκόπει η καθοδική 

του πορεία και σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο των 175,5 δις ευρώ. Παρολ’αυτά, οι προβλέψεις 

της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αλλά και άλλων διεθνών και εγχώριων οργανισμών για 

τα προσεχή χρόνια είναι σχετικά αισιόδοξες. Σύμφωνα με αυτές ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ 

αναμένεται να ξαναπεράσει έστω και οριακά (0,5%) σε θετικά πρόσημα καθώς επικρατεί η 

αντίληψη ότι η παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, βρίσκεται 
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κοντά στην έξοδο από την κρίση με συνέπεια να αρχίσει να ξαναμπαίνει έστω και με βραδείς 

ρυθμούς σε τροχιά ανάπτυξης.  

Στον Πίνακα 2 μπορούμε να δούμε πως κινήθηκαν όλα τα μεγέθη που συνθέτουν το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το διάστημα 2011-2016. 

 

Πίνακας 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές ( σε εκατομμύρια € ) 

 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ  

 

 

 

 

 

  

Κωδ.ESA 
10 

I. Τρέχουσες τιμές 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             

P.1 Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (σε 
βασικές τιμές) 

323.261 306.893 292.476 287.081 278.009 274.352 

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση (σε αγοραίες τιμές) 141.352 137.914 132.239 129.893 122.910 120.926 

B.1 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε 
βασικές τιμές) 

181.909 168.979 160.237 157.187 155.098 153.426 

D.21 Φόροι επί των προϊόντων 25.788 23.315 22.263 22.235 22.259 24.203 

D.31 Επιδοτήσεις επί των προϊόντων 668 1.090 1.845 1.482 1.660 1.741 

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ             

P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη 189.782 175.232 164.777 161.228 158.175 158.573 

            Νοικοκυριών 139.855 128.866 122.909 120.265 118.101 119.253 

            ΜΚΙΕΝ 4.823 4.801 4.944 4.822 4.732 4.779 

            Γενικής Κυβέρνησης 45.104 41.564 36.924 36.141 35.341 34.542 

P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 31.271 24.480 20.958 21.046 17.270 18.494 

P.51          Ακαθάριστος σχηματισμός  παγίου    
         Κεφαλαίου 

31.607 24.140 21.963 20.625 20.285 20.118 

P.52          Μεταβολή αποθεμάτων  -336 340 -1.005 421 -3.015 -1.624 

P.6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 52.866 54.845 54.835 57.837 56.074 53.037 

P.7 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 66.889 63.353 59.915 62.171 55.821 54.216 

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ             

D.1 Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 73.259 66.080 59.715 58.363 57.078 58.742 

B.2 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / 
μικτό εισόδημα 

110.117 103.539 100.081 96.169 94.508 91.360 

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών 

28.151 26.024 25.593 27.791 28.493 30.211 

D.3 Επιδοτήσεις  4.499 4.439 4.735 4.382 4.382 4.425 

B.1*g ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ                                    
σε αγοραίες τιμές 

207.029 191.204 180.654 177.941 175.697 175.888 
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3.2 Κατά κεφαλήν Εισόδημα 

 

 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη 

οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων μιας χώρας. Μέχρι σήμερα θεωρείται ο 

αρτιότερος δείκτης απεικόνισης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων σε οποιαδήποτε χώρα της 

υφηλίου και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να τον μελετήσουμε για να διαμορφώσουμε μια 

ρεαλιστική εικόνα για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. 

 

Πίνακας 3 : Κατά κεφαλήν εισόδημα σε τρέχουσες τιμές 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Α.Ε.Π – ΕΛΛΑΔΑ 

 σε αγοραίες τιμές 
18.643 17.311 16.475 16.336 16.181 16.300 

Α.Ε.Π. – EU 28 countries  

σε αγοραίες τιμές 
26.100 
  

26.600 26.700 27.600 28.900 29.000 

Πηγή : Eurostat 

 

Μελετώντας τα δεδομένα του Πίνακα 3 γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ελληνική 

οικονομία βρίσκεται σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί μια 

διαρκώς καθοδική πορεία η οποία φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα της τάξεως των 16.181 ευρώ, 

μέγεθος που απέχει δραματικά από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

πτωτική αυτή πορεία ξεκίνησε από το 2008, τη χρονιά όπου ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα ενώ 

εντάθηκε με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια. 

Μάλιστα, το 2015 το ΑΕΠ υποχώρησε στις 16.181μονάδες που αποτέλεσε τη χαμηλότερη τιμή 

της δεκαετίας. Η τιμή αυτή του κατά κεφαλή ΑΕΠ θεωρήθηκε ανησυχητική συγκριτικά με τον 

μέσο όρο της Ε.Ε. και κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν άμεσες λύσεις.  

Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί την εξέλιξη του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που περιεγράφηκε ανωτέρω. Από τη στιγμή που η είδηση 

της οικονομικής κρίσης εμφανίστηκε στον ορίζοντα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ άρχισε να παίρνει 

την κατιούσα και από το 2008, αρχής γενομένης, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 21.845 ευρώ 

πέρασε στις  18.643 ευρώ το 2011, έπειτα στις 17.311 ευρώ το 2012, στις 16.475 ευρώ το 2013, 

στις 16.336 ευρώ το 2014, ενώ το 2015 κατρακύλησε στο επίπεδο των 16.181 ευρώ και τελικά 

το 2016 διαμορφώθηκε στις 16.300 ευρώ . Από το 2013 και έπειτα ωστόσο, βλέπουμε ότι το 

ΑΕΠ σταθεροποιείται και για τα επόμενα χρόνια κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα.  
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Για το 2017 όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στην παραδοχή πως η οικονομία θα περάσει 

σε αναπτυξιακή τροχιά όπως και το ΑΕΠ. Η οικονομία θα καταφέρει να ξεφύγει από την ύφεση 

και οι τιμές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα πάρουν ξανά ανοδική πορεία και τελικά θα επέλθει 

κάποιου είδους ανάκαμψη. 

 

 

3.3 Ανεργία  

 

 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση, μεταξύ άλλων, έχει επηρεάσει σημαντικά και την 

εξέλιξη της ανεργίας. Μέσα στο κλίμα της γενικότερης ύφεσης που επικρατεί, η ελληνική 

οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους αποεπένδυσης και απαξίωσης μεγάλων τμημάτων 

του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα τα ποσοστά της ανεργίας να σημειώνουν 

πρωτοφανή άνοδο. 

 

Πίνακας 4: Ετήσια ανεργία (σε χιλιάδες ατόμων και σε % του ενεργού πληθυσμού) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Άνεργοι 882 1.195 1.330 1.274 1.197 1.131 

Ανεργία ( % ) 

Επί του ενεργού 

πληθυσμού -ΕΛΛΑΔΑ 

17.9 24.5 27.5 26.5 24.9 23.6 

Ανεργία ( % ) 

Επί του ενεργού 

πληθυσμού – EU 

28countries 

9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 

Πηγή : Eurostat 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, είναι 

παραπάνω από εμφανές πως τα ποσοστά ανεργίας στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού της 

Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Αν μεταφράσουμε τα ποσοστά αυτά σε αναλογία πληθυσμού, 

σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία. Σε σύγκριση μάλιστα με 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η κατάσταση αυτή φαίνεται τουλάχιστον δραματική.  

Μέχρι και το 2008, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν σε 

φυσιολογικά για την εποχή ποσοστά της τάξεως του 7,8%, πολύ κοντά στο μέσο όρο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κατά το έτος 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης που 

έπληξε και την Ελλάδα καθώς και των μέτρων που ελήφθησαν για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση, η ανεργία άρχισε να αυξάνεται. Από το 7,8% πέρασε στο 9,6% το 2009, ενώ το 

2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Για το 2011, το ποσοστό ανεργίας άρχισε πλέον να αυξάνεται με ταχύτερους 

ρυθμούς, φτάνοντας στο τέλος του έτους στο 17,9%, ενώ το 2012 ξεπέρασε το 24% και τελικά 

το 2013 έφτασε στο αποκορύφωμά του και σημείωσε το πρωτοφανές ποσοστό του 27,5%. 

Η ξαφνική εκτόξευση αυτή της ανεργίας γίνεται πιο έντονα αντιληπτή όταν εκφράζεται 

σε αριθμούς ανέργων. Συγκεκριμένα, το 2010 το μέσο ετήσιο επίπεδο ανέργων ήταν 628.000, 

την αμέσως επόμενη χρονιά, το 2011, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε σε 877.000 και τελικά 

το 2012 εκτινάχθηκε στους 1.195.000. Η μείωση της απασχόλησης κατά τα έτη αυτά οφείλεται 

κατά βάση στο γεγονός ότι υπήρξε ραγδαία μείωση της παραγωγής, η οποία φαίνεται καθαρά 

και στους πίνακες του ΑΕΠ. 

Η οικονομική και πολιτική αστάθεια στάθηκαν αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

προσέλκυση οποιασδήποτε νέας επένδυσης ή την ενίσχυση κάποιας παλιάς προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματίες ερχόμενοι αντιμέτωποι με την 

κατάσταση αυτή και με μηδενικά κίνητρα παραμονής στράφηκαν σε εναλλακτικές λύσεις, 

όπως η φυγή σε γειτονικές χώρες προκειμένου να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες. 

Η φυγή αυτή όμως είχε καταστροφικές για τη χώρα συνέπειες καθώς μια τεράστια μερίδα 

ανθρώπων βρέθηκε χωρίς δουλειά και αντιμέτωπη με τη μάστιγα της ανεργίας.  Επιπλέον οι 

αμοιβές εξηρτημένης εργασίας υποχώρησαν δραματικά λόγω των αλλεπάλληλων περικοπών 

των μισθών, γεγονός που λειτούργησε κατασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Για πρώτη φορά από την εμφάνιση της κρίσης, παρατηρήθηκε βελτίωση στα ποσοστά 

της εγχώριας ανεργίας το 2014, όπου αν και παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα (26,5%) 

σημείωσε πτώση της τάξεως του 1% από το 27.5% του προηγούμενου έτους. Από εκείνο το 

σημείο και έπειτα τα ποσοστά άρχισαν να δείχνουν σημάδια βελτίωσης και σταδιακά να 

μειώνονται. Κατά το 2015, η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω στο 24,9% ενώ το 2016 έφτασε στο 

23,6%. 

Δυστυχώς η Ελλάδα φέρει τη θλιβερή πρωτιά της χώρας με την υψηλότερη ανεργία τόσο 

στην Ε.Ε. όσο και επίπεδο Ευρωζώνης. Βρίσκεται επιπλέον στην κορυφή της λίστας με τους 

περισσότερους νέους ανέργους κάτω των 25 ετών καθώς όταν το ποσοστό τους έφτανε το 40% 

σε άλλες χώρες το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 6,7%. Παρόλ’αυτά με εξαίρεση το 2013, 

η ανεργία άρχισε να ακολουθεί μια πτωτική πορεία, η οποία ακόμη κι αν βρίσκεται πολύ 

μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σταδιακά βελτιώνεται.  
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3.4 Πληθωρισμός 

 

 

Σε μια οικονομία οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών μπορούν πάντα να μεταβληθούν. Κάποιες 

τιμές αυξάνονται και κάποιες άλλες μειώνονται. Το φαινόμενο του πληθωρισμού παρατηρείται, 

ωστόσο, μόνο όταν παρατηρείται γενική αύξηση τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που 

δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένα προϊόντα. Η ύπαρξη πληθωρισμού σημαίνει ότι το ευρώ 

χάνει την αξία του και πλέον με 1 ευρώ η αγοραστική δυνατότητα του πελάτη περιορίζεται σε 

σχέση με τα χρήματα που εισπράττει. 

 

Πίνακας 5: Ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού  

Πηγή : Εurostat 

 

Εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 5, παρατηρούμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια, το 

διάστημα δηλαδή 2011-2016, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός κυμάνθηκε από  3,1 έως -1,4 μονά-

δες. Τα δυο πρώτα χρόνια ο πληθωρισμός σημείωνε θετικά πρόσημα, από το 2013 (-0,9)  όμως 

πέρασε σε αρνητικό έδαφος στο οποίο παρέμεινε μέχρι και το 2016 όπου και μηδενίστηκε. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι από το 2013 και μετά η Ελλάδα εμφάνισε αποπληθωριστικές τάσεις και 

οι τιμές των αγαθών αντί να ανέβουν έπεσαν. Όπως η ύπαρξη υψηλού πληθωρισμού έτσι και 

η ύπαρξη αποπληθωρισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή συγκυρία για μια χώρα καθώς 

επιδρά αρνητικά στην οικονομία της. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μια παρατεταμένη περίοδο 

πτωτικού πληθωρισμού οι λογικοί καταναλωτές αναβάλουν τις αγορές τους, διότι περιμένουν 

ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες φθηνότερα, οδηγώντας έτσι 

τις τιμές σε πτώση και την οικονομία σε ύφεση. 

Παράλληλη πορεία προς την ελληνική οικονομία ακολούθησε και ο μέσος ετήσιος 

πληθωρισμός της Ε.Ε. με τη διαφορά ότι δεν υποχώρησε σε αρνητικά επίπεδα και μηδενίστηκε 

μια χρονιά νωρίτερα από ότι στην ελληνική οικονομία. Η πτώση αυτή των τιμών οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην κάμψη της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων, ένα ακόμα 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Πληθωρισμός – 

Ελλάδα 3.1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 

Πληθωρισμός –  

EU 28 countries 

3.1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3 
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επακόλουθο των πιέσεων που δημιούργησε η υφιστάμενη οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, 

περιορίστηκε έτσι και η δυνατότητα των εταιρειών να προβούν σε αυξήσεις μισθών.  

 

 

3.5 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης  

 

 

Η ελληνική οικονομία χωρίς αμφιβολία σημείωσε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το 

2008. Το κράτος αλλά και η κοινωνία εθίστηκαν σ ’αυτούς τους ρυθμούς και έτσι αυξάνονταν 

κάθε χρόνο οι δαπάνες του με ιλιγγιώδη ρυθμό. Η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για την 

επιβράδυνση που κάποια στιγμή θα ερχόταν. Το 2008, με αφορμή τη χρεοκοπία της Lehman 

Brothers, ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση και η οικονομία της Ελλάδας άρχισε να 

επιβραδύνει ώσπου μπήκε σε ύφεση. Τη διετία 2008-2009 το ΑΕΠ και τα έσοδα του κράτους 

παρέμειναν περίπου στάσιμα, ενώ οι κρατικές δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται. Τα 

ελλείμματα αυξήθηκαν, το ίδιο και οι ανάγκες του κράτους για δανεισμό. Το χρέος άρχισε να 

βγαίνει εκτός ελέγχου, συσσωρευόταν με μεγαλύτερους ρυθμούς χωρίς πάντα να αντισταθ-

μίζεται από μεγέθυνση της οικονομίας. Έτσι από το 2010 και έπειτα η ύφεση εντάθηκε 

σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών.  

 

Πίνακας 6: Κύρια μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης - Έλλειμμα σε τρέχουσες τιμές (σε εκατομμύρια €) 

Πηγή : Eurostat 

 

Η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε τη χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό 

οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την Ε.Ε., το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Συνολικά έσοδα 91.096 88.923 88.724 83.532 84.820 87.473  

Συνολικές δαπάνες 112.376 105.923 112.473 90.048 95.247 86.185 

Ισοζύγιο Γενικής 

Κυβέρνησης 

-21.280 -17.000  -23.749 -6.516 -10.427 1.288 

Έλλειμμα ως % 

του ΑΕΠ 

-10.3 -8.9 -13.1 -3.7 -5.9 0.7 
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εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν 

κατά τα τελευταία 6  χρόνια επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του 

ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του από 233 δις το 2008 να βρεθεί το 2016 στα 175 δις ευρώ. 

Όπως είναι λογικό, όλα τα παραπάνω επηρέασαν και την πορεία του δημοσίου ελλείμ-

ματος το οποίο κατά το διάστημα που μελετάμε παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις. Το 

δημόσιο έλλειμμα από το 11,2% που ήταν το 2010 μειώθηκε σε 10,3% το 2011 και σε 8,9% το 

2012. Ωστόσο, το 2013 η καθοδική του πορεία ανεκόπει και αυξήθηκε στο 13,1%. Αυτό δεν 

κράτησε για πολύ και το 2014 μειώθηκε εκ νέου, φθάνοντας στο 3,7% του ΑΕΠ και τελικά το 

2015 αυξήθηκε ξανά αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς φθάνοντας στο 7,2%. Την αμέσως 

επόμενη χρονιά, το 2016 παρατηρείται για πρώτη φορά μετά την εμφάνιση της κρίσης 

πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 0,7% επί του ΑΕΠ. 

Παρά το δυσμενές αυτό κλίμα οι εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα επόμενα 

χρόνια είναι αισιόδοξες. Είναι γεγονός ότι η δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν έσοδα για τη χώρα και 

γι’ αυτό έχει ανακηρυχθεί σε νούμερο ένα στόχος. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς αυτή 

την κατεύθυνση με την ψήφιση και την εφαρμογή πλήθους μεταρρυθμίσεων που αποβλέπουν 

στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς επίσης με τη μείωση των τιμών των παραγωγικών 

συντελεστών λόγω της κρίσης. Ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι η απελευθέρωση συγκεκριμένων 

αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην 

αγορά εργασίας  κλπ.  

 

 

3.6 Εμπορικό Ισοζύγιο 

 

 

Πίνακας 7: Εμπορικό ισοζύγιο ( σε εκατομμύρια € ) 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Εισαγωγές 66.889 63.353 59.915 62.171 55.821 54.216 

Εξαγωγές 52.866 54.845 54.835 57.837 56.074 53.037 

Ισοζύγιο -14.024 -8.508 -5.081 -4.333 253 -1.180 
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Με μια πρώτη ματιά στα στοιχεία του Πίνακα 7, παρατηρούμε ότι , με εξαίρεση μια χρονιά,  

όλο το υπόλοιπο υπό μελέτη χρονικό διάστημα, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ήταν 

ελλειμματικό. Το 2011 παρουσιάστηκε αρκετά χαμηλό καθώς οι εισαγωγές ήταν σημαντικά 

περισσότερες από τις εξαγωγές. Το ευχάριστο ωστόσο ήταν ότι η πορεία αυτή ανεκόπει και το 

ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο εμφάνισε βελτίωση. Το διάστημα που ακολούθησε, 2012-

2013 ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα οι εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά, γεγονός 

που οδήγησε στη σημαντική αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου, παραμένοντας όμως 

ελλειμματικό. 

Το 2014 παρατηρήθηκε ταυτόχρονη αύξηση και των δύο μεγεθών, εισαγωγών και 

εξαγωγών, χωρίς όμως να ανακόψει την θετική πορεία του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο 

αυξήθηκε περαιτέρω. Για πρώτη φορά στον πίνακα παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές  ξεπέρασαν, 

έστω και οριακά, τις εισαγωγές οδηγώντας σε πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, τη χρονιά 

2015. Αυτή η εικόνα όμως ανετράπη ένα χρόνο αργότερα ,το 2016, καθώς εμφανίστηκε και 

πάλι ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο. Η εξέλιξη αυτή επήλθε επειδή η µείωση των εισαγωγών 

υπερκαλύφθηκε από την µείωση των εξαγωγών. 

 

Πίνακας 8: Ισοζύγιο εισαγωγών -εξαγωγών  

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

 

  

Κωδ. 
ESA 
10 

I. Τρέχουσες τιμές 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

P.71 Αγαθά  54.826 52.566 50.457 52.280 47.475 46.997 

P.72 Υπηρεσίες 12.064 10.787 9.458 9.891 8.347 7.219 

P.7 Εισαγωγές 66.889 63.353 59.915 62.171 55.821 54.216 

   εκ των οποίων             

   Δαπάνες μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή 2.267 1.844 1.835 2.076 2.025 2.010 

P.61 Αγαθά  26.833 29.932 29.828 30.091 28.925 28.274 

P.62 Υπηρεσίες 26.033 24.913 25.007 27.746 27.149 24.763 

P.6 Εξαγωγές 52.866 54.845 54.835 57.837 56.074 53.037 
     εκ των οποίων             

    Δαπάνες μη μονίμων κατοίκων στην οικ. επικράτεια 10.505 10.442 12.152 13.393 14.194 13.220 

     Ισοζύγιο εξαγωγών - εισαγωγών  -14.024 -8.508 -5.081 -4.333 253 -1.180 
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3.7 Επιτόκια 
 

 

Η πορεία του δεκαετούς ομολόγου είναι ένα μέγεθος που δίνει μια αρκετά αντιπροσωπευτική 

εικόνα για την αξιοπιστία της οικονομίας μιας χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς αποτελεί 

και ένδειξη για την έξοδο της στις αγορές. Ειδικότερα, η απόδοση ενός τίτλου διαμορφώνεται 

τόσο από την εικόνα της οικονομίας που εκδίδει την ομολογία όσο και από τις προσδοκίες των 

αγορών για την ομαλή ή όχι εξέλιξή της αλλά και από τον κίνδυνο που εκτιμούν ότι 

αναλαμβάνουν οι αγορές. Ο Πίνακας 9 απεικονίζει το μέσο όρο του επιτοκίου του δεκαετούς 

κρατικού ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

Πίνακας 9: Αποδόσεις 10 ετών τίτλων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Από τα στοιχεία που αντλούμε από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι, με εξαίρεση 

τα δυο πρώτα χρόνια – που τα μεγέθη σημειώνουν πολύ υψηλές τιμές - η απόδοση του 10ετούς 

ομολόγου κυμαίνεται από το 6,94 μέχρι και το 11,73. Υπάρχει μια σχετικά μεγάλη διακύμανση 

στις τιμές της απόδοσης των επιτοκίων η οποία δεν περιορίζεται μονάχα στη διαχρονική 

εξέλιξη της, αλλά πολλές φορές ακόμη και μέσα στο ίδιο έτος εμφανίζει διαφορά έως και 

3μονάδων. Βλέπουμε ότι ειδικά τα δύο πρώτα έτη το επιτόκιο διέφερε σημαντικά από την αρχή 

ως το τέλος μιας περιόδου. Το 2011 ήταν η μόνη ίσως χρονιά που παρατηρείται η εκτόξευση 

των επιτοκίων ως και 100% αγγίζοντας το 22% στο τέλος του έτους, ενισχύοντας έτσι την 

ανησυχία των αγορών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή παρατηρήθηκε 

όπως είναι λογικό και στην αρχή της επόμενης χρονιάς, η οποία όμως αποκλιμακώθηκε μέχρι 

το τέλος του 2012. 

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο θα λέγαμε ότι οι αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων ενώ 

σημειώνουν αρκετά υψηλές τιμές, μειώνονται διαχρονικά ολοένα και περισσότερο, γεγονός 

που δηλώνει ότι το ελληνικό κράτος αρχίζει να δανείζεται όλο και πιο φθηνά από τις αγορές. 

Αυτό συμβαδίζει απόλυτα με τη σχετική σταδιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που 

εμφανίζει η χώρα στην πορεία της προς την ανάκαμψή της. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αρχή έτους 11,73 25,91 11,10 8,18 9,48 9,08 

Τέλος έτους 21,14 13,33 8,66 8,42 8,21 6,94 
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3.8 Πορεία και Δομή Δημοσιονομικού Χρέους  

 

 

Ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης εκτίμησης και αποτύπωσης του χρέους μιας χώρας δεν είναι 

άλλος παρά το ύψος του χρέους ως ποσοστό % του ΑΕΠ της, το χρέος δηλαδή σε συνάρτηση 

με το μέγεθος της οικονομίας. Όταν κάνουμε λόγο για δημόσιο χρέος αναφερόμαστε στο 

συνολικό χρέος της κυβέρνησης προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ανεξάρτητα εάν έχουν 

την έδρα τους στην Ελλάδα ή κάπου στο εξωτερικό. Η σύνθεση του χρέους περιλαμβάνει όλα 

τα χρέη προς εγχώριες και μη τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.  

 

Πίνακας 10: Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (σε εκατομμύρια € και σε ποσοστό %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ονομαστική Αξία 356,289.0 305,096.0 320,511.0 319,728.0 311,668.0 314,897.0 

Ως % του ΑΕΠ 172.1 159.6 177.4 179.7 177.4 179.0 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διάγραμμα 1 : Ελληνικό χρέος σε σύγκριση με το χρέος της Ευρωζώνης. 

 

Επί σειρά ετών η Ελλάδα βρισκόταν στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών με το 

μεγαλύτερο χρέος αλλά από το 2008 και μετά το γεγονός αυτό αναδείχτηκε σε μείζον 

πρόβλημα. Από τα στοιχεία που αντλούμε από τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να πούμε πως 

η πορεία του ελληνικού χρέους δεν παρουσιάζεται ιδιαιτέρως ευνοϊκή. Το χρέος σημειώνει 
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πρωτοφανή για την ιστορία ποσοστά τα οποία διαρκώς αυξάνονται. Ωστόσο η απαρχή της 

ραγδαίας αύξησής του έγινε το 2009.  

Πιο συγκεκριμένα, ο προβληματισμός σχετικά με την αδυναμία εξυπηρέτησης του 

δημοσίου χρέους ξεκίνησε στα τέλη του 2009 όταν το χρέος ξεπέρασε το 120% του Α.Ε.Π. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μόνιμο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας είχε σαν 

απόρροια οι οίκοι αξιολόγησης να εκφράσουν τη δυσπιστία τους ως προς την αποπληρωμή του 

χρέους με αποτέλεσμα να υποβαθμίσουν τα ελληνικά ομόλογα. Σταδιακά τα ομόλογα 

υποβαθμίστηκαν σε τέτοιο βαθμό που θεωρήθηκαν ιδιαιτέρως επισφαλή αποθαρρύνοντας κάθε 

δυνητικό επενδυτή-αγοραστή. Έτσι με την πρόφαση της αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από 

τις αγορές και μη έχοντας άλλη λύση, η Ελλάδα οδηγήθηκε στο μηχανισμό «στήριξης».  

Το 2011 το ελληνικό δημόσιο χρέος (ως ποσοστό του Α.Ε.Π) ήταν ένα από τα υψηλότερα 

χρέη του κόσμου αγγίζοντας το 170%. Τον επόμενο όμως χρόνο, το 2012, το τοπίο βελτιώθηκε 

καθώς το δημόσιο χρέος σημείωσε μείωση κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό συνέβη γιατί 

το 2012 ήταν η χρονιά κατά την οποία υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του χρέους γνωστή και  

ως PSI. Μέσω αυτής της αναδιάρθρωσης (PSI): 

 Κουρεύτηκε το ονομαστικό χρέος κατά 106 δισ. με την αναδιάρθρωση του ελληνικού 

χρέους προς τους ιδιώτες δανειστές ονομαστικής αξίας 198 δισ.€. 

 Μειώθηκαν τα επιτόκια για το εναπομείναν χρέος από 5% στο 2%.  

 Επιμηκύνθηκαν οι λήξεις των δανείων από 7 έτη στα 20 έτη 

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε μερική επαναγορά 

χρέους, γνωστή ως PSI plus. Αυτή επέφερε επιπλέον απομείωση του χρέους κατά 20,6 δισ. €. 

Χάρις στο κούρεμα (PSI), το χρέος της Ελλάδας το 2012 αντί να αυξηθεί λόγω των 

ελλειμμάτων της Γενικής Κυβέρνησης και του επιπλέον δανεισμού 49 δισ. € για την 

ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, μειώθηκε κατά 51 δισ. 

Παρολ’αυτά η κίνηση αυτή δεν στάθηκε αρκετή ώστε να εμποδίσει την περαιτέρω 

αύξηση του χρέους. Από το 159,6 το 2012 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάχθηκε ξανά 

στο 177,4 το 2013. Την ίδια περίοδο αυξήθηκε και σε όλη την Ευρώπη αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Το πολύ χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μετά τα PSI & OSI σε 

συνδυασμό με τις δραστικές περικοπές στις δαπάνες του κράτους το 2013 συνέτειναν στο να 

σταματήσει η ξέφρενη ανοδική πορεία του χρέους και να ισορροπήσει στα επίπεδα των 315-

320 δις. Η αυξητική αυτή πορεία συνεχίστηκε έτσι και για το 2014 αλλά με φθίνοντα ρυθμό. 
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Διάγραμμα 2 : Πορεία του ελληνικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ 

 

Παρότι μεσολάβησε μια πενταετία σκληρής λιτότητας και περιοριστικής πολιτικής και 

παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην παγκόσμια 

ιστορία, το ελληνικό χρέος συνέχισε να διογκώνεται και το 2015 ανήλθε σε 177% του ΑΕΠ. 

Το χρέος έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στο τέλος του 2016 στο 179% του ΑΕΠ. Συνεπώς 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκλιμάκωσή του στα προσεχή έτη, προκειμένου να 

αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού, που ήδη άρχισαν να εμφανίζονται.  

Στόχος πλέον για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι να επιτύχει ανάπτυξη 

αποφεύγοντας τον εξωτερικό  δανεισμό. Με αφορμή την άρνηση των Ευρωπαϊκών θεσμών για 

περαιτέρω ονομαστική µείωση του χρέους, η Ελλάδα θα πρέπει να στηριχθεί στις δικές της 

δυνάμεις για να βγει από την υφεσιακή αυτή κατάσταση. Θα πρέπει να εξευρεθούν οι 

κατάλληλες πολιτικές, ώστε να επιτύχει υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ο στόχος είναι 

αρκετά δύσκολος και μπορεί να συναντήσει πολλά εμπόδια στην πορεία του ,αλλά αυτός ήταν 

εξαρχής και παραμένει ο μοναδικός εύλογος και αποτελεσματικός τρόπος για να ξαναμπεί η 

Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά.  

Το Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη σύνθεση του δημοσίου χρέους όπως αυτό 

διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 2016. Ρίχνοντας κανείς μια πρώτη ματιά στο διάγραμμα δυο 

είναι οι βασικές παρατηρήσεις που θα κάνει. Η πρώτη αφορά τα συστατικά μέρη του χρέους 

και η δεύτερη τη σύνθεση των δανειστών. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα συστατικά μέρη, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους (80%) 

αποτελείται από δάνεια. Για το 2016 το συνολικό ποσοστό του ακαθάριστου χρέους της γενικής 

κυβέρνησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 179% του ΑΕΠ και συνίστατο κυρίως 

από δάνεια (80%), ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι χρεωστικοί τίτλοι (18,2%). 

 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/7434/eurostat
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Σχετικά με τη σύνθεση των δανειστών, όπως γίνεται εμφανές και από το Διάγραμμα 3 το 

δημόσιο χρέος είναι πλέον σχεδόν στο σύνολό του απαιτητό σε ξένο δίκαιο. Το μεγαλύτερο δε 

ποσοστό του οφείλεται στους Μηχανισμούς Στήριξης – το οποίο διαρκώς και αυξάνει. 

Πρόκειται για το 75% του χρέους που οφείλεται προς τα κράτη-πιστωτές, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 

(ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF). Στο υπόλοιπο 25% βρίσκονται οι 

ιδιώτες ομολογιούχοι-κάτοχοι ελληνικού χρέους. 

 

Διάγραμμα 3 : Δομή ελληνικού χρέους για το 2016 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών 

 

Παρατηρείται μια ουσιαστικά μεγάλη μεταβολή στη σύνθεση του ελληνικού χρέους από 

τα πρώτα χρόνια της κρίσης μέχρι σήμερα. Τη χρονιά που υπογράφηκε το πρώτο ελληνικό 

μνημόνιο, τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου αποτελούσαν μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό 

του ελληνικού χρέους. Μάλιστα τα ομόλογα αυτά είχαν εκδοθεί σε ελληνικό δίκαιο και τα 

κατείχαν ιδιώτες επενδυτές –οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές και οι ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες, όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα ανωτέρω στοιχεία, πως η Ελλάδα πλέον έχει χάσει την 

πρωτοβουλία σχετικά με τη διαχείριση του χρέους της κι έτσι κάθε εθνική απόφαση θα πρέπει 

πρώτα να αξιολογείται και να εγκρίνεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους δανειστές 

της. Η χώρα δηλαδή βρίσκεται σε ένα καθεστώς εποπτείας. 
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3.9 Δείκτης Οικονομικού κλίματος 

 

 

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών της 

χώρας, το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας σε επιχειρήσεις 

τεσσάρων συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας και σε καταναλωτές. Ο δείκτης Οικονομικής 

Συγκυρίας που αποτελεί ουσιαστικά και το αποτέλεσμα της έρευνας δεν είναι κάτι άλλο παρά 

το σταθμισμένο άθροισμα των δεικτών επιχειρηματικών προσδοκιών στους τομείς των 

Κατασκευών, της Βιομηχανίας, του Λιανικού Εμπορίου και των Υπηρεσιών καθώς και του 

Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Αντανακλά με αρκετά αντιπροσωπευτικό τρόπο τις 

συνθήκες αλλά και τις προσδοκίες που επικρατούν στην οικονομία τη δεδομένη χρονική στιγμή 

που μετράται. 

 

Πίνακας 11: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (1990-2016=100) 
 

 
* Οι ακραίες τιμές αναφέρονται στην περίοδο 2001-2015 σε όλους τους πίνακες 

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του Πίνακα 11, ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την 

Ελλάδα τα έτη 2011-2012 κινήθηκε σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, γενικά αλλά και σε σχέση με 

το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομία 

βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης και επικρατεί ένα γενικότερο κλίμα ύφεσης, που εκδηλώνεται 

στη χώρα μας με μεγαλύτερη ένταση. Ωστόσο, στα δύο ακόλουθα έτη 2013 αλλά και 2014 

παρατηρούμε μια σταδιακή βελτίωση του δείκτη, ο οποίος μάλιστα το 2014 πλησίασε πολύ 

κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών. Την καλή αυτή πορεία των προηγούμενων ετών 

ήρθε να διακόψει μια απρόσμενη μείωση του δείκτη που ξεκίνησε στα μέσα του 2015. Ο 

δείκτης πήρε την κατιούσα και έφτασε σε τιμές του 2009, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4 

Ευτυχώς αυτή η πτώση δεν διήρκησε πολύ και λίγο πριν τη λήξη του έτους, πήρε ξανά ανοδική 
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πορεία. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εκταμίευση μέρους της δόσης της 

χρηματοδοτικής υποστήριξης από τους εταίρους και η πεποίθηση πως το πρόγραμμα κινείται 

εντός τροχιάς, έστω και με καθυστερήσεις, συντέλεσαν στη σταδιακή άμβλυνση της 

απαισιοδοξίας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

 

 

Διάγραμμα 4 : Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε.-28 και Ελλάδα ( 1990-2016=100) 

 

Η οικονομία σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016, όπως υποδεικνύει και το 

σχετικό διάγραμμα, παρά τις έντονες φορολογικές πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και 

τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις σχέσεις με τους δανειστές. Το Δεκέμβριο του  2016 μάλιστα 

σημειώθηκε η υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 21 μηνών, ακολουθώντας μια πορεία 

σταδιακής εξομάλυνσης μετά τις εξελίξεις του 2015. Αυτή η σταδιακή ανάπτυξη οφείλεται στις 

αισιόδοξες προσδοκίες της αγοράς ότι η οικονομία βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από την 

κρίση και την ύφεση από τις οποίες μαστίζεται τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Μέχρι σήμερα 

ο δείκτης φαίνεται να βελτιώνεται όλο και περισσότερο με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. 

Η θετική αυτή τάση ακολουθεί την ευρύτερη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που 

καταγράφεται στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε.-28  
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3.10 Πορεία Της Χρηματιστηριακής Αγοράς 2008-2016 

 

 

 

Διάγραμμα 5 : Πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. 

Πηγή : Capital 

 

Το έτος 2008 ήταν μια επεισοδιακή για τις αγορές χρονιά καθώς χαρακτηρίστηκε από 

σημαντική πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών και της επενδυτικής δραστηριότητας τόσο 

στην πλειοψηφία των διεθνών κεφαλαιαγορών όσο και στην Ελλάδα. Η πτώση αυτή ήταν κατά 

βάση απόρροια της αβεβαιότητας που προκάλεσε η ταχεία διεθνής επέκταση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία αρχικά εκδηλώθηκε στην αγορά ενυπόθηκων δανείων των 

ΗΠΑ και στη συνέχεια επεκτάθηκε στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές. Τα 

γεγονότα αυτά οδήγησαν στην απειλή της βιωσιμότητας ή ακόμη και στην κατάρρευση 

μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως η αμερικανική τράπεζα Lehman Brothers. 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες και η συναλλακτική 

δραστηριότητα και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ως αποτέλεσμα των αυξημένων 

εγχωρίων ρευστοποιήσεων επενδυτικών τίτλων από αλλοδαπούς και Έλληνες επενδυτές. Μετά 

από μια μακρά περίοδο ανόδου, ο Γενικός Δείκτης Τιμών (ΓΔΤ) του Χ.Α. το 2008 έκλεισε στις 

1.786,51 μονάδες, σημειώνοντας μια από τις χειρότερες επιδόσεις στη μέχρι τότε ιστορία του. 

Τον επόμενο χρόνο, το 2009 ήταν η χρονιά ανάκαμψης των διεθνών χρηματιστηρίων 

μετά τη μεγάλη πτώση του 2008. Το τριπλό σχήμα- υψηλή ρευστότητα, χαμηλά επιτόκια και 

βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων- τροφοδότησαν την άνοδο των χρηματιστηρίων. Η 

ελληνική αγορά ακολούθησε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου παράλληλη πορεία με τις ευρωπαϊκές 

αγορές. Στη συνέχεια όμως, υπό το μέγεθος της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, το 

χρηματιστήριο υποχώρησε ραγδαία ακολουθώντας αντίθετη πορεία από αυτές. Από τα τέλη 
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του 2009 οι χρηματιστηριακοί δείκτες εμφάνισαν απώλειες κυρίως λόγω των αρνητικών 

δημοσιονομικών εξελίξεων, η οποία συνεχίστηκε για όλα τα επόμενα έτη μέχρι και το 2016. 

Συγκεκριμένα, οι χρονιές που ακολούθησαν 2010-2012 ήταν αρκετά δύσκολες για την 

ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.Α. (ΓΔΤ)  σημείωσε σημαντικές διακυμάνσεις 

κατά τα έτη αυτά κλείνοντας με τιμές 680,42 μονάδες το 2011 και 907,90 μονάδες το 2012. Οι 

τάσεις αυτές αποδίδονται στις αρνητικές επιπτώσεις που είχαν οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις 

της χώρας που ενίσχυσαν την αβεβαιότητα της περιόδου. Ενδεικτικά, τέτοια γεγονότα ήταν η 

εξέλιξη της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών 

των τραπεζών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών ομολόγων (PSI), 

η επιδείνωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των επενδυτικών προοπτικών 

αλλά και οι δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Παρολ’αυτά, τα έτη 2013 και 2014, όπως 

βλέπουμε, o Γενικός Δείκτης Τιμών κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 

προηγούμενων ετών, εμφανίζοντας μια σταθεροποιητική τάση, κλείνοντας στις 1.162,68 

μονάδες το πρώτο και στις 826,18 μονάδες το δεύτερο. 

Το 2015, ωστόσο υπήρξε περαιτέρω μείωση και ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 

631,35 μονάδες, σημειώνοντας μείωση κατά 23,58% σε σχέση με την τιμή του 2014. Τέλος, το 

2016, δεν αποτέλεσε ένα έτος με ιδιαίτερά σημαντικές μεταβολές στις τιμές του. Συνέχισε την 

ήδη καθοδική του πορεία υπό την σκιά των εγχώριων και διεθνών εξελίξεων (ελληνικές 

τράπεζες και brexit) οι οποίες κατέκλυσαν με φόβο την αγορά. Ο φόβος αυτός αποτυπώνεται 

απόλυτα και στην εικόνα της αγοράς. 

  



55 | P a g e  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
 

 

Εισαγωγή 

 

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε έγινε μια προσπάθεια να σκιαγραφήσουμε τις 

μακροοικονομικές παραμέτρους που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ανάδειξη του 

γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει ένας 

κλάδος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε το δεύτερο στάδιο της θεμελιώδους ανάλυσης 

που αφορά την ανάλυση του κλάδου της οικονομίας στον οποίο εντάσσονται οι υπό εξέταση 

μετοχές, στην προκειμένη περίπτωση, τον εμπορικό. 

Το παρόν κεφάλαιο έρχεται να αναλύσει τις οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε το 

ελληνικό εμπόριο κατά το χρονικό διάστημα 2011-2016, την τελευταία δηλαδή εξαετία της 

παρατεταμένης ύφεσης, παρουσιάζοντας το δυσμενές τοπίο μέσα στο οποίο δραστηριοποιή-

θηκε το ελληνικό επιχειρείν. Στόχος μας είναι να παρακολουθήσουμε την πορεία του κλάδου 

και να εκτιμήσουμε πώς οι εξελίξεις σε αυτόν θα επιδράσουν στη διαμόρφωση των τιμών των 

εταιρικών μετοχών που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά. Ωστόσο, κάθε κλάδος 

παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες και έχει άλλη συμπεριφορά σε κάθε πιθανή εξέλιξη. 

Συνεπώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε και να εξετάσουμε κάθε κλάδο με διαφορετικό τρόπο 

και διαφορετική μεθοδολογία. 

Στην παρούσα ανάλυση θα ασχοληθούμε με τον εμπορικό κλάδο, όπως αυτός διακρίνεται 

από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο κλάδος περιέχει έναν μεγάλο αριθμό εταιριών με ένα 

ευρύ φάσμα αντικειμένων. Από αυτές εισηγμένες στη Χρηματιστηριακή Αγορά είναι μόνο οι 

11, εκ των οποίων εμείς θα μελετήσουμε τις 7 καθώς οι υπόλοιπες είτε δεν υφίστανται πια σαν 

εταιρίες (ΗΛΕΑΘ, ΣΠΡΙ) είτε οι μετοχές τους βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης 

(ORA ORA, ΜΛΑΝΤ) . 
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4.1 Ο Εμπορικός Κλάδος Και η Χρηματοπιστωτική Κρίση 

 

 

Το εμπόριο ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής 

οικονομίας. Έχει συμβάλλει σημαντικά και έχει προσφέρει πολυάριθμα οφέλη στην ανάπτυξη 

και την ευρωστία της χώρας και γι’ αυτό κατέχει κεντρική θέση στην εγχώρια οικονομική δομή. 

Πέρα όμως από την οικονομική συμβολή του, το εμπόριο διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο 

και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αποτέλεσε παράγοντα πολιτισμού και 

εξωστρέφειας για τη χώρα και μέχρι σήμερα οι εμπορικοί δρόμοι σε όλη την ελληνική 

επικράτεια αποτελούν σημείο συνάντησης και τοπικής αναφοράς ενώ οι εμπορικές 

επιχειρήσεις είναι κόμβοι διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. 

Επί σειρά ετών το εμπόριο στην Ελλάδα γνώριζε σημαντική άνθηση. Από τις αρχές όμως 

του 2009, που έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης, το κλίμα 

άλλαξε. Οι εμπορικές επιχειρήσεις έζησαν την μεγάλη πτώση των τζίρων τους, αντιμετώπισαν 

την παντελή έλλειψη ρευστότητας και την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κίνηση των 

κεφαλαίων τους, υπέστησαν τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και σε 

πολλές περιπτώσεις οδηγήθηκαν σε λουκέτο. Η πραγματική οικονομία δοκιμάστηκε 

ποικιλοτρόπως και μειώθηκε δραστικά ως μέγεθος, μεταβλήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες 

και οι επιχειρηματικές στρατηγικές, και έτσι παγιώθηκε ένα αρνητικό κλίμα στην αγορά. 

Σήμερα, η επιδείνωση είναι πλέον διάχυτη σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριο-

τήτων, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση στον κύκλο εργασιών, την ανατροπή στην 

κερδοφορία και τη συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου. Δεν τίθεται πλέον 

θέμα μόνο για τις επιδόσεις και την κερδοφορία των επιχειρήσεων αλλά κυρίως για την 

λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους. Δεν συναντάμε πλέον επιχειρηματικούς κλάδους που να 

βγήκαν αλώβητοι από την παρατεταμένη ύφεση αλλά μόνο κλάδους οι οποίοι άντεξαν και 

συνεχίζουν να λειτουργούν οριακά. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις κλάδους εμφάνισαν αρνητικό 

πρόσημο κατά την περίοδο 2009-2014, ενώ περίπου ένας στους δύο παρουσίασε κάμψη 

μεγαλύτερη από εκείνη του παρουσίασε το ΑΕΠ της χώρας.  

Τα τελευταία οκτώ χρόνια η αγορά δίνει έναν άνισο αγώνα και έχει καταπονήσει όλους 

τους συμμετέχοντες σε αυτή. Παρολ’αυτά υπήρξαν και παραδείγματα εταιριών που μπόρεσαν 

να προσαρμοστούν στις απότομες μεταβολές της αγοραστικής κίνησης, να μετατρέψουν το 

πρόβλημα σε ευκαιρία και εν τέλει να ξεχωρίσουν. Ένα σημάδι που μας δίνει τη δυνατότητα 

να αισιοδοξούμε για καλύτερες ημέρες στο εγγύς μέλλον.  
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4.2 Το Μέγεθος Του Εμπορικού Κλάδου Στην Ελληνική Οικονομία 

 

 

Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, ο εμπορικός κλάδος αποτελεί έναν εκ των μεγαλύτερων 

και σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Για να αντιληφθούμε, ωστόσο, 

καλύτερα το μέγεθός του, θα προσεγγίσουμε αριθμητικά το θέμα. Θα γίνει λοιπόν μια 

προσπάθεια να αναλύσουμε τη διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών των εμπορικών 

επιχειρήσεων τόσο κατά την αρχή (2008) όσο και κατά τη διάρκεια (2011-2015) της κρίσης. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία βασικών μεγεθών του κλάδου. 

Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον 

κλάδο και παράλληλα τη συμμετοχή των συνιστωσών του σ’αυτόν (Λιανικό Εμπόριο, το 

Χονδρικό Εμπόριο και το Εμπόριο Οχημάτων Χονδρικό και Λιανικό). Κατ’ αναλογία 

ερμηνεύεται και ο Πίνακας 13 ο οποίος καταγράφει τον Κύκλο εργασιών του κλάδου. 

 

Πίνακας 12: Αριθμός επιχειρήσεων του εμπορικού κλάδου 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακας 13: Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του εμπορικού κλάδου (σε χιλιάδες ευρώ) 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

Έτος Αριθμός 

επιχειρήσεων   

1 

Χονδρικό και 

Λιανικό εμπόριο 

οχημάτων 

Συμμετοχή   

( % ) 

2 

Χονδρικό και 

Λιανικό εμπόριο, 

εκτός κατηγ.1 

Συμμετοχή       

( % ) 

 2008 297.450 30.808 10,36 266.642 89,64 

 2011 260.638 24.785 9,51 235.853 90,49 

 2012 260.251 24.735 9,50 235.516 90,50 

 2013 251.413 24.525 9,75 226.888 90,25 

 2014 251.734 24.607 9,77 227.127 90,23 

 2015 260.614 27.417 10,52 233.197 89,48 

Έτος Κύκλος εργασιών 1 

Χονδρικό και 

Λιανικό εμπόριο 

οχημάτων 

Συμμετοχή   

( % ) 

2 

Χονδρικό  Λιανικό 

εμπόριο, εμπόριο, 

εκτός κατηγ.1 

Συμμετοχή   

( % ) 

2008 171.030.925 16.773.153 9,81 154.257.772 90,19 

2011 137.935.757 8.397.888 6,09 129.537.869 93,91 

2012 120.155.371 6.274.124 5,22 113.881.247 94,78 

2013 114.426.057 6.099.084 5,33 108.326.973 94,67 

2014 118.818.900 6.842.900 5,76 111.976.000 94,24 

2015 100.207.500 5.894.300 5,88 94.313.200 94,12 
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Τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει αφορούν το χρονικό διάστημα 2011-2015 που 

ήταν και το τελευταίο Στατιστικό Δελτίο της Eurostat. Δυστυχώς, για το έτος 2016 δεν έχουμε 

βρει στοιχεία από κάποια αξιόπιστη πηγή και θα αρκεστούμε σε μια εκτίμηση της κατάστασης 

με βάση τα προηγούμενα έτη. 

Κατά την περίοδο 2001-2008, το εμπόριο αναπτύχθηκε σημαντικά στην Ελλάδα, 

ακολουθώντας το γενικότερο κλίμα άνθησης που επικρατούσε στην οικονομία. Ο αριθμός των 

επιχειρήσεων στον κλάδο αυξήθηκε από 258.133 σε 297.450 ενώ παράλληλα ο κύκλος 

εργασιών τους αυξήθηκε από 112.6 δισ. ευρώ σε 171 δισ. ευρώ. Η είσοδος της χώρας στο ευρώ, 

η επακόλουθη πτώση των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση και γενικότερα το κύμα ευφορίας 

και εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ισχυροποίησε τους 

αναπτυξιακούς ρυθμούς της χώρας αλλά και τη ζήτηση. Ωστόσο, το 2006 το εμπόριο άρχισε 

να αντιμετωπίζει κάποιες δυσχέρειες στην περαιτέρω επέκτασή του, τίποτα όμως δεν προμήνυε 

αυτό που θα επακολουθούσε δυο χρόνια αργότερα στον κλάδο αλλά και γενικότερα στην 

ελληνική οικονομία.  

Ήδη από το 2008, που ξεκίνησε η περίοδος της αποκαλούμενης οικονομικής κρίσης 

άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα σημάδια ύφεσης. Από το 2008 μέχρι το 2013 

ο εμπορικός κλάδος συρρικνώθηκε, ενώ ο κύκλος εργασιών του υποχώρησε κατά 33,1%. Η 

κρίση εκδηλώθηκε με μαζικό κλείσιμο των επιχειρήσεων στον κλάδο. Ο αριθμός τους 

περιορίστηκε από 297,5 χιλιάδες το 2008 σε 251,5 χιλιάδες το 2013.  Ούτε και η απασχόληση 

παρόλα αυτά δεν παρέμεινε αναλλοίωτη, σημειώθηκε κύμα απολύσεων που οδήγησε σε 

δραματική μείωση του αριθμού των απασχολούμενων.  

Για τα επόμενα χρόνια 2014-2015 βλέπουμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα αν όχι μια 

μικρή βελτίωση στα μεγέθη. Το μόνο παράδοξο είναι όμως πως τα δύο μεγέθη –ο κύκλος 

εργασιών και ο αριθμός επιχειρήσεων- δεν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ειδικότερα, 

ενώ για το 2014 ο αριθμός των επιχειρήσεων σταθεροποιείται στα επίπεδα του 2013, οι πωλή-

σεις του κλάδου παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση. Για το 2015 ισχύει το αντίθετο, παρατηρείται 

δηλαδή μια σχετική αύξηση του αριθμού των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ ο κύκλος εργασιών 

τους δεν ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και πέφτει σε αρκετά χαμηλό επίπεδο.  

Η κρίση επηρέασε τον κλάδο και σε επίπεδο διάρθρωσης καθώς οι συνθήκες άλλαξαν το 

εμπορικό τοπίο εντελώς. Ως επί το πλείστον οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν περισσότερο 

ήταν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που ήταν και το πλέον αναμενόμενο. Η έλλειψη 

ρευστότητας, οι αυξημένοι φόροι, η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και η 

σταδιακή κυριαρχία του πλαστικού χρήματος οδήγησαν πολλές μικρές επιχειρήσεις στο 

λουκέτο. Ειδικότερα, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι οδήγησαν σε αυξημένες δυσκολίες για τις 
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μικρότερες επιχειρήσεις τόσο σε επίπεδο κίνησης όσο και σε επίπεδο παραγγελιών. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είχαν χρηματικά διαθέσιμα σε τράπεζες του 

εξωτερικού και διέθεταν και διεθνή παραρτήματα, βρέθηκαν σε πλεονεκτικότερη θέση αφενός 

γιατί ήταν ευκολότερη η δανειοδότηση τους και αφετέρου γιατί τα προβλήματα παραγγελιών 

ήταν σε αυτές λιγότερο εκτεταμένα.  

Ελλείψει αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για το 2016, θα περιοριστούμε σε μια 

εκτίμηση της εξέλιξης των μεγεθών του εμπορικού κλάδου. Για το 2016 όλα δείχνουν πως η 

συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα θα συνεχιστεί ακάθεκτη αν όχι 

επιταχυνόμενη. Με την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου σχετικά με την αντιμετώπιση 

των κόκκινων δανείων, τους πλειστηριασμούς, την αύξηση της φορολογίας, την απελευθέρωση 

του ωραρίου και το νέο Ασφαλιστικό, τίθενται μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη του 

εμπορίου που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα . Κατά συνέπεια, η αγορά 

κατακλύζεται από ένα κλίμα απαισιοδοξίας που καθιστά την ανάκαμψη της οικονομίας ακόμη 

πιο δύσκολη. 

 

 

4.3 Η Οικονομική Δραστηριότητα Του Εμπορικού Κλάδου Στην Ελλάδα 

 

 

Παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης που υπονομεύουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική 

της ελληνικής οικονομίας και παρά τις έντονες πιέσεις που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια ο 

κλάδος, το εμπόριο συνεχίζει να καταλαμβάνει κεντρική θέση στην οικονομική δομή . 

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008. Επέμεινε έκτοτε με 

σημαντικές διακυμάνσεις μέχρι και το 2014 οπότε κι η οικονομία παρουσίασε ενδείξεις 

σταθεροποίησης. Παράλληλη πορεία με την οικονομία ακολούθησε και το εμπόριο. Από το 

2008 μέχρι και το 2013 η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα σημείωσε 

μια πτωτική πορεία -σχετικά συγκρατημένη- σε μια προσπάθεια του κλάδου να διασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η πορεία αυτή αποδίδεται στην υποχώρηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος μέσω των περικοπών των μισθών, των φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και της 

ανεργίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της ζήτησης. Το έτος 2014 ,ωστόσο, 

θετική εξέλιξη αποτέλεσε η άνοδος σχεδόν 1 μονάδας που παρουσίασε η συμμετοχή του 

εμπορίου στη δραστηριότητα της χώρας, σημείο στο οποίο σταθεροποιήθηκε και για το 2015 

με μια μικρή περαιτέρω άνοδο της τάξεως των 0,2 μονάδων. 
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Πίνακας 14: Συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συμμετοχή εμπορίου 

στην οικονομική 

δραστηριότητα 

12,5% 13,0% 12,2% 11,9% 10,0% 9,8% 10,6% 10,8% 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ  

 

Εντούτοις, εκτιμάται ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα 

τονώσει τη ζήτηση, τα μεγέθη του εμπορίου και, συνεπώς, το μερίδιο του τελευταίου στην 

οικονομική δραστηριότητα. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα αναπαρίστανται και γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

* Προσωρινά στοιχεία 

Διάγραµµα 6 : Συµµετοχή του εµπορίου στην οικονοµική δραστηριότητα και µεταβολή (%)  

                        της προστιθέμενης αξίας 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ΙΝΕΠΥ 
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4.4 Κατάταξη Του Εμπορίου Στις 500 Πιο Κερδοφόρες Επιχειρήσεις 

 

 

Η ICAP Group κάθε χρόνο αντλώντας στοιχεία από την ICAP Databank δημοσιεύει την έκθεση 

«Business Leaders in Greece» στην οποία αναδεικνύει τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα,  βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015. Το κριτήριο με βάση 

το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης 

πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών, έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των 

αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.  

Στην τελευταία έκθεση που δημοσιεύθηκε λοιπόν από την ICAP για το 2015, όπως 

μπορούμε να δούμε και από τον παρακάτω πίνακα ο εμπορικός κλάδος έχει μια ιδιαιτέρως 

δυνατή παρουσία στο ελληνικό επιχειρείν. Με βάση τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των 

επιχειρήσεων αυτών, ήλθε τρίτος και στον κύκλο εργασιών των 500 πιο κερδοφόρων 

επιχειρήσεων με μερίδιο 25,1%, ενώ ήλθε 4ος στα κέρδη προ φόρων και στα κέρδη EBITDA.  

 

Πίνακας 15: Τομεακή κατανομή των 500 πλέον κερδοφόρων εταιρειών  (2015) 

Τομέας Πλήθος 

Εταιρειών 

Κέρδη EBITDA 

(σε χιλ. €) 

Κέρδη προ φόρου 

(σε χιλ. €) 

Κύκλος Εργασιών 

(σε χιλ. €) 

Βιομηχανία        170 2.462.068 1.333.182 26.762.913 

Εμπόριο          96 1.165.245 697.784 20.697.398 

Τουρισμός           40 336.481 112.490 1.030.100 

Τράπεζες- Factoring*           5 1.231.923 1.218.318 1.873.069 

Ασφάλειες            24 454.474 434.528 2.844.436 

Λοιπές Υπηρεσίες           165 5.141.622 1.621.903 29.349.810 

ΣΥΝΟΛΟ           500 10.791.813 5.418.205 82.557.726 

Πηγή : ICAP                                                                                                                                    * κέρδη EBTD 
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4.5 Εμπόριο και Απασχόληση  

 

 

4.5.1 Η Απασχόληση Στο Εμπόριο: Γενικές Τάσεις 

 

 

Η παρατεταμένη ύφεση, το αίσθημα της αβεβαιότητας, η διόγκωση της ανεργίας και η 

εκτεταμένη πολιτική λιτότητας είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα 

της σύγχρονης οικονομικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας. Το κλίμα αυτό είναι ορατό 

σε κάθε πτυχή της οικονομίας και επηρεάζει αρνητικά όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη που 

την απαρτίζουν. Εξαίρεση από τα παραπάνω σαφώς δεν αποτελεί ούτε η απασχόληση, η οποία 

ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί ισχυρές πτωτικές επιδράσεις τόσο γενικά όσο και σε 

επίπεδο κλάδων. 

Παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί το εμπόριο ,υπήρξε διαχρονικά ένας από τους πλέον 

ανθεκτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε πολλές περιπτώσεις το εμπόριο 

λειτούργησε αντισταθμιστικά καλύπτοντας τις απώλειες που εμφάνισαν οι λοιποί κλάδοι 

υψηλής απασχόλησης, όπως η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση. Αν και εμφάνισε 

σημάδια συρρίκνωσης, όπως ήταν αναμενόμενο μέσα στο γενικότερο υφεσιακό κλίμα, η 

συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση παρέμεινε αρκετά ικανοποιητική, γεγονός που 

καταδεικνύει τον σταθεροποιητικό ρόλο του στην ελληνική οικονομία. 

 

Πίνακας 16: Στοιχεία διάρθρωσης της απασχόλησης του εμπορικού κλάδου 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ 

 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα στοιχεία διάρθρωσης της απασχόλησης τόσο στο 

σύνολό της οικονομίας, όσο και ειδικότερα στον κλάδο του εμπορίου. Για τα παραπάνω 

στοιχεία ακολουθεί και η γραφική απεικόνισή της διαχρονική εξέλιξης των μεγεθών στο 

Διάγραμμα 7. Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από τα Στατιστικά Δελτία της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και 

Έτος 
Σύνολο 

Οικονομίας 

Τομέας 

Εμπορίου 

Λιανικό 

Εμπόριο 

Εμπόριο 

Οχημάτων 

Χονδρικό 

Εμπόριο 

2011 4.124.218 770.314 519.810 85.488 165.015 

2012 3.729.920 671.005 465.816 68.433 136.757 

2013 3.535.004 639.041 442.850 69.257 126.932 

2014 3.539.084 624.496 440.215 61.258 123.023 

2015 3.625.545 657.320 481.783 62.865 112.673 

2016 3.702.615 650.322 482.311 60.047 107.964 
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από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) που είναι το επίσημο επιστημονικό 

ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). 

 

Διάγραμμα 7 : Επίπεδο απασχόλησης στο εμπόριο 1993-2016 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2016 

 

Με μια γρήγορη ματιά στο παραπάνω διάγραμμα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι  για 

την περίοδο που μελετάμε η απασχόληση στον κλάδο χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη 

πτωτική τάση.  

Από το 1993 η απασχόληση στο εμπόριο ακολούθησε μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία. 

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1993-2008, το εμπόριο αναδείχθηκε ως ο κυριότερος κλάδος 

απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι άλλοι δύο σημαντικοί τομείς που συγκέντρωναν την 

απασχόληση, η γεωργία και η μεταποίηση, παρουσίασαν μεγάλη μείωση του αριθμού των 

απασχολουμένων. Μάλιστα, το 2008 η απασχόληση του κλάδου έφτασε στο υψηλότερο σημείο 

της μετρώντας 845.099 απασχολούμενους. Το έτος αυτό σηματοδότησε και τον τερματισμό 

μιας μακράς περιόδου σταθερής και ταχείας αύξησης και την απαρχή μιας περιόδου 

συρρίκνωσης.  

Από το σημείο εκείνο και έπειτα η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης είχε ως συνέπεια τη 

συνεχή πτώση της απασχόλησης μέχρι και το 2014. Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα 2008-2014 

παρατηρούμε ότι υπήρχε μια σταδιακή μείωση, η οποία αρχικά εκδηλώθηκε με ταχείς ρυθμούς 

που στη συνέχεια επιβραδύνθηκαν. Οι απασχολούμενοι από τους 845.099 το 2008 έφτασαν 

στους 770.314 το 2011, στους 671.005 το 2012 και στους 639.041 το 2013. Το 2014 και για 

έκτη συνεχόμενη χρονιά από το 2008 η απασχόληση στο εμπόριο παρουσίασε περαιτέρω 

μείωση και ανήλθε στα  656.156 άτομα. Παρά τις συνεχείς απώλειες το εμπόριο εξακολούθησε 

να αποτελεί τον κυριότερο κλάδο απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, συγκεντρώνοντας 

για την χρονιά αυτή το 17,5% της συνολικής απασχόλησης. Ωστόσο, το 2014 αποτέλεσε σημείο 

καμπής με την επανεμφάνιση ανοδικής πορείας.  
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Το 2015 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά στο διάστημα που μελετάμε, κατά την οποία ο 

κλάδος παρουσίασε αύξηση στην απασχόληση σε απόλυτα μεγέθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο κλάδος του εμπορίου το 2015 

απασχολούσε 657.319 άτομα, δηλαδή ενισχύθηκε κατά 5,3% από την προηγούμενη χρονιά. 

Αυτό δεν στάθηκε αρκετό καθώς το επόμενο έτος το εμπόριο απώλεσε εκ νέου 7.000 θέσεις 

εργασίας. Το 2016 ο κλάδος παρουσίασε μείωση κατά 1,1%. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πως 

οι μεταβολές στην απασχόληση του εμπορίου φαίνεται να συσχετίζονται  εντονότερα με τις 

οικονομικές διακυμάνσεις από΄ ότι  με τις αντίστοιχες μεταβολές στο σύνολο της 

απασχόλησης.  

 

 

4.5.2 Η Απασχόληση Στο Εμπόριο: Διάρθρωση Και Εξελίξεις  

 

 

Το εμπόριο αποτελεί έναν πολύ μεγάλο κλάδο με ευρεία γκάμα αντικειμένων. Ωστόσο, για 

ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερες κατηγορίες, στο χονδρικό εμπόριο 

και στο λιανικό εμπόριο, ενώ η στατιστική παρουσιάζει ως χωριστή υποδιαίρεση και το 

εμπόριο των αυτοκινήτων. Το Διάγραμμα 8 απεικονίζει την εξέλιξη του επιπέδου απασχόλησης 

σ ’αυτές τις επιμέρους κατηγορίες κατά το χρονικό διάστημα 1998-2016. Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω τιμές αναπαριστούν την απασχόληση τόσο σε ετήσια βάση όσο 

και κατά το β τρίμηνο του έτους -το οποίο λαμβάνεται ως περίοδος βάσης, ενδεικτική για το 

σύνολο του έτους (κυρίως για το 2016).  

 

Διάγραμμα 8 : Επίπεδο Απασχόλησης στους κλάδους του εμπορίου 1998-2016 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2016 
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Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς βλέποντας το παραπάνω γράφημα, 

είναι πως το λιανικό εμπόριο σε όρους απασχόλησης βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες, το χονδρικό εμπόριο και το εμπόριο οχημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της μεγάλης άνθησης της απασχόλησης 1998-2008 

βλέπουμε ότι και οι τρεις κατηγορίες διαγράφουν μια ήπια ανοδική πορεία χωρίς έντονες 

διακυμάνσεις, με το λιανικό εμπόριο πάντα να κινείται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα σχετικά 

με τις άλλες δύο κατηγορίες. Από το 2008 και μετά που εμφανίζεται η κρίση αρχίζει και 

παρατηρείται μια πτώση, η οποία ξεκινάει αρχικά με χαμηλούς ρυθμούς ενώ στη συνέχεια 

κάπου στο 2010 οι ρυθμοί αυξάνονται και η απασχόληση πέφτει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

Στο χονδρικό εμπόριο, ωστόσο, βλέπουμε ότι η μείωση αυτή επήλθε λίγο αργότερα περίπου 

στα τέλη του 2011. Οι επιπτώσεις αυτές στο Διάγραμμα δεν είναι εμφανείς και στις τρεις 

κατηγορίες με την ίδια ένταση αλλά η πτώση σε ποσοστά είναι αρκετά μεγάλη. Γενικά σε αυτό 

το διάστημα 2008-2014, το λιανικό εμπόριο έχασε το 20,8% των θέσεων εργασίας που διέθετε 

το 2008, έναντι απωλειών 29% στο χονδρικό εμπόριο και 40,7% στο εμπόριο αυτοκινήτων.  

Η πτωτική πορεία του επιπέδου απασχόλησης ανακόπτεται στο λιανικό εμπόριο περί το 

2014, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρούνται τάσεις σταθεροποίησης. Το 2015,η 

αύξηση που παρατηρείται, αν και αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί 

να ληφθεί ως ένδειξη γενικότερης ανάκαμψης. Η διαπίστωση αυτή αποδίδεται στο ότι ενώ το 

εμπόριο παρουσιάζει αύξηση 32.824 καθαρών θέσεων εργασίας, οφείλεται σχεδόν 

εξολοκλήρου στην αύξηση της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο με ελάχιστη συμμετοχή των 

άλλων δύο κλάδων. 

Στο τελευταίο έτος της υπό εξέταση περιόδου, οι απώλειες των θέσεων εργασίας 

παρατηρούνται στους υποκλάδους του χονδρικού εμπορίου και των αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα 

στο λιανικό καταγράφηκε οριακή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η αύξηση αυτή δεν 

ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες των άλλων υποκλάδων και, ως εκ 

τούτου, όλος ο κλάδος εμφανίζει μικρότερη απασχόληση σχετικά με την προηγούμενη χρονιά. 

Ειδικότερα, η πτωτική πορεία του επιπέδου απασχόλησης ανακόπτεται στο λιανικό εμπόριο 

ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2014, αλλά επιστρέφει το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και 

έκτοτε επιμένει. Αντίθετα, οι άλλοι δύο υποκλάδοι σταθεροποιούνται. Το οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά δυσμενές, ενώ η επόμενη περίοδος 

επιβαρύνεται με σειρά φορολογικών υποχρεώσεων. Έτσι το 2016 παρατηρείται έντονη μείωση 

της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο, ενώ στις άλλες δύο κατηγορίες οι μεταβολές είναι 

ομαλότερες. 
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4.6 Σύνθεση Εμπορικού Κλάδου Στο Χ.Α.Α. 

 

 

Ο εμπορικός κλάδος είναι ένας εκ των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής αγοράς και γι’ 

αυτό συχνά οι εξελίξεις σε αυτόν μπορούν να επηρεάσουν τόσο την πορεία της 

χρηματιστηριακής αγοράς όσο και την οικονομία ολόκληρης της χώρας. Ο αριθμός των 

εμπορικών επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλος και ο κλάδος διαθέτει μια ευρεία γκάμα 

δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός όμως της αριθμητικής υπεροχής του κλάδου, οι εταιρίες 

που τον απαρτίζουν δεν είναι όλες εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά. Μέχρι και το 2016 οι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες είναι 11 και αναφέρονται παρακάτω : 

 

Πίνακας 17: Μετοχές Εμπορικού Κλάδου στο Χ.Α.Α. 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΣΥΜΒΟΛΟ Χ.Α.Α. 

1 AS COMPANY ΑΣΚΟ  

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΑΘ  

3 MEDITERRA ΜΑΣΟΠ  

4 MICROLAND ΜΛΑΝΤ  

5 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ  

6 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑΚΑΣ  

7 DIVERSA ΟΡΑΟΡΑ  

8 REVOIL ΡΕΒΟΙΛ  

9 SPRIDER STORES ΣΠΡΙ  

10 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΦΑ  

11 FOLLI – FOLLIE ΦΦΓΚΡΠ  

Πηγή : http://www.helex.gr 

 

Ωστόσο από αυτές τις 11 εταιρίες δεν θα συμπεριληφθούν όλες στην ανάλυση μας καθώς  η 

SPRIDER STORES αλλά και η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ κηρύχθηκαν σε κατάσταση 

πτώχευσης, η πρώτη το 2014 και η δεύτερη το 2016, ενώ οι μετοχές της MICROLAND και 

της DIVERSA βρίσκονται σε αναστολή. 

 

  

http://www.helex.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 

 

Εισαγωγή 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε κατά βάση με το τρίτο και τελευταίο στάδιο της 

ανάλυσης το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι του ερευνητικού μέρους. Το στάδιο 

αυτό αφορά την μελέτη και την αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών των εισηγμένων 

εταιριών προκειμένου να καταλάβουμε με ποιον τρόπο επιδρούν στη διαμόρφωση της τιμής 

της μετοχής τους. Τελικός στόχος είναι, με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών, να  εντοπίσουμε  

τις υγιέστερες οικονομικές μονάδες και στη συνέχεια να επιλέξουμε τις τρείς μετοχές που 

θεωρούμε ότι αποτελούν τα πιο ελκυστικά επενδυτικά προϊόντα.  

Προκειμένου να φτάσουμε στην τελική επιλογή των τριών μετοχών θα εξετάσουμε 

διάφορους χρηματοοικονομικούς αλλά και χρηματιστηριακούς δείκτες ενώ θα 

παρακολουθήσουμε και την πορεία της μετοχής διαχρονικά. Το χρονικό διάστημα που 

καλύπτει η μελέτη είναι από το 2011 ως το 2016. Η μελέτη τοποθετείται μέχρι και το 2016 

καθώς τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι σε ετήσια βάση. Η επιλογή αυτή έγινε 

αφενός γιατί είναι ευκολότερο να συγκριθούν με τα ετήσια στοιχεία προηγούμενων ετών και 

αφετέρου γιατί θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθούν στοιχεία που παρέχονται ως προβλέψεις 

για την εξέλιξη των δεικτών. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε το 2017 μας 

δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε τα συμπεράσματά μας για την εξέλιξη των τιμών το 

2017 καθώς έχουμε φτάσει στο γ’ τρίμηνο όπου μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα για το 

πως θα διαμορφωθεί η τιμή της μετοχής για όλο το έτος. 

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 7 εμπορικές εταιρίες. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν έχουν αντληθεί κατά κύριο λόγο από την  ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής 

www.naftemporiki,gr καθώς και της www.capital.gr ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο 

χρησιμοποιήθηκαν κι άλλες διαδικτυακές πηγές από τις οποίες αντλήσαμε στοιχεία που δεν 

ήταν διαθέσιμα στις παραπάνω. 

Είναι γενικότερα αποδεκτό στον επενδυτικό κόσμο ότι ένα χαρτοφυλάκιο για να είναι 

ορθολογικό πρέπει να περιέχει μετοχές από διάφορους κλάδους ώστε να επιτυγχάνεται η 

διαφοροποίηση και να μειώνεται ο επενδυτικός κίνδυνος. Στην παρούσα εργασία όμως, εμείς 

http://www.naftemporiki,gr/
http://www.capital.gr/
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θα εφαρμόσουμε την ανάλυση μόνο στον εμπορικό κλάδο. Παρολ’αυτά για την επιλογή 

μετοχών και άλλων κλάδων ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ξεκινά από την ανάλυση του 

οικονομικού περιβάλλοντος – η οποία είναι ίδια για όλους – περνά στην κλαδική μελέτη για να 

καταλήξει τελικά στην ανάλυση των επιμέρους εταιριών ώστε να επιλεγεί η καλύτερη μετοχή.  

Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη διεξαγωγή της ανάλυσης είναι οι κλασικοί 

δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης, οι οποίοι έχουν αναλυθεί εκτενώς στο θεωρητικό κομμάτι 

της εργασίας. Επιγραμματικά οι δείκτες αξιολόγησης είναι οι παρακάτω: 

 EPS 

 P/E 

 C/S 

 P/BV 

 ROE 

 

 

5.1 Παρουσίαση Εταιριών Προς Εξέταση  

 

5.1.1 FOLLI FOLLIΕ Α.Ε.Β.Τ.Ε.                            

 

  

Η εταιρεία Folli Follie A.E.B.T.E., με διακριτικό τίτλο FF Group είναι μια ελληνική εταιρία με 

διεθνή παρουσία που σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ 

μόδας. Μέσα από τις θυγατρικές της εταιρίες λειτουργεί παράλληλα και καταστήματα 

αφορολόγητων ειδών καθώς και καταστήματα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών. Η εταιρεία 

ιδρύθηκε το 1986 στην Ελλάδα από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και λειτούργησε το πρώτο 

κατάστημα της στην εμπορική περιοχή της Αθήνας .  

Η Folli Follie ξεκίνησε με την κατασκευή κοσμημάτων και το 1994 λάνσαρε την πρώτη 

σειρά ρολογιών της. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην 

Ιαπωνία και πλέον κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων brands σε είδη πολυτελείας με 80 

σημεία πώλησης. Το 1997, η Folli Follie εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών . Το 

κεφάλαιο της χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της γεωγραφικής 

επέκτασης της εταιρίας.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewellery
https://en.wikipedia.org/wiki/Watches
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Stock_Exchange


69 | P a g e  

 

To 2010 δημιουργήθηκε και ο όμιλος FOLLI FOLLIE GROUP κατόπιν συγχώνευσης 

τριών εταιρειών ( Folli Follie, Hellenic Duty Free Shops και Elmec Sport). Ο όμιλος πλέον 

διαθέτει ηγετική παρουσία στον κλάδο των πολυκαταστημάτων, στους τομείς της χονδρικής 

και λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης. Τα καταστήματα Factory Outlet, αλλά 

και τα πολυκαταστήματα Αttica αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και 

σημεία λιανικής πώλησης του Ομίλου στην Ελλάδα. Σήμερα ο όμιλος Folli Follie είναι 

παρών σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Ελβετία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Κίνα, οι ΗΠΑ η Ρωσία κ.α. ενώ διαθέτει πάνω από 950 

σημεία πώλησης παγκοσμίως. 28 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

1982:  Ίδρυση της Folli Follie από τον κ.Κουτσολιούτσο, Πρόεδρο της Folli Follie  

1995:  Είσοδος στην Ιαπωνία και εγκαίνια καταστημάτων σε Νέα Υόρκη, Χαβάη, Γκουάμ. 

1997:  Εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

1998:  Είσοδος σε στρατηγικές αγορές της Ασίας.  

2000:  Απόκτηση 40% του δικτύου διανομής στην Ιαπωνία. 

2002:  Είσοδος σε Κίνα, Ισπανία και στο χώρο των αερογραμμών. 

2003:  Αγορά 20% των Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.). 

2006:  Αύξηση συμμετοχής στα ΚΑΕ σε 52,28%.  

           Εξαγορά της εταιρείας Links of London μέσω των Κ.Α.Ε.  

2007:  Είσοδος σε Μακάο. 

2008:  Εξαγορά της εταιρείας Elmec Sport μέσω των Κ.Α.Ε. 

           Εξαγορά της θυγατρικής Folli Follie στην Ιαπωνία. 

2010:  Δημιουργία του Ομίλου FOLLI FOLLIE GROUP κατόπιν συγχώνευσης τριών        

           εταιρειών (Folli Follie, Hellenic Duty Free Shops και Elmec Sport) 

2012:  Δημιουργία από τον Όμιλο ενός νέου καναλιού Beauty & Cosmetics, το οποίο        

           αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή και αντιπροσώπευση των αρωμάτων της  

           PROCTER & GAMBLE PRESTIGE στην Ελλάδα.  

2013:  Ολοκλήρωση πώλησης του 51% στην ελβετική Dufry AG τον Απρίλιο.    

           Ανακοίνωση πώλησης και του υπόλοιπου 49% του κλάδου στην Dufry AG το  

           Δεκέμβριο.Ο Όμιλος Folli Follie εισέρχεται ως στρατηγικός επενδυτής. 

                                                 
28 http://www.ffgroup.com/el/ependytes/ 
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5.1.2 AS COMPANY 

 

 

Η AS ιδρύθηκε το 1990 στη Θεσσαλονίκη και είναι μια ελληνική εταιρία με κύρια 

δραστηριότητα την δημιουργία και εμπορία παιχνιδιών. Στα προϊόντα της, μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνονται παιχνίδια προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας, σχολικά, επιτραπέζια κλπ. 

Είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες κατασκευής και διανομής παιχνιδιών η οποία 

έφερε στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικά προϊόντα απόλυτα ασφαλή, πρωτοποριακά και 

διαχρονικά που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.  

Το σήμα της εταιρίας είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και καλύπτουν 

όλο το φάσμα κατηγοριών παιχνιδιών διαθέτοντας συνολικά πάνω από 1500 κωδικούς. Η AS 

Company συνεργάζεται με φημισμένους κατασκευαστές και προμηθευτές παιχνιδιών 

διεθνώς, όπως οι Clementoni, Famosa, Moose Toys, κτλ., ενώ παράλληλα σχεδιάζει και 

κατασκευάζει δικά της επώνυμα προϊόντα μέσω ενός αυτόνομου τμήματος έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής των προϊόντων της με περισσότερα από 1800 

σημεία πώλησης. Το logistics center που έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2003, παρέχει στην 

εταιρία ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς δίνει στην εταιρία τη δυνατότητα να 

προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της με χαμηλότερο κόστος.29 

 

5.1.3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.     

 

 

Ο Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας, ο παλαιότερος στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1937 από τον 

Φίλιππο Νάκα. Βασικό αντικείμενο του ήταν η έκδοση μουσικών βιβλίων Ελλήνων συνθετών 

και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία μουσικών οργάνων. Για την εξυπηρέτηση των 

παραπάνω δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκε ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. 

Σήμερα, η εταιρεία κατέχει ένα δίκτυο  20 δικών  της καταστημάτων  μουσικών  οργάνων 

και  προϊόντων ήχου και 22 καταστημάτων franchising σε όλη  την Ελλάδα.  

                                                 
29 http://ir2.ascompany.gr 
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Παράλληλα διευρύνεται το δίκτυο καταστημάτων Nakas Paper και αριθμεί συνολικά 4 

καταστήματα. Στα καταστήματα εκτίθεται παράλληλα και  τεράστια συλλογή ηχητικών 

προϊόντων, Home Cinema, τηλεοράσεων, οθονών, προϊόντων για επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις καθώς και πλούσια γκάμα ειδών του χώρου των Multimedia. Θέλοντας να 

συναντήσει τις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού δημιούργησε εξειδικευμένο Guitar 

Shop που απευθύνεται στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες κιθαριστές και διαθέτει μεγάλη 

ποικιλία από κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσα, ενισχυτές και αξεσουάρ.30 

 

 Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

1937:  Έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας από ένα μικρό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας.      

1981:  Επέκταση της λειτουργίας της και στη Θεσσαλονίκη. 

1983:  Επέκταση των δραστηριοτήτων της στη μουσική εκπαίδευση ιδρύοντας το Πρότυπο       

           Κέντρο Αρμονίου. 

1988:  Απώλεια του ιδρυτή της, Φίλιππου Νάκα.  

           Τη διοίκηση της εταιρίας ανέλαβαν τα παιδιά του, Κων/νος και Γεώργιος Νάκας. 

1989:  Ίδρυση του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, στο οποίο διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα. 

1994:  Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο με έδρα τη Λευκωσία, με την επωνυμία    

          'NAKAS MUSIC CYPRUS'. Στην εταιρία συμμετέχει ο κ. Π. Συμεωνίδης, ιδιοκτήτης   

           του μεγαλύτερου ωδείου στην Κύπρο, του Εθνικού Ωδείου. Η ενέργεια αυτή απο-     

           πούσε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην αγορά της Κύπρου  

           (διανομή όλων των μουσικών οργάνων και βιβλίων). 

1995:  Συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρίας με την Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία   

           'Συστήματα & Τεχνολογίες Μουσικής & Ήχου' από την Εκδότρια Εταιρία. 

1996:  Αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων της με την επιτυχή ενσωμάτωση 24  

           μεγάλων πελατών με το σύστημα franchising. 

2000:  Εισαγωγή της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

2001:  Απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της NAKAS MUSIC CYPRUS, το    

            82,8% από τη Φίλιππος Νάκας Α.Ε. 

Ίδρυση νέας εταιρίας με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.',     

με έδρα την Λάρισα και με συμμετοχή της Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. κατά 51%. 

2003:  Εξαγορά του 100% των μετοχών της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Α.Ε.'. 

                                                 
30 http://www.nakas.gr/ependytikes-sxeseis 
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2006:  Αγορά του 17,2% του μετοχικού κεφαλαίου της NAKAS MUSIC CYPRUS και  

           κατοχή πλέον του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της συγκεκριμένης εταιρείας. 

2010-2013: Αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας και αλλαγή του μοντέλου   

           ανάπτυξης της κλείνοντας μικρά μη κερδοφόρα καταστήματα και αναπτύσσοντας  

           ταυτόχρονα μεγάλα και κερδοφόρα καταστήματα. 

 

5.1.4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.                   

 

 

Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί συνέχεια της εταιρίας BUSSING ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. η οποία με την σειρά της προέκυψε από την εξαγορά της ΤΕΛΚΟ Α.Ε. Η αρχική εταιρεία 

ΤΕΛΚΟ Α.Ε. δεν είχε καμία σχέση με τα επόμενα επιχειρηματικά σχήματα και τις 

δραστηριότητες αλλά απλώς χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση της BUSSING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η 

κυριότερη δραστηριότητά της είναι η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac καθώς και φορτηγών Daf και των λεωφορείων TEMSA, 

Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Dacia, Fiat, Ford, MINI, Nissan, Opel,  Renault, 

Volvo, μεταχειρισμένων αυτ/ων Σφακιανάκης, φορτηγών και λεωφορείων ΜΑΝ, καθώς και 

των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Suzuki και BMW.  

Επιπλέον, ο Όμιλος ασχολείται με τη μίσθωση οχημάτων, την εμπορία ηλεκτρονικού-

τηλεπικοινωνιακού υλικού και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας καθώς και με τις μεσιτείες 

ασφαλειών, τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Επιπρόσθετα, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα των 

οικιστικών ακινήτων και του real estate.31 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

1961:  H ΤΕΛΚΟ Α.Ε. αναδιοργανώνεται και μετονομάζεται σε BUSSING HELLAS A.E. 

1968:  H BUSSING HELLAS A.E. διορίζεται από την Ιαπωνική SUZUKI MOTOR   

            CORPORATION, ως ο διανομέας της στην Ελλάδα.  

1974:  Γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας της Ιαπωνικής HINO MOTORS, της δεύτερης    

                                                 
31 https://www.sfakianakis.gr/ependytikes-scheseis 
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           μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής φορτηγών και λεωφορείων στον κόσμο . 

1993:  Μετονομάζεται σε ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και την ίδια χρονιά γίνεται  ο     

           αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της SUZUKI στη Βουλγαρία. 

1997:  Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματι-    

            στηρίου Αξιών Αθηνών, μέσω δημόσιας εγγραφής. 

2002:  Αποκτά συμμετοχή στην εταιρεία SPEEDEX A.E. 

2005:  Αποκτά το 25% της εταιρείας ALPAN ELECTRO-LINE Ltd, το 40% της εταιρείας   

           WINLINK A.E.. 

2006:  Αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία ALPAN ELECTROLINE Ltd σε 40% 

           και αποκτά το 99,9% της εταιρείας MIRKAT Ltd αλλά και το 49,9% του μετοχικού     

           κεφαλαίου της ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.. Γίνεται αποκλειστικός εισαγωγέας 

           των προϊόντων SUZUKI για τη FYROM και την Αλβανία.  

           Γίνεται συγχώνευση δια απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών AUTOTEAM   

            Α.Ε., AUTOLINK Α.Ε., AUTOFORUM Α.Ε. και CADILLAC HELLAS Α.Ε. 

2007:  Εξαγοράζει τις μονάδες λιανικής πώλησης του Ομίλου Κοντέλλη (Ford, Volvo, Fiat   

           Alfa Romeo & Lancia). 

           Γίνεται συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 

2008:  Εξαγοράζει τις μονάδες λιανικής πώλησης της εταιρείας Κουλούρης Α.Ε. (BMW)   

           καθώς και την εταιρεία ERGOTRAK A.E. (αντιπρόσωπο και διανομέα στην Ελλάδα  

           και τα Βαλκάνια διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών μηχανημάτων έργων). 

2013: Γίνεται συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής PERSONAL BEST Α.Ε. 

2016: Γίνεται συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής EXECUTIVE LEASE Α.Ε. Π 

          Γίνεται πώληση της συμμετοχής στην ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

5.1.5 REVOIL                                                                                  

 

 

Η REVOIL είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 

εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λιπαντικών. Ειδικότερα, η Εταιρεία εμπορεύεται 

όλους τους τύπους βενζίνης (αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων, αμόλυβδη 96 οκτανίων) και 

πετρελαίου (πετρέλαιο κίνησης – Diesel, θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και μαζούτ). 

Παράλληλα με την εμπορία υγρών καυσίμων, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά 
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λιπαντικών διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων τα οποία φέρουν το διακριτικό σήμα 

revolution (λιπαντικά βενζινοκινητήρων, πετρελαιοκινητήρων, αγροτικών μηχανημάτων κ.α.) 

αλλά διαθέτει και ειδικά προϊόντα με την εγγύηση ποιότητας REVOIL. Όλες οι ανωτέρω 

δραστηριότητες της μητρικής διενεργούνται κατά κύριο λόγο εντός της Ελληνικής 

επικράτειας αλλά και στα Βαλκάνια.  

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1982 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών 

προϊόντων και μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που ξεπερνά τα 500 πρατήρια τα 

οποία φέρουν τα σήματα της και το οποίο εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής 

επικράτειας, κατέχοντας μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 11%. Σημειώνεται ότι από το 2000, 

η Εταιρεία είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών 

Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) και κατέχει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες (Ν.3054/2002) 

εμπορικής δραστηριότητας ( κάτοχος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς 

επίσης και εμπορίας ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων).  

Έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο 515 πρατηρίων υγρών καυσίμων (βενζίνες, 

πετρέλαια), τα οποία φέρουν τα χρώματα και τα σήματά της και συνεργάζεται  με ακόμη 166 

πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα Α.Π. (Ανεξάρτητα Πρατήρια), καθώς επίσης και με 

μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

1982:  Ίδρυση της εταιρίας. 

1995:  Εξαγορά της από τους σημερινούς μετόχους με τη μορφή που έχει σήμερα .  

1996:  Επέκταση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στη Χίο. 

2000:  Μεταφορά των κεντρικών γραφείων της εταιρείας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη  

           Βάρη Αττικής.  

2007:  Ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στην οποία η  

           REVOIL A.E.E.Π. συμμετέχει με 99,99%, με σκοπό την κατασκευή, αγορά ή πώληση,  

           διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.  

2010:  Ίδρυση της ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στην ποντοπόρο  

           ναυτιλία με μετοχικό κεφάλαιο 29.350.002 και σκοπό τη πραγματοποίηση   

           επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων. Η μητρική  

           είναι η μοναδική μέτοχος της ΑΡΙΣΤΟΝ κατέχοντας το 100% των μετοχών.  

2011:  Η ΑΡΙΣΤΟΝ ίδρυσε την REV MARITIME LTD με μετοχικό κεφάλαιο 500$ και    

           σκοπό την διαχείριση των πλοίων της.     
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5.1.6 MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε.         

 

 

Η MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε. ιδρύθηκε το 2002 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, με βασικό σκοπό τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων 

μαστίχας, την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης των προϊό-

ντων με την επωνυμία mastihashop και την διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. 

Παράλληλα, επιδιώκει την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού προβολής για τη μαστίχα 

Χίου καθώς σχεδιάζει και εκτελεί προωθητικές ενέργειες.  

Επιθυμία της με την ίδρυση των mastihashop είναι η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της μαστίχας 

και των διαφορετικών χρήσεων και ιδιοτήτων μέσα από προϊόντα της που παράγονται στη Χίο, 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Φεβρουάριο του 2008 η εταιρεία εισήχθη στην Εναλλακτική 

Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κυριότερους μετόχους την Ένωση Μαστιχοπαραγω-

γών Χίου με 51% των μετοχών, την Zaitech Fund (ATTICA VENTURES) με 28%, την Platona 

Enterprises με 5,5% και την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. με 5,1%.  

Η εταιρία σήμερα διαχειρίζεται καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό , λειτουρ-

γεί μονάδα παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων στη Χίο όπου παρασκευάζονται περίπου 100 

διαφορετικά προϊόντα και είναι διανομέας στην Ελλάδα: 

 της μαστίχας Χίου 

 της τσίχλας ΕΛΜΑ 

 των παραφαρμακευτικών προϊόντων mastihatherapy 

 των ζαχαρωδών προϊόντων cultura mediterra 

 των λικέρ μαστίχας ENOSIS & KENTOS 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

2002:  Ίδρυση του 1ου mastihashop στην Ελλάδα. 

2005:  Διορισμός της εταιρίας ως διανομέας της Μαστίχας Χίου στην Ελλάδα. 

           Η Attica Ventures γίνεται μέτοχος της Mediterra S.A. 

2006:  Επέκταση της δραστηριότητας της στην Κύπρο.  

2007:  Δημιουργία Μονάδας Παραγωγής στη Χίο.  

           Είσοδος στην αγορά της Jeddah και της Νέας Υόρκης. 



76 | P a g e  

 

2008:  Είσοδος στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Α. 

           Είσοδος στην αγορά της Γαλλίας. 

2011:  Ίδρυση του πρώτου Παντοπωλείου. 

           Ανάληψη διανομής της τσίκλας ΕΛΜΑ. 

 

5.1.7 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.               

 

 

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι η επίσημη αποκλειστική διανομέας της YAMAHA 

MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και της PORSCHE AG στην Ελλάδα. 

Η παράδοση της Μοτοδυναμικής ξενικά το 1969 με την εισαγωγή προϊόντων Yamaha στην 

Ελλάδα από την τότε εταιρεία «Αφοί Ηλιόπουλοι». Την δεκαετία του 1990 η εταιρεία ξεκίνησε 

την δραστηριοποίησή της αρχικά στην Βουλγαρία και μετέπειτα στην Ρουμανία αποκτώντας 

δικαιώματα επίσημου εισαγωγέα από την Yamaha Motor Co. και για τις δύο χώρες.  

Θέλοντας να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση, έχει προχωρήσει σε 

πλήθος εμπορικών συμφωνιών μέσω των οποίων έχει αποκτήσει δικαιώματα επίσημου 

εισαγωγέα για μία σειρά καταξιωμένων εμπορικών οίκων στον τομέα των σκαφών, λιπαντικών, 

ελαστικών και ειδών ρουχισμού αναβάτη, (Continental, Alpinestars, Shark, Richa, και Selva).  

Η οργανωσιακή δομή της Μοτοδυναμικής περιλαμβάνει τρεις εμπορικούς κλάδους, τον 

εμπορικό κλάδο Yamaha, τον εμπορικό κλάδο Porsche και τον εμπορικό κλάδο Marine & 

Retail. Η δομή συμπληρώνεται και από τους τρεις υποστηρικτικούς κλάδους της Οικονομικής 

Διεύθυνσης, της Πληροφορικής και των Ανθρώπινων Πόρων. Τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρίας βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες : 

 

1992:  Σύσταση της «ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «Αφοί  Ηλιόπουλοι Α.Ε.»  

           με δικαιώματα αποκλειστικού διανομέα των προϊόντων της YAMAHA MOTOR Co.   

            Ιαπωνίας. Τα δικαιώματα αυτά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία εισφέρθηκαν στη  

           νεοσυσταθείσα εταιρεία. 

1992:  Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία από την «Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε.» με την  

           επωνυμία «ELIOPOULOS BROTHERS Ltd.» . 
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 1994: Εξαγορά από την εταιρία του 98% της «ELIOPOULOS BROTHERS Ltd.».  

           Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία με την επωνυμία «ELIOPOULOS BROS    

            Srl» με ποσοστό συμμετοχής 98% μέσω της οποίας εισέρχεται στη ρουμανική αγορά. 

2001:  Αλλαγή διακριτικού τίτλου της εταιρίας σε «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» 

2003:  Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.»  

            με ποσοστό 75%, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάληψη ασφαλίσεων για όλους  

           τους κλάδους ασφάλισης. 

2004:  Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στην Θεσσαλονίκη 

           το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με ποσοστό 51%. 

2005:  Απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών των θυγατρικών εταιριών σε Ρουμανία   

            και Βουλγαρία και μετονομασία αυτών από «ELIOPOULOS BROTHERS TRADING  

             Srl» και «ELIOPOULOS BROTHERS Ltd.» σε «MOTODYNAMICS Srl» και  

            «MOTODYNAMICS Ltd.» αντίστοιχα. 

2005:  Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με δημόσια προσφορά και  

           ιδιωτική τοποθέτηση 

2007:  Απόκτηση του υπόλοιπου 25% της θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ   

            ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» 

2010:  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 3,8 εκ ευρώ με καταβολή    

           μετρητών και έκδοση 6,5 εκ νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.  Το μετοχικό    

           κεφάλαιο της εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 6,8 εκ ευρώ. 

2011:  Προσθήκη της Porsche στις εμπορικές δραστηριότητές της για την ελληνική αγορά. 

 

  

5.2 Η Θεμελιώδης Ανάλυση Των Εταιριών 

 

 

Αφού έχει γίνει μια ικανοποιητική αναφορά στα προφίλ των εταιριών που θα εξετάσουμε 

περνάμε στην πρακτική εφαρμογή της θεμελιώδους ανάλυσης. Η επιλογή των εν λόγω εταιριών 

έγινε με βάση την κεφαλαιοποίηση τους στον κλάδο. Το χρονικό διάστημα που θα καλύψει η 

ανάλυση είναι από το 2011 έως το 2016. Θα ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση να υπολογίσουμε 

τους αριθμοδείκτες που επελέγησαν και στη συνέχεια θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν απ’ αυτούς σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αντλήσαμε από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευτεί από τις εταιρίες. 
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5.2.1 Κέρδη Ανά Μετοχή – Earnings Per Share (E.P.S.) 

 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα Δείκτη E.P.S. 

 

Πηγή :Ίδιοι Υπολογισμοί  

 

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης E.P.S. είναι ο σημαντικότερος δείκτης αξιολόγησης μιας 

εταιρικής μετοχής και συνήθως είναι ο πρώτος που θα εξετάσει ένας αναλυτής στην επενδυτική 

του έρευνα. Όπως έχει γίνει αναφορά και στη θεωρία, όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει τόσο πιο 

ελκυστική καθίσταται η επένδυση που εξετάζει. Σε γενικές γραμμές, ισχύει ότι μία μετοχή με 

υψηλό EPS συνήθως έχει και πιο υψηλή τιμή από μία μετοχή με χαμηλό EPS. Ωστόσο, αυτό 

δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα και με τις προσδοκίες της αγοράς. 

Αν η αγορά πιστεύει ότι μία εταιρεία θα έχει καλή εξέλιξη στο μέλλον τότε μπορεί η μετοχή 

της να έχει χαμηλό EPS αλλά υψηλή τιμή ενώ το αντίθετο ισχύει αν η αγορά έχει κακές 

προσδοκίες. 

Η γενική εικόνα που λαμβάνουμε από τον παραπάνω πίνακα δεν είναι και η πλέον 

αισιόδοξη. Εξετάζοντας το Μ.Ο. των μετοχών, δεν μπορούμε να μη σταθούμε στο γεγονός ότι 

με εξαίρεση το 2013 όλες οι άλλες χρονιές σημειώνουν αρνητικά πρόσημα στο συγκεκριμένο 

δείκτη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η απόδοση των μετοχών του κλάδου είναι κάθε άλλο παρά 

ικανοποιητική. Παρακάτω θα εξετάσουμε την πορεία της κάθε εταιρίας ξεχωριστά για να 

εντοπίσουμε ποια είναι τα γεγονότα που οδήγησαν την τιμή του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα.  

Μελετώντας την πορεία της FOLLI-FOLLIE διαχρονικά, βλέπουμε ότι ο δείκτης παίρνει 

κατά βάση αρνητικές τιμές. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2013 όπου είναι το μόνο που σημειώνει 

εντυπωσιακά υψηλά κέρδη ανά μετοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές και φτάνει στα 6,45€. 

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τα έτη 2011, 2012, 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ -0,1488 -0,1736 6,4551 -0,1058 -0,2976 -0,3715 

ΑΣΚΟ 0,0308 0,0088 0,0167 0,0711 0,0587 0,1240 

ΝΑΚΑΣ -0,1082 -0,3207 -0,1266 0,0322 0,0961 0,1589 

ΣΦΑ -3,3607 -5,1078 -2,9499 -2,4242 -3,6475 -0,7513 

ΡΕΒΟΙΛ 0,0153 -0,1093 -0,0870 -0,0498 0,0316 -1,4079 

MOTO  -0,2816 -0,2265 -0,1322 -0,0429 0,0274 0,0585 

ΜΑΣΟΠ -0,0253 -0,0464 0,0182 0,0209 0,0214 0,0175 

Μ.Ο. -0,5541 -0,8537 0,4563 -0,3569 -0,5300 -0,3102 
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2014, 2015 και 2016 ,η τιμή αυτή του δείκτη αποδίδεται στις διαρκείς ζημίες που εμφανίζει η 

εταιρία ύψους -9.962.383,55 €, -11.621.213,06 €, -7.080.558,2 €, -9.926.025,62 €, -24.868.698,27 € 

αντίστοιχα. Για το έτος 2013 όμως η εταιρία σημειώνει για πρώτη φορά κέρδη ύψους 

432.160.643,52 € μέσα στο χρονικό διάστημα που μελετάμε. Για τη συγκεκριμένη χρονιά 

παρατηρούμε ότι ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι χαμηλότερος σε σχέση με τα δύο 

προηγούμενα χρόνια, τα κέρδη της είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Αυτή η εξέλιξη δεν αποδίδεται στη 

συνήθη δραστηριότητα αλλά στη συμφωνία που υπέγραψε η εταιρία με την Dufry AG για την 

πώληση και μεταβίβαση του 49% της συμμετοχής που διατηρεί στα Καταστήματα 

Αφορολογήτων Ειδών. H Folli-Follie έλαβε ως τίμημα 338 εκατ. €, συνδυασμό μετρητών και 

μετοχών της Dufry AG. Μέσω της συναλλαγής αυτής, η Folli-Follie εισήλθε ως στρατηγικός 

επενδυτής στη δεύτερη.  

Η AS COMPANY είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία ο δείκτης σημειώνει μόνο 

θετικά πρόσημα. Γενικά, η εταιρία διαγράφει μια κερδοφόρα πορεία διαχρονικά και με το 

πέρας των χρόνων σημειώνει όλο και υψηλότερα κέρδη τα οποία προέρχονται ως επί το 

πλείστον από τη κανονική δραστηριότητα της εταιρίας. Ο δείκτης ωστόσο κινείται σε χαμηλά 

επίπεδα, γεγονός που καθιστά τη μετοχή οριακά ελκυστική σε κάποιον επενδυτή. Από το 2016 

όμως αυτό φαίνεται να αλλάζει και σιγά σιγά ο δείκτης ξεκινά μια ανοδική πορεία. Αυτό δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα ότι η μετοχή καθίσταται εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία, αλλά είναι 

μια ένδειξη μιας καλύτερης μελλοντικά πορείας. 

Εξετάζοντας τα δεδομένα του πίνακα, παρατηρούμε ότι η ΝΑΚΑΣ ,η 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αλλά και η MEDITERRA παρουσιάζουν παρόμοια πορεία στο 

συγκεκριμένο δείκτη. Και οι τρείς αυτές περιπτώσεις σημειώνουν τα πρώτα έτη της περιόδου 

που εξετάζουμε ζημίες, κάτι που φανερώνουν και οι αρνητικές τιμές του δείκτη, στα επόμενα 

όμως χρόνια περνούν σε θετικό έδαφος. Από το σημείο που παίρνουν θετικά πρόσημα οι τιμές 

του δείκτη διατηρούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που δεν τις καθιστά επενδυτικά 

ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, η ΝΑΚΑΣ από το 2014 και έπειτα σημειώνει έναν πολύ καλό ρυθμό 

ανάπτυξης που δεν είναι καθόλου απίθανο στο άμεσο μέλλον να προσελκύσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, με βάση το κριτήριο του EPS. 

Όσον αφορά την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ είναι παραπάνω από εμφανές πως η πορεία του 

δείκτη δεν είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένη. Η εταιρία σημειώνει μεγάλες ζημιές διαχρονικά και 

εφόσον το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης αποτελεί τον αριθμητή του EPS συνεπάγεται ότι ο 

δείκτης θα παίρνει μόνο αρνητικές τιμές. Επιπλέον οι ζημίες της εταιρίας είναι αρκετά μεγάλες 

και κατά συνέπεια το EPS απέχει αρκετά από το Μ.Ο. των εταιριών που εξετάζουμε. 
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Τέλος, από επενδυτικής άποψης ούτε για τη ΡΕΒΟΙΛ θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

παρατηρούμε κάποια επιτυχημένη πορεία. Καθ’ όλο το διάστημα παρουσιάζει αυξομειώσεις  

αλλά κατά βάση ο δείκτης σημειώνει αρνητικές τιμές, τουλάχιστον όμως παραμένει κοντά στο 

μέσο όρο των εταιριών. Μόνο το 2016 παρατηρείται μια περαιτέρω μείωση που φτάνει στα        

-1,41€, η οποία αποδίδεται στο γεγονός ότι η μητρική εταιρεία έκλεισε με ζημιές 30,84 εκατ. € 

έναντι κερδών 693 χιλ.€ το 2015 λόγω της επιβάρυνσης του αποτελέσματος από την πρόβλεψη 

υποτίμησης της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ ( ποσού 31,2εκατ.€) 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα απεικονίζονται και στο Διάγραμμα  

 

Διάγραμμα 9 : Αποτελέσματα δείκτη EPS 

 

 

5.2.2 Δείκτης Τιμής προς Κέρδη Ανά Μετοχή  (P/E) 

 

 

Ο δείκτης P/E αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο που 

δραστηριοποιείται στην κεφαλαιαγορά. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσό των χρημάτων που διατίθεται να πληρώσει ο επενδυτής για 

να αποκτήσει μια μετοχή, για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών που πραγματοποιεί η 

επιχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο παίρνει μόνο θετικές τιμές.   

Γενικά, ισχύει πως όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης P/E τόσο πιο ελκυστική καθίσταται 

η μετοχή μιας εταιρίας. Μια μετοχή με χαμηλό δείκτη P/E που προκύπτει από μια χαμηλή 

διαπραγματεύσιμη τιμή και υψηλά κέρδη ενδείκνυται για περαιτέρω μελέτη. Με βάση αυτό, οι 

επενδυτές θεωρούν τη μετοχή υποτιμημένη από την αγορά και διαμορφώνουν προσδοκίες ότι 
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η τιμή της θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, γεγονός που μεταφράζεται σαν καλή επενδυτική 

ευκαιρία. 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα Δείκτη P/Ε. 

Πηγή :Ίδιοι Υπολογισμοί  

 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν και ιδιαίτερα 

παραγωγικά. Τα κενά κελιά αντιστοιχούν σε ζημίες ανά μετοχή που παρουσίασαν οι εταιρίες 

κατά το χρονικό διάστημα το οποίο μελετάμε. Το αρνητικό πρόσημο των μετοχών προκύπτει 

από το αρνητικό πρόσημο του EPS που αποτελεί συστατικό στοιχείο του δείκτη P/E. 

Όπως είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς, ο μέσος όρος των εταιριών που έχουμε 

μελετήσει με εξαίρεση δυο χρονιές σημειώνει μόνο αρνητικά πρόσημα και δεν έχουν 

παραληφθεί από τον πίνακα για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το πόσο χαμηλά 

κινήθηκε η τιμή του δείκτη. Η πλειοψηφία των εταιριών παρουσιάζει κατά βάση αρνητικές 

τιμές του δείκτη, ωστόσο αραιά και που εμφανίζονται και θετικές τιμές χωρίς όμως ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Από τις παραπάνω εταιρίες αξίζει να μείνουμε μόνο σε 3 εταιρίες : την AS 

COMPANY, τη ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ αλλά και τη MEDITERRA.  

Συγκεκριμένα, την πιο καλή πορεία μεταξύ όλων σημειώνει η AS COMPANY, η οποία 

συγκεντρώνει διαχρονικά θετικά ποσά, με τις καλύτερες τιμές του δείκτη να σημειώνονται το 

2012 και το 2013. Οι επενδυτές της AS COMPANY, τις χρονιές αυτές ήταν διατεθειμένοι να 

πληρώσουν 63,08 € και 33,15 € αντίστοιχα για να αποκτήσουν τη μετοχή. Τα επόμενα έτη 

συνέχισε να κινείται σε θετικό έδαφος, ωστόσο οι τιμές του δείκτη σχετικά μειώθηκαν. 

Η ΝΑΚΑΣ και η MEDITERRA ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Τα πρώτα έτη, δηλαδή, 

ο δείκτης πήρε αρνητικές τιμές και έτσι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε όμως, από 

το 2013 και έπειτα παρατηρείται μια συνεχόμενη ανοδική πορεία όχι πάντα με τους ίδιους 

ρυθμούς. Για τη MEDITERRA, μάλιστα, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως σημείωσε τις 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ - - 3,50 - - - 

ΑΣΚΟ 10,65 63,08 33,15 7,30 11,32 5,31 

ΝΑΚΑΣ - - - 32,32 8,53 5,15 

ΣΦΑ - - - - - - 

ΡΕΒΟΙΛ 31,17 - - - 7,74 - 

MOTO  - - - - 19,09 7,32 

ΜΑΣΟΠ - - 81,84 71,73 23,40 31,36 

M.O. ( 8,12 ) ( 7,46 ) 14,89 ( 21,23 ) 1,56 ( 0,45 ) 
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υψηλότερες για το δείκτη τιμές τα έτη 2013 και 2014, όπου ο δείκτης P/E πήρε τιμές 81,84 και 

71,73 αντίστοιχα. Αυτές οφείλονται στις υψηλές τιμές που είχε κατά τα δύο αυτά χρόνια στην 

χρηματιστηριακή αγορά.  

 Ο δείκτης θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αν υπήρχε Μ.Ο. κλάδου για να τον 

συγκρίνουμε, ωστόσο επειδή το εμπόριο έχει διαφορετική διάκριση στο Χ.Α.Α. από τη 

διάκριση που κάνουν οι εταιρίες που ασχολούνται με κλαδικές μελέτες δεν μπορούμε να έχουμε 

αξιόπιστα στοιχεία γι’ αυτόν για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τα μεγέθη των δεικτών και 

να προβούμε σε συγκρίσεις.  

Όλα τα παραπάνω δεδομένα απεικονίζονται και στο Διάγραμμα  

 

Διάγραμμα 10 : Αποτελέσματα δείκτη P/E 

 

 

5.2.3 Δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία  (P/BV) 

 

 

Ο δείκτης P/BV, όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται 

η τιμή των εταιρικών μετοχών στην αγορά την εσωτερική τους αξία. Παρέχει ένδειξη για το αν 

η μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη στην αγορά σε σχέση µε το πόσο αξίζει 

πραγματικά, με βάση τα βιβλία της. Η κρίσιμη τιμή του δείκτη είναι η μονάδα, που σημαίνει 

ότι στο σημείο εκείνο η τιμή διαπραγμάτευσης είναι ίση με την πραγματική της αξία. Συνήθως 

οι αναλυτές προτείνουν την αγορά μετοχών που παρουσιάζουν στο δείκτη αυτό τιμές 

μικρότερες της μονάδας, καθώς αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη σε  

σχέση με αυτό που αξίζει και έτσι αποκτά μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. 
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Πίνακας 20: Τιμές κλεισίματος μετοχών για το διάστημα 2011-2016. 

Πηγή : Capital 

Πίνακας 21: Εσωτερική Αξία Μετοχών 

Πηγή : Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 22: Αποτελέσματα Δείκτη P/BV. 

Πηγή :Ίδιοι Υπολογισμοί 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ 7,450 12,470 22,590 26,120 17,300 19,230 

ΑΣΚΟ 0,328 0,552 0,552 0,519 0,665 0,659 

ΝΑΚΑΣ 0,850 0,401 0,584 1,040 0,820 0,819 

ΣΦΑ 1,000 0,400 0,633 2,580 3,840 0,210 

ΡΕΒΟΙΛ 0,476 0,571 0,629 0,281 0,245 0,333 

MOTO  0,271 0,556 0,292 0,270 0,523 0,428 

ΜΑΣΟΠ 1,000 1,600 1,490 1,500 0,500 0,550 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ 1,570 1,520 8,383 7,474 6,569 6,312 

ΑΣΚΟ 0,834 0,842 0,721 0,790 0,808 1,770 

ΝΑΚΑΣ 3,270 2,817 2,657 2,663 2,771 2,843 

ΣΦΑ 5,983 2,413 0,373 0,232 0,123 -0,697 

ΡΕΒΟΙΛ 0,996 0,884 0,786 0,735 0,765 0,482 

MOTO  1,308 1,056 0,927 0,880 0,918 0,968 

ΜΑΣΟΠ 0,535 0,489 0,507 0,528 0,549 0,567 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ 4,75 8,21 2,69 3,49 2,63 3,05 

ΑΣΚΟ 0,39 0,66 0,77 0,66 0,82 0,37 

ΝΑΚΑΣ 0,26 0,14 0,22 0,39 0,30 0,29 

ΣΦΑ 0,17 0,17 1,70 11,14 31,27 -0,30 

ΡΕΒΟΙΛ 0,48 0,65 0,80 0,38 0,32 0,69 

MOTO  0,21 0,53 0,32 0,31 0,57 0,44 

ΜΑΣΟΠ 1,87 3,28 2,94 2,84 0,91 0,97 

M.O. 1,16 1,95 1,35 2,74 5,26 0,79 
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Παραπάνω έχουνε παρατεθεί τρεις πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζουν μαζί με τα 

αποτελέσματα του δείκτη και τα στοιχεία που τον συνθέτουν ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη 

εικόνα για την εξέλιξή του. Ειδικότερα, ο Πίνακας 20 παρουσιάζει τη χρηματιστηριακή τιμή 

των υπό εξέταση μετοχών στο τέλος του κάθε έτους, ο Πίνακας 21 την εσωτερική τους αξία 

όπως αυτή προκύπτει από τη διαίρεση των Ιδίων Κεφαλαίων με τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων μετοχών και τέλος ο Πίνακας 22 την πορεία του δείκτη P/BV για τον χρονικό 

διάστημα που εξετάζουμε.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι η FOLLI-FOLLIE  

παρουσιάζει υψηλές τιμές του δείκτη P/BV τόσο γενικά όσο και σε σχέση με το μέσο όρο των 

εταιριών που μελετάμε. Άρα συμπεραίνουμε ότι η μετοχή της εταιρίας είναι υπερτιμημένη. 

Πράγματι, αν εξετάσουμε και τα στοιχεία που αντλούμε από τους άλλους δύο πίνακες, η τιμή 

στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή στην αγορά διαχρονικά είναι σημαντικά υψηλότερη 

από την λογιστική της αξία, γεγονός που την καθιστά μη ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές. 

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλές τιμές αυτού του δείκτη σημαίνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα η 

τρέχουσα τιμή της θα πέσει για να βρεθεί σε επίπεδα πιο κοντινά στη λογιστική αξία. 

Αναφορικά με τις εταιρίες AS COMPANY, ΝΑΚΑΣ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΡΕΒΟΙΛ 

παρατηρούμε ότι και οι τέσσερεις εταιρίες ακολουθούν μια σχετικά παρόμοια πορεία. Ο 

δείκτης P/BV παίρνει αρκετά ελκυστικές τιμές μεταξύ του 0 και του 1, ενώ σε πολλά σημεία 

οι τιμές είναι και χαμηλότερες του 0,5. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τιμές των 

εταιρικών μετοχών είναι ελαφρώς υποτιμημένες και διαπραγματεύονται σε τιμή μικρότερη από 

όσο θα προέκυπτε με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία. Επομένως, θα λέγαμε ότι όλες 

αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. Λίγο περισσότερο βέβαια θα ξεχωρίζαμε τη μετοχή της 

ΝΑΚΑΣ η οποία σημειώνει το χαμηλότερο δείκτη και η απόκλιση των τιμών είναι μεγαλύτερη. 

Στην περίπτωση της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, είναι φανερό ότι με βάση αυτό το κριτήριο η 

εταιρία παρουσιάζει μια απροσδιόριστη πορεία καθώς από πολύ χαμηλές τιμές τα προηγούμενα 

έτη, εκτοξεύεται το 2014 στις 11,14 φορές και το 2015 στο 31,27φορές. Μάλιστα το 2016 

περνάει και σε αρνητικό έδαφος στο -0,30 το οποίο αποδίδεται στα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια 

της εταιρίας. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ενώ η εταιρία παρουσιάζει αύξηση του 

κύκλου εργασιών και σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της περιόδου, τα 

ίδια κεφάλαια της εταιρείας αλλά και του ομίλου είναι αρνητικά. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της. 

Τελευταία εξετάζουμε τη MEDITERRA, της οποίας ο δείκτης παρουσιάζει αυξομειώσεις 

διαχρονικά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σημείο που θα μπορούσαμε να σταθούμε για περαιτέρω 



85 | P a g e  

 

σχολιασμό. Οι τιμές που παίρνει ο δείκτης δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, κινούνται μεταξύ 

του 1 και του 3. Όσον αφορά την απόκλιση της τιμής διαπραγμάτευσης και της εσωτερικής 

αξίας των μετοχών βλέπουμε ότι τα πρώτα χρόνια η μετοχή κρίνεται υπερτιμημένη, από το 

2015 όμως και έπειτα η διαπραγματεύσιμη τιμή της φαίνεται να συγκλίνει προς την λογιστική 

αξία της μετοχής μέχρι που τελικά συμπίπτει. Δεν αποτελεί σίγουρα μια από τις πρώτες μας 

επιλογές βασιζόμενοι σε αυτό το κριτήριο. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα απεικονίζονται και στο Διάγραμμα Π.3  

 

Διάγραμμα 12 : Αποτελέσματα δείκτη P/BV 

 

 

5.2.4 Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις (C/S) 

 

 

Ένα ακόμη εργαλείο της θεμελιώδους ανάλυσης που χρησιμοποιείται συχνά από τους αναλυτές 

- επενδυτές είναι και ο αριθμοδείκτης Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις. Η κεφαλαιοποίηση 

είναι ουσιαστικά το γινόμενο του αριθμού των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία επί την 

τρέχουσα αξία τους. Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα ο δείκτης αυτός μας παρουσιάζει πόσο 

δημοφιλής είναι μια μετοχή στους επενδυτικούς κύκλους με βάση την ικανότητα της να 

παράγει πωλήσεις σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Ισχύει ότι όσο πιο χαμηλός παρουσιάζεται ο 

δείκτης τόσο πιο ευνοϊκά είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται για την εταιρεία και 

επακόλουθα για τη µετοχή της, από την οποία ο επενδυτής προσδοκά κεφαλαιακά κέρδη.  
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Πίνακας 23: Αποτελέσματα Δείκτη C/S. 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Με μια πρώτη ματιά στα στοιχεία του πίνακα, η μόνη εταιρία που αποκλείεται σαν 

επιλογή με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο είναι η FOLLI-FOLLIE. Είναι εμφανές ότι είναι η 

μοναδική που σημειώνει τόσο υψηλές τιμές στο δείκτη τόσο γενικά όσο και σε σύγκριση με το 

μέσο όρο των εταιριών που μελετάμε. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πωλήσεις της 

εταιρίας δεν επαρκούν για να φτάσουν τα επίπεδα της κεφαλαιοποίησής της. Δεδομένου λοιπόν 

ότι εμείς αναζητούμε μετοχές με χαμηλές τιμές του C/S, θα πρέπει να την αποκλείσουμε. Μετά 

τη FOLLI-FOLLIE έπεται η MEDITERRA, η οποία επίσης εμφανίζει υψηλές τιμές συγκριτικά 

με τις υπόλοιπες εταιρίες που μελετάμε, κάτι που δεν θα λέγαμε ότι την κάνει ιδιαίτερα 

ελκυστική. Ωστόσο τα επίπεδα του δείκτη κινούνται σε πολύ πιο φυσιολογικά επίπεδα και 

μάλιστα προς τα δύο τελευταία έτη θα λέγαμε ότι συνάδουν με τις τιμές του δείκτη που 

αναζητάμε.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες εταιρίες, κινούνται όλες σε πολύ καλά για το συγκεκριμένο 

δείκτη επίπεδα εφόσον οι τιμές που παίρνουν κυμαίνονται από 0,01 έως 0,80, που είναι και το 

ζητούμενο. Η πιο ελκυστική επιλογή μεταξύ όλων αυτών αποτελεί αδιαμφισβήτητα η REVOIL 

η οποία διαχρονικά συγκεντρώνει τις χαμηλότερες τιμές, οι οποίες πλησιάζουν στο 0. Η 

λιγότερη ελκυστική θα λέγαμε ότι είναι η AS COMPANY η οποία συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

συγκεντρώνει τις πιο υψηλές τιμές. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα απεικονίζονται και στο Διάγραμμα Π.4 το οποίο βρίσκεται 

στο Προσάρτημα (σελ.103) 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ 1,23 2,05 8,56 11,13 7,58 8,81 

ΑΣΚΟ 0,40 0,72 0,85 0,71 0,81 0,34 

ΝΑΚΑΣ 0,24 0,14 0,22 0,38 0,27 0,28 

ΣΦΑ 0,04 0,02 0,03 0,12 0,15 0,01 

ΡΕΒΟΙΛ 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

MOTO 0,08 0,24 0,12 0,09 0,14 0,10 

ΜΑΣΟΠ 1,10 1,41 1,22 1,11 0,37 0,40 

Μ.Ο. 0,45 0,66 1,58 1,94 1,33 1,42 
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Διάγραμμα 13 : Αποτελέσματα δείκτη C/S 

 

 

5.2.5 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

 

Η σημασία του δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων είναι προφανής στην αξιολόγηση και 

επιλογή μιας μετοχής ως επένδυσης καθώς δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία μια 

εταιρεία χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη).  

 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα Δείκτη ROE. 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που έχουμε εξάγει για το συγκεκριμένο δείκτη, 

μπορούμε να συμπεράνουμε από το μέσο όρο των εταιριών, ότι το γενικότερο πλαίσιο στο 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΦΦΓΚΡΠ -0,095 -0,114 0,770  -0,014  -0,045  -0,059  

ΑΣΚΟ 0,037  0,010 0,023  0,09  0,073  0,104  

ΝΑΚΑΣ -0,033 -0,114 -0,048  0,012  0,035  0,056  

ΣΦΑ -0,561  -2,12  -7,92  -10,46  -29,70 1,08 

ΡΕΒΟΙΛ 0,015 -0,124  -0,11 -0,067  0,041  -2,87  

MOTO  -0,215 -0,215  -0,14  -0,049  0,029  0,06  

ΜΑΣΟΠ -0,047 -0,095 0,036  0,039  0,039  0,031  

Μ.Ο. -0,13 -0,40 -1,06  -1,49  -4,22  -0,23  
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οποίο κινούμαστε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Σε γενικές γραμμές, ισχύει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο πιο καλή και αποδοτική είναι η διαχείριση των 

κεφαλαίων από την εταιρία. Εδώ βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή 

διαχρονικά ο μέσος όρος των μετοχών που έχουμε επιλέξει προς εξέταση σημειώνουν αρνητικά 

πρόσημα σε σημείο μάλιστα που το 2013 η τιμή του δείκτη πέφτει στο -106% και ακόμη 

χειρότερα το 2015 η τιμή του δείκτη αγγίζει το – 422%.  

Αναλυτικότερα, η πρώτη εταιρία που εξετάζουμε είναι η FOLLI-FOLLIE η οποία ως επί 

το πλείστον παρουσιάζει ποσοστά με αρνητικό πρόσημο, τα οποία οφείλονται στις διαχρονικές 

ζημίες που εμφανίζει η εταιρία. Εξαίρεση αποτελεί το 2013 όπου σημειώνει τη μόνη θετική 

τιμή στο δείκτη (77%) . Η τιμή αυτή για το δείκτη δεν θεωρείται ωστόσο αντιπροσωπευτική 

καθώς δεν προκύπτει από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας αλλά από ένα τυχαίο γεγονός 

- την πώληση και μεταβίβαση στην Dufry AG του 49% της συμμετοχής που διατηρεί στα 

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 

τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη καλού χειρισμού των κεφαλαίων της εταιρίας. 

Η AS COMPANY αποτελεί τη μόνη περίπτωση ανάμεσα στο σύνολο των εταιριών που 

εξετάζουμε η οποία σημειώνει θετικά πρόσημα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Η τιμή του δείκτη αυξάνεται διαρκώς και μάλιστα το 2016 το ποσοστό φτάνει σ’ ένα 

αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο της τάξεως του 10,4%. Αυτό αποδεικνύει πως η εταιρία 

χειρίζεται κάθε χρονιά όλο και πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαιά της και καταφέρνει να 

παράγει περισσότερα κέρδη με αυτά. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τις περιπτώσεις της ΝΑΚΑΣ, MEDITERRA και 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, οι οποίες από άποψη προσήμων έχουν παρόμοια εξέλιξη. Από τον πίνακα 

μπορούμε να διακρίνουμε ότι ενώ ο δείκτης τις πρώτες χρονιές παίρνει αρνητικές τιμές, στη 

συνέχεια ακολουθεί ανοδική πορεία και για τις τρεις και περνάει σε θετικό έδαφος. Οι τιμές 

του δείκτη για τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΉ φαίνεται από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου να 

ακολουθούν μια διαρκώς ανοδική πορεία και το 2015 γίνεται η μετάβαση από το αρνητικά στο 

θετικά πρόσημα. Οι άλλες δύο εταιρίες σημείωσαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αλλά εμφάνισαν θετικές για το δείκτη τιμές αρκετά νωρίτερα από το 2013. Σε κάθε 

περίπτωση, είτε θετικές είτε αρνητικές, οι τιμές του δείκτη βρίσκονται πολύ υψηλότερα από το 

μέσο όρο του συνόλου των εταιριών, γεγονός που αποτελεί πολύ αισιόδοξη ένδειξη για τα 

επόμενα χρόνια 

Όσον αφορά την εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ παρατηρούμε ότι ο δείκτης το μεγαλύτερο 

διάστημα είναι αρνητικός, γεγονός που καταδεικνύει την μη αποδοτική διαχείριση των 

κεφαλαίων των επενδυτών. Μάλιστα η εταιρία εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά ανάμεσα στο 



89 | P a g e  

 

σύνολο των υπό εξέταση εταιριών, της τάξεως του -212% για το 2012, -792% για το 2013, -

1046% για το 2014 και -2097% για το 2015. Η μόνη ίσως θετική τιμή που βρίσκουμε στο 

δείκτη είναι για το 2016 το ποσοστό 107,7% , το οποίο αποδίδεται στις ζημίες και τα αρνητικά 

κεφάλαια που είχε η εταιρία. Είναι λοιπόν λογικό ότι με αρνητικό αριθμητή και αρνητικό 

παρονομαστή το κλάσμα θα εμφανίσει θετικό πρόσημο. 

 Τέλος για τη REVOIL δεν έχουμε να αναφέρουμε και πολλά. Οι τιμές που έχουμε 

υπολογίσει φανερώνουν μια μάλλον απροσδιόριστη πορεία που δεν μπορεί να μας δώσει 

αξιόπιστες ενδείξεις για το μέλλον. Δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση αλλά 

παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάμεσα στις χρονιές και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, το 

2016 εμφανίζει μια μεγαλύτερη μείωση της τιμής του δείκτη. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα απεικονίζονται και στο Διάγραμμα Π.5  

Διάγραμμα 14 : Αποτελέσματα δείκτη ROE 
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5.3 Συμπεράσματα της ανάλυσης 

 

  

5.3.1 FOLLI FOLLIΕ Α.Ε.Β.Τ.Ε.                            

 

 

Μέσα από την ανάλυση που διενεργήσαμε παραπάνω και μελετώντας τα αποτελέσματα των 

δεικτών που υπολογίσαμε, συμπεραίνουμε ότι η εταιρία δεν παρουσιάζει μια γενικά 

ενδιαφέρουσα επενδυτικά εικόνα. Συγκεκριμένα, για το δείκτη EPS παρατηρούμε ότι η εταιρία 

με εξαίρεση τη χρονιά του 2013, εμφάνισε μόνο αρνητικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 

μετά από διαδοχικές ζημίες που σημείωσε για τα έτη 2011,2012, 2014,2015 και 2016. 

Παράλληλη πορεία εμφάνισε και ο δείκτης P/Ε καθώς όπως είναι αναμενόμενο επηρεάστηκε 

από τις αρνητικές τιμές του EPS που αποτελεί συστατικό του στοιχείο.  

Όσον αφορά το δείκτη P/BV, δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάποια θετική πρόβλεψη 

ούτε ως προς αυτόν. Η μετοχή συγκεντρώνει πολύ υψηλές τιμές, οι οποίες προκύπτουν από το 

γεγονός ότι η διαπραγματεύσιμη τιμή της ξεπερνά την εσωτερική της αξία, είναι δηλαδή 

υπερτιμημένη. Συνήθως αυτό προμηνύει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η τιμή της μετοχής 

θα πέσει για να βρεθεί κοντά στην εσωτερική της αξία. Σε παρόμοια συμπεράσματα μας οδηγεί 

και ο δείκτη C/S καθώς οι τιμές που παρουσιάζει είναι υψηλές ιδίως από το 2012 και μετά, 

αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις της εταιρίας δεν επαρκούν για να φτάσουν τα επίπεδα της 

κεφαλαιοποίησης της. 

Τέλος αναφορικά με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παρατηρούμε ότι πέρα από το 

2013, ο δείκτης παίρνει αρνητικές τιμές όπως συνέβη και με τα δύο πρώτα κριτήρια, κάτι που 

μας δείχνει ότι η εταιρία διαχρονικά δεν χειρίζεται αποδοτικά τα κεφάλαια της προκειμένου να 

παράγει περαιτέρω κέρδη. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω δεικτών που έχουμε εξάγει, είναι 

εμφανές πως η πορεία της μετοχής δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και γι’ αυτό δεν μπορούμε 

να την κατατάξουμε στις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές.  
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5.3.2 AS COMPANY         

 

 

Εξετάζοντας συνολικά τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δεικτών, μπορούμε να 

πούμε ότι η απόδοση της συγκεκριμένης εταιρίας ήταν αρκετά ικανοποιητική σε γενικά 

πλαίσια. Ειδικότερα, η AS COMPANY ήταν η μοναδική εκ των εξεταζόμενων εταιριών η 

οποία συγκέντρωσε διαχρονικά χαμηλές μεν αλλά θετικές τιμές του δείκτη EPS. Το ίδιο ίσχυσε 

και για το δείκτη P/E όπου σημειώθηκαν μόνο θετικά πρόσημα και συγκεκριμένα για τα έτη 

2012 και 2013 πήραν πολύ υψηλές τιμές ύψους 63,08€ και 33,15€ αντίστοιχα. 

Σχετικά με το δείκτη P/BV, βλέπουμε ότι για τη συγκεκριμένη εταιρία παίρνει αρκετά 

ελκυστικές τιμές. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση μετοχή είναι ελαφρώς 

υποτιμημένη και διαπραγματεύεται σε τιμή μικρότερη από όσο θα προέκυπτε με βάση τα 

οικονομικά της στοιχεία. Επομένως θα λέγαμε ότι αποτελεί ενδιαφέρουσα επενδυτική 

ευκαιρία. Οι τιμές του δείκτη C/S κινούνται επίσης σε πολύ καλά επίπεδα, ωστόσο στον κλάδο 

υπάρχουν ίσως καλύτερες από αυτή επιλογές με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Τέλος, όσον αφορά το δείκτη ROE, η AS COMPANY για ακόμη μια φορά αποτελεί τη 

μόνη περίπτωση ανάμεσα στο σύνολο των παραπάνω εταιριών, η οποία σημειώνει διαχρονικά 

θετικά πρόσημα και μάλιστα για την τελευταία χρονιά, το 2016 το ποσοστό αυτό είναι αρκετά 

ικανοποιητικό (10,4%), αποδεικνύοντας πως η εταιρία χειρίζεται αποτελεσματικά τα ίδια 

κεφάλαιά της και καταφέρνει να παράγει κέρδη με αυτά. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, με βάση την πλειοψηφία των κριτηρίων θα λέγαμε ότι η 

συγκεκριμένη μετοχή αποτελεί ένα  δελεαστικό επενδυτικό προϊόν. Δημιουργεί αισιόδοξες 

προοπτικές για την εξέλιξη της τιμής της στο άμεσο μέλλον. 

 

 

5.3.3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. 

 

 

Για την  περίπτωση της εταιρίας Φ. ΝΑΚΑΣ παρατηρούμε ότι, τόσο για το δείκτη EPS όσο και 

τον P/E, κατά τα πρώτα έτη της εξεταζόμενης περιόδου παίρνουν αρνητικές τιμές λόγω των 

διαρκώς ζημιογόνων αποτελεσμάτων που εμφάνισε η εταιρία. Στη συνέχεια όμως από το 2014 

και έπειτα η εταιρία ανακάμπτει και ξεκινάει μια διαρκώς ανοδική πορεία, κάτι που προϊδεάζει 
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τον αναλυτή ότι στο άμεσο μέλλον θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση αυτά τα 

δύο κριτήρια.  

Αναφορικά με τον δείκτη P/BV, θα σταθούμε στο γεγονός ότι η εταιρία, αποτελεί την 

ελκυστικότερη επιλογή ανάμεσα στις υπόλοιπες του κλάδου που εξετάζουμε καθώς εμφανίζει 

τις χαμηλότερες τιμές, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη σε σχέση με την 

πραγματική της αξία. Εμφανίζει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη διαπραγματεύσιμη και την 

πραγματική της τιμή. Το γεγονός αυτό γεννά στον αναλυτή προσδοκίες ότι σύντομα η αγορά 

θα το αντιληφθεί και θα αυξηθεί η τιμή της, οπότε θα κερδίσει εάν τοποθετηθεί εγκαίρως στη 

μετοχή. Για το δείκτη C/S παρατηρούμε μόνο ότι η εταιρία παρουσιάζει καλές τιμές οι οποίες 

διαχρονικά δεν εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση. 

Τελευταίο εξετάζουμε τον δείκτη ROE, ο οποίος τις πρώτες χρονιές παίρνει αρνητικές 

τιμές, από το 2013 και έπειτα όμως ακολουθεί ανοδική πορεία και περνάει σε θετικό έδαφος. 

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του δείκτη βρίσκονται πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο του 

συνόλου των εταιριών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη βελτίωσης για τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών, μπορούμε να εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι στο σύνολο τους οι δείκτες της εταιρίας ήταν αρκετά ενθαρρυντικοί και 

μπορούμε να πούμε πως αποτελεί μια καλή προς επένδυση μετοχή. 

 

 

5.3.4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

  

 

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ είναι η εταιρία του κλάδου, η οποία με μια πρώτη ματιά στα 

αποτελέσματα  της , δίνει μια αποθαρρυντική, από επενδυτικής απόψεως, εικόνα. Ξεκινώντας 

από την πορεία του δείκτη EPS, είναι εμφανές πως εξαιτίας των μεγάλων ζημιών που εμφανίζει 

διαχρονικά, οι τιμές που παίρνει είναι μόνο αρνητικές. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον δείκτη 

P/E του οποίου συστατικό στοιχείο είναι το EPS. Εμφανίζεται αρνητικός και γι’ αυτό στον 

πίνακα δεν μας δίνει κανένα δεδομένο άξιο σχολιασμού.  

Στην περίπτωση του κριτηρίου P/BV, η εταιρία παρουσιάζει μια απροσδιόριστη πορεία 

καθώς από τις πολύ χαμηλές τιμές που εμφανίζει στα πρώτα έτη της μελέτης, στη συνέχεια 

εκτοξεύεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ώσπου το 2016 περνάει και σε αρνητικό έδαφος το οποίο 

αποδίδεται στα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας. Σχετικά με το δείκτη C/S παρατηρούμε 
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ότι κινείται σε πολύ καλό επίπεδο, που σημαίνει πως η εταιρία είναι αρκετά δημοφιλής στον 

οικονομικό κόσμο. 

Τέλος, για τον ROE παρατηρούμε ότι η εταιρία διαγράφει μια συνεχή αρνητική πορεία, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι οι εισφορές των επενδυτών δεν αξιοποιούνται αποδοτικά καθ’ 

όλη την εξεταζόμενη περίοδο αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. 

Εμφανίζει μάλιστα τα χαμηλότερα ποσοστά διαχρονικά ανάμεσα στο σύνολο των υπό εξέταση 

εταιριών. 

Με βάση τη συνολική εικόνα που αποκομίζουμε από τους δείκτες της, θα λέγαμε ότι η 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ είναι μια εταιρία που δεν εμφανίζει αισιόδοξες προοπτικές για ανάπτυξη, 

μάλλον κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συνεπώς δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε 

επενδυτικά ενδιαφέρουσα ανάμεσα στις υπόλοιπες.  

 

 

5.3.5 REVOIL 

 

 

Καθ’ όλο το διάστημα της μελέτης για την REVOIL, αν και δεν αποκομίζουμε αρνητική 

εικόνα για την πορεία της, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ακολουθεί κάποια εξαιρετικά 

επιτυχημένη πορεία. Συγκεκριμένα, ο δείκτης EPS παρουσιάζει διαχρονικά αυξομειώσεις αλλά 

κατά βάση σημειώνει αρνητικές τιμές, παραμένοντας όμως κοντά στο μέσο όρο των εταιριών. 

Μόνο το 2016 παρατηρείται μια περαιτέρω μείωση που φτάνει στο -1,41, η οποία αποδίδεται 

σε τυχαίο γεγονός. Αντίστοιχα και για τον δείκτη P/E δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι, 

καθώς η εταιρία εμφανίζει κυρίως αρνητικές τιμές για το δείκτη πλην δύο ετών που εμφανίζει 

θετικά πρόσημα, τα οποία όμως είναι διάσπαρτα και δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο 

συμπέρασμα με βάση αυτόν. 

Σχετικά με τον δείκτη P/BV, η ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε ότι ακολουθεί μια σχετικά καλή 

πορεία και σημειώνει αρκετά ελκυστικές τιμές. Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη C/S, ο οποίος 

κυμαίνεται από 0,01 έως 0,02 και συγκεντρώνει τις χαμηλότερες τιμές στον πίνακα. Με βάση 

αυτόν τον δείκτη θα χαρακτηρίζαμε τη REVOIL ως την πιο ελκυστική επιλογή μεταξύ των υπό 

εξέταση εταιριών. 

Όσον αφορά τον δείκτη ROE, οι τιμές που έχουμε υπολογίσει φανερώνουν μια μάλλον 

απροσδιόριστη πορεία που δεν μπορεί να μας δώσει αξιόπιστες ενδείξεις για το μέλλον. 
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5.3.6 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δεικτών που εξετάσαμε παραπάνω, η 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι μια εταιρία που στην εξεταζόμενη περίοδο δεν έχει εμφανίσει τα 

καλύτερα αποτελέσματα, ωστόσο όμως δείχνει να ακολουθεί μια ανοδική πορεία προς τα 

τελευταία έτη , γεγονός που στους επενδυτές μεταφράζεται ως μια θετικά εξελισσόμενη 

μετοχή. Ειδικότερα, η εταιρία σημειώνει τα πρώτα έτη ζημίες, οι οποίες μαρτυρούνται και από 

τις αρνητικές τιμές των EPS και P/E, στα επόμενα όμως χρόνια γίνονται θετικές. Από το σημείο 

εκείνο και έπειτα διατηρούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που δεν τις καθιστά 

επενδυτικά ενδιαφέρουσες.  

Για τον δείκτη P/BV, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΉ εμφανίζει ελκυστικές τιμές, μικρότερες της 

μονάδας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μετοχή είναι ελαφρώς υποτιμημένη και 

διαπραγματεύονται σε τιμή μικρότερη από όσο θα προέκυπτε από τα οικονομικά της στοιχεία, 

έτσι καθίσταται αρκετά ενδιαφέρουσα για επένδυση . 

Τέλος, για τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων δεν μπορούμε να πούμε ότι η εταιρία 

αποτελεί την καλύτερη επιλογή, ωστόσο ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία για το 

διάστημα που εξετάζουμε και μάλιστα το 2015 γίνεται η μετάβαση από τα αρνητικά στα θετικά 

πρόσημα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεν είναι αυτό ακριβώς που θα 

χαρακτηρίσουμε ως επενδυτική ευκαιρία, σίγουρα όμως κινείται με σταθερό ανοδικό ρυθμό, 

γεγονός που ωθεί τον επενδυτή να σχηματίσει θετική γνώμη για την εξέλιξη της εταιρίας και 

βασιζόμενος σε αυτό να τοποθετηθεί στη μετοχή της. 

 

 

5.3.7 MEDITERRA 

 

 

Για τη  MEDITERRA, οι δείκτες EPS και P/E μας δίνουν μια ανάμεικτη εικόνα. Τα πρώτα έτη 

της περιόδου που εξετάζουμε σημειώνουν ζημίες, στα επόμενα όμως χρόνια παίρνουν θετικές 

τιμές. Από το 2013 και έπειτα παρατηρείται μια συνεχόμενη ανοδική πορεία με τιμές οι οποίες 

είναι θετικές αλλά χαμηλές, κάτι που δεν τις καθιστά επενδυτικά ενδιαφέρουσες. Αξίζει να 
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αναφέρουμε πως η MEDITERRA σημείωσε τις υψηλότερες για το δείκτη τιμές, για τα έτη 

2013 και 2014 όπου ο δείκτης P/E πήρε τιμές 81,84 και 71,73 αντίστοιχα. 

Σχετικά με τον δείκτη P/BV, η εταιρία εμφανίζει τιμές που κινούνται μεταξύ του 1 και 

του 3. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου, η τιμή διαπραγμάτευσης 

υπερέχει της εσωτερικής αξίας των μετοχών, γι’ αυτό και κρίνεται υπερεκτιμημένη. Από το 

2015 και έπειτα η διαπραγματεύσιμη τιμή της φαίνεται να συγκλίνει προς την λογιστική αξία 

της μετοχής μέχρι που τελικά συμπίπτει. Για το λόγο αυτό δεν εμφανίζει επενδυτικό 

ενδιαφέρον. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το δείκτη C/S, καθώς παίρνει, συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. υψηλές τιμές. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πωλήσεις της εταιρίας δεν 

επαρκούν για να φτάσουν τα επίπεδα της κεφαλαιοποίησης της και δεδομένου ότι εμείς 

αποζητούμε μετοχές με χαμηλές τιμές του δείκτη, θα πρέπει να την αποκλείσουμε. 

Ολοκληρώνοντας, την ίδια πορεία με τους δύο πρώτους δείκτες ακολουθεί και ο ROE, 

από ό,τι μπορούμε να δούμε, ενώ τις πρώτες χρονιές παίρνει αρνητικές τιμές, από το 2013 και 

έπειτα  ακολουθεί ανοδική πορεία και περνάει σε θετικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές 

του δείκτη βρίσκονται πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο του συνόλου των εταιριών, γεγονός 

που αποτελεί πολύ αισιόδοξη ένδειξη για τα επόμενα χρόνια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα γενικά συμπεράσματα στα οποία 

έχουμε καταλήξει μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Η παρούσα εργασία έγινε με στόχο να μελετήσουμε τη θεμελιώδη ανάλυση 

ως βασική μέθοδο αξιολόγησης και εν τέλει επιλογής μετοχών. Μάλιστα με την εφαρμογή της 

μεθόδου αυτής σε ένα κλάδο του ελληνικού χρηματιστηρίου έγινε μια προσπάθεια να 

απαντήσουμε και με αριθμούς στο ερώτημα σχετικά με το αν η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί 

να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό καλών επενδυτικών προϊόντων για το 

χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.  

 Η θεμελιώδης ανάλυση, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αποτελεί μια αρκετά 

χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία. Απαιτεί τη συγκέντρωση και τη μελέτη μεγάλου όγκου 

δεδομένων, δεικτών και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν τόσο την ίδια την 

επιχείρηση όσο και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο αυτή λειτουργεί. Η ανάλυση πραγμα-

τοποιείται σε τρία επίπεδα, ξεκινώντας από την επισκόπηση της οικονομίας γενικότερα, 

περνάει στη μελέτη του κλάδου που ανήκει η υπό εξέταση εταιρία και καταλήγει στην ανάλυση 

των μεγεθών της ίδιας της επιχείρησης.  Μελετώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να 

αποκτήσουμε μια καλή εικόνα για την πορεία της και κατ’ επέκταση της τιμής της μετοχής της. 

Η προσπάθεια αυτή στην παρούσα εργασία, ξεκινάει με το θεωρητικό κομμάτι, όπου 

παρουσιάζονται κάποιες βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εν λόγω μεθόδου. Στη συνέχεια περνάμε στο εμπειρικό κομμάτι της, όπου για τρία κεφάλαια 

μελετάμε τις συνιστώσες που συνθέτουν τη θεμελιώδη ανάλυση επιλέγοντας ως πεδίο 

εφαρμογής τον κλάδο του εμπορίου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκουμε να 

σχηματίσουμε προσδοκίες σχετικά με το ποιες μετοχές αποτελούν καλά επενδυτικά προϊόντα 

και ποιες όχι. Τελικός στόχος είναι η επιλογή τριών εξ ’αυτών των μετοχών που, σύμφωνα με 

τα κριτήρια που έχουμε θέσει, αποτελούν τις πιο υγιείς και συμφέρουσες επιλογές.  

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα όσα εξετάσαμε παραπάνω, διαπιστώσαμε ότι η ελληνική 

οικονομία δοκιμάζεται από μια μακροχρόνια ύφεση από την οποία προσπαθεί με εντατικούς 

ρυθμούς να βγει αλλά ακόμη δεν το έχει επιτύχει. Συνεπακόλουθα, το ίδιο κλίμα επικρατεί και 

σε κλαδικό επίπεδο. Ούτε εκεί η κατάσταση είναι αισιόδοξη. Υπάρχει μια γενικότερη πτωτική 
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πορεία στα μεγέθη του ενώ κυριαρχεί μια γενικότερη τάση αποεπένδυσης, γεγονός το οποίο 

δεν περιορίζεται μόνο στον εμπορικό κλάδο αλλά στο σύνολο τους. 

Όσον αφορά τα μεγέθη των επιχειρήσεων παρατηρήσαμε ότι και εκεί κυριαρχεί ένα 

κλίμα αστάθειας. Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα,  χρειάζεται 

ιδιαίτερο θάρρος ώστε κάποιος να πάει αντίθετα στο κλίμα και να προσπαθήσει να υλοποιήσει 

τα επενδυτικά του σχέδια. Είναι λοιπόν θαρραλέα η απόφαση των εταιριών να συμμετέχουν 

στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 

περαιτέρω ανάπτυξη τους, προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων της.  

Από το σύνολο των εταιριών που εξετάσαμε έχουμε επιλέξει τρεις μετοχές - που ήταν 

και ο αρχικός μας στόχος - οι οποίες συγκεντρώνουν τις πιο ενθαρρυντικές τιμές στο σύνολο 

των δεικτών. Σε θεωρητικό επίπεδο, η τοποθέτηση ενός επενδυτή στις τρείς αυτές μετοχές θα 

συνιστούσε ένα καλό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα απέφερε στον ενδιαφερόμενο 

κεφαλαιακά κέρδη από τη διαπραγμάτευσή του. Οι μετοχές που ξεχωρίσαμε ανήκουν στις 

εταιρίες AS COMPANY (ΑΣΚΟ), ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΝΑΚΑΣ) και τέλος ΜΟΤΟΔΥΝΑ-

ΜΙΚΗ (ΜΟΤΟ). Μετά από εκτενή μελέτη των αριθμοδεικτών και των οικονομικών στοιχείων 

καταλήγουμε στο ότι αυτές εταιρίες συγκεντρώνουν τις πιο καλές προοπτικές. 

Επιπλέον σαν γενική παρατήρηση, βρήκαμε ότι η πλειοψηφία των εισηγμένων εταιριών 

αποτιμάται με χαμηλές χρηματιστηριακές τιμές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι 

το χρηματιστήριο είναι μακροχρόνια υποτιμημένο. Ωστόσο, οι προσδοκίες των ατόμων που 

απαρτίζουν την οικονομία είναι γενικά αισιοδοξίες, δηλαδή αναμένουν την ανάκαμψη της. 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, θα ήταν εύλογο να υποστηρίξουμε ότι εφόσον η 

οικονομία είναι σε μακροχρόνια ύφεση και αναμένεται η μεταβολή της κατάστασης, είναι πολύ 

πιθανό το κλίμα να αναστραφεί και η ελληνική οικονομία να ανακάμψει συμπαρασύροντας σε 

άνοδο και το ελληνικό χρηματιστήριο. Παρότι τα αποτελέσματα που πήραμε δεν ήταν απολυτά 

ικανοποιητικά, θα προτείναμε σε έναν επενδυτή μακροπρόθεσμα να τοποθετηθεί στις μετοχές 

που επιλέξαμε .  

 

Το γενικό συμπέρασμα της όλης προσπάθειας είναι ότι παρότι πρόκειται για μια αρκετά 

απαιτητική σε χρόνο και κόπο διαδικασία, η θεμελιώδης ανάλυση πράγματι μπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο, ιδίως για επενδυτές με μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Αυτή η διαπίστωση προκύπτει από το ότι ο επενδυτής δεν στηρίζει την επιλογή του 

μόνο στη μελέτη βραχυχρόνιων δεικτών αλλά εξετάζει συνολικά το ευρύτερο περιβάλλον που 

ασκεί επίδραση στην πορεία τόσο της χρηματιστηριακής αγοράς όσο και των μετοχών της. 

Έτσι εάν ο επενδυτής κάνει σωστή χρήση της μεθόδου μπορεί να αποκτήσει μια πιο 



98 | P a g e  

 

ολοκληρωμένη εικόνα για την αγορά που τον βοηθά όχι μόνο στην εξεύρεση ποιοτικών 

μετοχών αλλά και σε πιο αποδοτικές επενδυτικές επιλογές γενικότερα. 

 Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η εν λόγω μέθοδος ή ακόμη 

και κάποια άλλη μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια το αποτέλεσμα και να οδηγήσει εγγυημένα 

σε κέρδη. Μπορεί όμως να δώσει αξιόπιστες εκτιμήσεις για το πως ενδέχεται να κινηθεί η 

μετοχή. Οι εκτιμήσεις αυτές θα αποτελέσουν το όχημα που θα οδηγήσει τον επενδυτή στο 

σχηματισμό ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με μειωμένο κίνδυνο και μεγαλύτερες 

αποδόσεις. 
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Ηλεκτρονικές Πηγές : 

 

1. Χρηματιστήριο Αθηνών  http://www.helex.gr 

2. Capital  http://www.capital.gr 

3. Ναυτεμπορική  http://www.naftemporiki.gr 

4. Τράπεζα της Ελλάδος  http://www.bankofgreece.gr 

5. Eurostat  http://ec.europa.eu/eurostat 

6. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  http://www.statistics.gr 

7. Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών  http://www.inemy.gr 

8. Folli-Follie  http://www.ffgroup.com/el/ependytes 

9. AS Company  http://ir2.ascompany.gr 

10. Φίλιππος Νάκας  http://www.nakas.gr/ependytikes-sxeseis 

11. Σφακιανάκης  https://www.sfakianakis.gr/ependytikes-scheseis 

12. Revoil  https://www.revoil.gr 

13. Μοτοδυναμική  http://www.motodynamics.gr 

14. Μediterra  https://www.gummastic.gr 
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Διάγραμμα Π.1 : Πορεία μετοχής ΑΣΚΟ 

 

Πηγή : Capital 

 

Διάγραμμα Π.2 : Πορεία μετοχής ΝΑΚΑΣ 

 

Πηγή : Capital 

 

Διάγραμμα Π.3 : Πορεία μετοχής ΝΑΚΑΣ 

 

Πηγή : Capital 
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