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Περίληψη 
 

   Στη σημερινή εποχή της εξέλιξης, της καινοτομίας και της οικονομικής ευημερίας, οι 

τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν πολύ σπουδαία συνεισφορά στην κοινωνική, επιστημονική, 

τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη του Δυτικού Κόσμου. Εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στην πληροφοριακή τεχνολογία προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς του 

λογισμικού, των εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων, του 

Διαδικτύου, των έξυπνων συσκευών, των τηλεπικοινωνιών και έχουν καταφέρει να πετύχουν 

τεράστια κέρδη. Στην παρούσα έρευνα θα εξεταστούν τις τέσσερεις εταιρίες πληροφοριακής 

τεχνολογίας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, πιο συγκεκριμένα τις Apple, Google, 

Microsoft και Amazon. Αυτές οι επιχειρήσεις με διαφορετικό σημείο εκκίνησης η κάθε μια έχουν 

καταφέρει να είναι οι πιο πολύτιμες εταιρίες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, χάρις στην καινοτόμα 

σκέψη και επιχειρηματική ευφυΐα των ιδρυτών τους. Τα τεράστια κέρδη όμως και ο τρόπος που 

έχουν επηρεάσει το ανεπτυγμένο κόσμο σήμερα προσελκύει πολλούς ενδιαφερόμενους, που 

θέλουν να μάθουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων 

αλλά και τη μελλοντική τους πορεία. Αυτό γίνεται μέσα από τη χρηματοοικονομική ανάλυση των 

οικονομικών τους στοιχείων με διάφορες μεθόδους. Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους 

αξιολόγησης είναι η χρήση αριθμοδεικτών, που βγάζουν ουσιώδη συμπεράσματα σχετικά με 

διαφορετικούς τομείς των επιχειρήσεων, όπως η επιχειρηματική κερδοφορία, η δανειοληπτική 

κατάσταση, η οικονομική ρευστότητα και η χρηματιστηριακή ελκυστικότητα.  Τα αποτελέσματά 

αυτών των αριθμοδεικτών δίνουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης των εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων και γίνεται αντιληπτό που υπερτερούν και που μειονεκτούν στη μεταξύ τους 

αξιολόγηση.    
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1. Εισαγωγή 

 

   Στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο που ζούμε οι επιχειρήσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητάς γιατί ικανοποιούν τις καταναλωτικές μας ανάγκες, μέσα από τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν. Όμως δεν είναι μόνο οι πελάτες που ενδιαφέρονται 

για τις επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι, προμηθευτές, κρατικές υπηρεσίες, πιστωτές, 

επενδυτές και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η έρευνά  θα επικεντρωθεί 

στις εταιρίες πληροφοριακής τεχνολογίας, που με την καινοτομία τους και το συνεχή ανταγωνισμό 

τους έχουν δημιουργήσει χρήσιμα προϊόντα, που έχουν κάνει τη ζωή μας πολύ πιο απλή και 

στιγμάτισαν σε μεγάλο βαθμό τον αιώνα που ζούμε. Εκμεταλλευόμενες την ραγδαία ανάπτυξη 

του Διαδικτύου και τη καθημερινή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλέφωνων 

έχουν μπει σε κάθε σπίτι και έχουν γίνει ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής δραστηριότητας 

πολλών επαγγελμάτων. Σε μία σχεδόν δεκαετία κατάφεραν να υπερκεράσουν σε αξία και κέρδη 

επιχειρηματικούς ομίλους και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται πολλές δεκαετίες. Για αυτό 

θα γίνει παρουσίαση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών πληροφοριακής τεχνολογίας 

με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον πλανήτη. Σκοπός είναι να παραθέσουμε όλα τα χρήσιμα 

στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν και την πορεία που ακολούθησαν, με στόχο να καταδείξουμε τη 

σπουδαιότητα και τα επιτεύγματα τους. Έπειτα όλες οι ομάδες που ενδιαφέρονται και εξαρτώνται 

έμμεσα η άμεσα από αυτές τις επιχειρήσεις θέλουν να μαθαίνουν τη οικονομική τους πορεία για 

να ικανοποιούν τα συμφέροντά τους. Έτσι καταφεύγουν στην χρηματοοικονομική ανάλυση για 

να περιγράψουν την απόδοση και τη μελλοντική τους πορεία. Στόχος  είναι να χρησιμοποιηθεί η 

χρηματοοικονομική ανάλυση με αριθμοδείκτες γιατί είναι μία από τις ασφαλέστερες μεθόδους 

εξαγωγής συμπερασμάτων, που μπορούν να φανούν χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων είτε από τη 

διοίκηση και τους άμεσα εμπλεκόμενους είτε από του εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. Τέλος με 

την ανάλυση των παρατηρήσεων και την ερμηνεία των συμπερασμάτων θα διαπιστώσουμε ποια 

εταιρία είναι πιο ψηλά με βάση την εκάστοτε αξιολόγηση.         
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1.1 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

   Το συγγραφικό έργο πάνω στην χρηματοοικονομική ανάλυση εταιριών με τη χρήση 

αριθμοδεικτών είναι πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά 

βιβλία με θέμα τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τη χρηματοοικονομική διοίκηση, την ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων και τη θεωρία και χρήση αριθμοδεικτών. Επίσης αντλήθηκαν 

πληροφορίες από χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες από το διαδίκτυο και από τις ιστοσελίδες των 

εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία με μερικά βιβλία 

να είναι μεταφρασμένα από ξένους συγγραφείς.  
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1.2 Μεθοδολογία 

 

   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών 

πληροφοριακής τεχνολογίας, βάσει κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εταιρείες: Apple, Google, Microsoft και Amazon οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, είναι ανταγωνίστριες σε διαφορά προϊόντα και 

υπηρεσίες και εφόσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Στην αρχή, 

θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση της ιστορικής τους διαδρομής από την ίδρυση τους μέχρι 

σήμερα, καταγράφοντας πως δημιουργήθηκαν, από ποιους, τι επιτεύγματα πέτυχαν, ποια προϊόντα 

τις έκαναν ευρέως γνωστές, σε τι τομείς δραστηριοποιούνται και σημαντικά γεγονότα της πορείας 

τους. Επίσης, στη συνέχεια, θα αναφερθούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά 

και καθοριστικοί σταθμοί της ιστορικής τους διαδρομής. Περεταίρω, θα γίνει περιγραφή του όρου 

της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εταιριών και θα αναφερθούν οι ενδιαφερόμενοι των 

οικονομικών στοιχείων. Από τις μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, θα γίνει επιλογή της 

χρήσης αριθμοδεικτών γιατί παρέχει απτά μετρήσιμα στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένους 

τομείς των εταιριών. Βέβαια, επισημαίνονται και ορισμένα μειονεκτήματα στη χρήση τους, καθώς 

μερικοί αριθμοδείκτες παρέχουν μόνο ορισμένες ενδείξεις και για την εξαγωγή ολοκληρωμένων 

αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνδυαστούν με άλλα οικονομικά στοιχεία. Αρχικά, θα 

πραγματοποιηθεί θεωρητική παρουσίαση των πιο σημαντικών αριθμοδεικτών και έπειτα, θα 

εισαχθούν τα μεγέθη από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις στους 

τύπους των αριθμοδεικτών, με στόχο να αποτυπωθούν τα στοιχεία σε πίνακες και διαγράμματα. 

Τέλος, θα καταγραφούν σημαντικές παρατηρήσεις και θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις 

υπό εξέταση εταιρείες.  
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2. Παρουσίαση των εξεταζόμενων εταιριών 

πληροφοριακής τεχνολογίας 

 

2.1 Apple 

 

2.1.1 Παρουσίαση εταιρίας 

 

  H Apple είναι εταιρία πληροφοριακής τεχνολογίας και έχει έδρα στο Κουπερτίνο της 

Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά κύριο λόγο παράγει και εμπορεύεται 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες διαδικτύου, λογισμικό και άλλα 

ηλεκτρονικά είδη. Ιδρύθηκε στο Λος Άλτος της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. το 1976  από τον Στηβ 

Τζόμπς και τον Στήβεν Βόζνιακ σε ένα γκαράζ. Το πρώτο προϊόν που δημιούργησε ήταν ο Apple 

I, ένας υπολογιστής του Βόζνιακ, που αργότερα έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος προσωπικός 

υπολογιστής παγκοσμίως. Μετά από ένα χρόνο η εταιρία έδωσε προς πώληση τον Apple II, ο 

οποίος κέρδισε εκατομμύρια χρήστες που δεν είχαν επαφή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο πιο 

σημαντικός λόγος ήταν ότι πρόσφερε καινοτόμα προγράμματα, όπως το πρώτο πρόγραμμα 

υπολογιστικού φύλλου, πραγματοποιώντας εκείνη τη περίοδο μεγάλες πωλήσεις. Το 1984, η 

εταιρία ανακοίνωσε τον Macintosh, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που  έκανε το όνομα της Apple 

ευρέως γνωστό στους καταναλωτές με το πρωτοποριακό τρόπο χρήσης του από το κοινό. Αν και 

είχε αρκετά υψηλή τιμή, ο υπολογιστής Macintosh ήταν μια συσκευή που επανακαθόρισε την 

διεπαφή χρήστη μηχανής. Έτσι κέρδισε ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μέχρι και το 1990. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Στηβ Τζόμπς αποχωρεί από την 

Apple το 1985 και δημιουργεί την NeXT Computer Inc. Ενώ το 1992 η εταιρία αλλάζει τους 

επεξεργαστές της σε  PowerPC, συνεργαζόμενη με τις IBM και Motorola. Ωστόσο, η ραγδαία 

εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος των Windows από τη Microsoft, όπως επίσης και μια σειρά 

προβλημάτων σε τεχνολογικό, λειτουργικό και διοικητικό τομέα (απώλεια μεγάλου μέρους της 

αγοράς, απουσία ανταγωνιστικών προϊόντων και έλλειψη στρατηγικών αποφάσεων ανάπτυξης) 
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οδηγούν την Apple κοντά στην χρεοκοπία. Το 1997, ο Στηβ Τζομπς επιστρέφει στη εταιρεία ως 

διευθύνων σύμβουλος έπειτα από εξαγορά της NeXT Computer Inc από την Apple.    

  Κάτω από τις ηγετικές ικανότητες και το ευφυές σχέδιο του Στηβ Τζομπς η εταιρεία 

ανακατασκευάζει με καινοτόμες ιδέες τους υπολογιστές και το λογισμικό που παράγει, 

πετυχαίνοντας μεγάλα κέρδη. Έτσι το 1998 ανακοινώνει το iMac μια πρωτότυπη συσκευή για 

εκείνη τη περίοδο με μεγάλες πωλήσεις, το πρώτο μοντέλο αυτής της σειράς είχε λειτουργικό 

σύστημα το Μac OS (Macintosh Operating System). Ουσιώδη πλεονεκτήματα ήταν ότι το iMac 

αποτελούνταν μόνο από μονάδα, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο και δεν είχε πύργο, με όλα τα 

εξαρτήματα να βρίσκονται μέσα στη μονάδα. Παράλληλα μετά παρουσιάστηκε και το iBook, η 

φορητή μορφή του iMac. Τρία χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε το iPod, ένα μηχάνημα που 

αναπαρήγαγε και αποθήκευε μουσική. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και το φιλικό περιβάλλον 

διεπαφής καταφέραν να το καταστήσουν ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της Apple 

κατακτώντας το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς στον τομέα του. Σήμερα το iPod κατηγοριοποιείται 

σε τέσσερα μοντέλα. Ενώ το iTunes είναι το λογισμικό της Apple, που συνδέει το iPod με 

υπολογιστές για να γίνει συγχρονισμός με εικόνες, βίντεο, μουσική, πολυμέσα και άλλες 

εφαρμογές. Μεγάλη αλλαγή για τα προϊόντα της εταιρίας έγινε το 2005, όταν αποφάσισε να 

αλλάξει επεξεργαστές εγκαταλείποντας τους PowerPC και οδηγήθηκε στους επεξεργαστές της 

Intel. Το πρώτο προϊόν με επεξεργαστή Intel ήταν το Macbook Pro ενώ στη συνέχεια όλοι οι 

υπολογιστές που παρήγαγε η εταιρία ήταν με βάση αυτούς της Intel. Ένα από τα πιο σημαντικά 

σημεία της διαδρομής προς την επιτυχία έγινε τον Ιανουάριο του 2007, όταν ο Στιβ Τζομπς 

ανακοίνωσε το iPhone, ένα έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) με τα χαρακτηριστικά του iPod και 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Ακολούθησαν πολλές νέες εκδόσεις της συσκευής με τεράστια κέρδη για 

την επιχείρηση. Aπό το 2016 δραστηριοποιείται στη παραγωγή και πώληση ηλιακής ενέργειας και 

στο μέλλον στοχεύει στη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

 

2.1.2 Προϊόντα 

 

Tα προϊόντα της Apple μπορούν τα χωριστούν σε 6 κατηγορίες: 

 Mac 
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 Music 

 iPhone 

 iPad 

 Apple TV 

 Apple Watch1  

 

 

2.1.3 Σημαντικά στοιχεία 

 

 Το 1976 η Apple ιδρύεται από τους Στηβ Τζομπς, Ρόναλντ Γουέιν και Στήβεν Βόζνιακ και 

ο Apple I κοστολογείται στα 666 δολάρια. 

 Στις 12 Δεκεμβρίου του 1980 γίνεται η δημόσια εγγραφή της Apple στο χρηματιστήριο, η 

αρχική τιμή της μετοχής είναι στα 22 δολάρια και μετά το τέλος της διαπραγμάτευσης η 

τιμή κλείνει στα 29 δολάρια, διαγράφοντας μια ανοδική πορεία του 32%. 

 Το 1997 επιστρέφει ο Στηβ Τζόμπς στην Apple. 

 Στις 5 Οκτωβρίου του 2011 ο Στηβ Τζόμπς φεύγει από τη ζωή. 

 Τον Αυγούστου του 2013 η Apple είναι η ιδιωτική εταιρία με την μεγαλύτερη 

κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, έχοντας αφήσει πίσω την Exxon Mobil.  

 Τον Απρίλιο του 2017 μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία στο νεόκτιστο Apple Park. 

 Στις 2 Αυγούστου του 2018 η Apple φτάνει για πρώτη φορά στη ιστορία της 

κεφαλαιοποίηση του 1ος τρισεκατομμυρίου δολαρίων.  

 Το 2018 οι εργαζόμενοι στην εταιρία ανέρχονται σε 132,000. 

 Διευθύνων σύμβουλος είναι ο Τιμ Κουκ. 

 Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι οι εξής: The Vanguard Group Inc. 7.21%, BlackRock Inc. 

6.62%, Berkshire Hathaway Inc. 5.22%2. 

                                                             
1 Πηγή : https://www.apple.com/  
2 Πηγή : https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.  

https://www.apple.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
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2.2 Google 

 

2.2.1 Παρουσίαση εταιρίας 

 

  Η Google είναι μια πολυεθνική εταιρεία πληροφοριακής τεχνολογίας με έδρα το Μάουντεν Βιού 

της Καλιφόρνια των Η.Π.Α.. Ειδικεύεται σε υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με το 

διαδίκτυο, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνολογίες διαδικτυακής διαφήμισης, μηχανή αναζήτησης, 

εφαρμογές cloud, λογισμικό και υλικό. H εταιρία ιδρύθηκε το 1998 από τους Λάρι Πέιτζ και 

Σεργκέι Μπριν ενώ ήταν διδακτορικοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Ενώ οι άλλες 

μηχανές αναζήτησης ταξινομούσαν ανάλογα με το πλήθος εμφάνισης του κάθε όρου στη σελίδα, 

αυτοί δημιουργήσαν μια εφαρμογή που ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των σελίδων του διαδικτύου. 

Αρχικά η Google έτρεχε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και το Σεπτέμβριο 

του 1997 κατοχύρωσε το όνομα domain. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998 δημιούργησαν την Google 

ως ιδιωτική εταιρία, αφού είχαν συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια από επενδυτές. Αρχικά η 

εταιρία είχε έσοδα μέσω διαφημίσεων που εμφανιζόντουσαν ανάλογα με τις αναζητήσεις του 

χρήστη και μέχρι το 2006 είχε κερδίσει μεγάλο μέρος της αγοράς από εφημερίδες και τηλεόραση, 

καθώς από τα συνολικά έσοδα των 10,492 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε η πλειονότητα ήταν 

από διαφημίσεις. Επίσης ανακοίνωσε το AdSense for Mobile το οποίο είχε ως σκοπό να 

εκμεταλλευτεί τις διαφημίσεις στην αγορά κινητών τηλεφώνων που βρισκόταν σε άνθιση. 

Σημαντικό εργαλείο που παρουσίασε η εταιρία ήταν το Google Analytics που επιτρέπει στους 

κατόχους ιστοσελίδων να παρακολουθούν πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ισότοπό τους, ενώ 

το AdWords επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις μέσω ενός 

προγράμματος κόστους ανά κλικ. 

   Όσο αφορά τη μηχανή αναζήτησης από το 2009 κατείχε το 65,6% της αγοράς στις Η.Π.Α. και 

τα επόμενα χρόνια κέρδισε και τεράστιο μέρος παγκοσμίως. Ακόμα μέσω της υπηρεσίας Google 

Books φιλοξενεί βιβλία δημιουργώντας έτσι ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Επιπρόσθετα η 

εταιρία μέσω του προγράμματος G Suite προσφέρει  επιχειρηματικές υπηρεσίες, ο πελάτης 

πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή αποκτά πρόσβαση σε μια συλλογή υπηρεσιών Google. Ένας 

τομέας που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι οι υπηρεσίες μέσω 
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διαδικτύου που προσφέρει η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Gmail, το Ημερολόγιο Google για καλύτερη διαχείριση του χρόνου και σωστό προγραμματισμό, 

οι  χάρτες Google που είναι μια υπηρεσία χαρτογράφησης ιστού και προσφέρει δορυφορικές 

εικόνες, χάρτες δρόμων, πανοραμική θέα σε δρόμους 360 ° (Street View), συνθήκες κυκλοφορίας 

σε πραγματικό χρόνο (Google Traffic) και σχεδιασμό διαδρομών για πλοήγηση με διαφορά μέσα 

συγκοινωνίας. Επιπλέον το Google Drive, μια υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων και 

συγχρονισμό δεδομένων, το Google Docs που παρέχει φύλλα εργασίας και διαφάνειες 

παρουσιάσεων, το Google Photos για αποθήκευση και κοινή χρήση φωτογραφιών, το Google 

Keep για λήψη σημειώσεων, το Google Translate για μετάφραση από τη μια γλώσσα στην άλλη 

με 103 διαθέσιμες γλώσσες, και το YouTube που αναπαράγει βίντεο.  

  Στον τομέα του λογισμικού η εταιρία αναπτύσσει το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, το 

λειτουργικό σύστημα Android για κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης λειτουργικά συστήματα για 

έξυπνα ρολόγια (smartwatch), τηλεόραση, αυτοκίνητο και άλλες έξυπνες συσκευές. Στον τομέα 

του υλικού η Google παρουσίασε το Nexus One το 2010, το πρώτο τηλέφωνο με Android δικής 

της κατασκευής κάτω από το εμπορικό σήμα Nexus. Έφτιαξε μια σειρά από έξυπνα τηλέφωνα και  

tablets μέχρι το 2016, όπου η σειρά αντικαταστάθηκε από μια νέα έκδοση το Pixel. Το 2011 

ανακοινώθηκε το Chromebook, το οποίο παρουσιάζεται ως νέο είδος υπολογιστή που εκτελεί το 

Chrome OS. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία ασχολείται με έργα τηλεπικοινωνιών όπως το 

πρόγραμμα Google Fiber, που είναι πειραματικό σχέδιο για την κατασκευή ενός ευρυζωνικού 

δικτύου εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας για έως 500.000 πελάτες σε διάφορες αμερικανικές πόλεις. 

Τον Απρίλιο του 2015, η Google ανακοίνωσε το Project Fi, ένα φορέα που συνδυάζει Wi-Fi και 

δίκτυα από διάφορους παρόχους τηλεπικοινωνιών σε μια προσπάθεια να επιτρέψει την 

απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και το γρήγορο σήμα στο Διαδίκτυο. Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε 

την πρωτοβουλία Google Station, έργο για δημόσιο Wi-Fi στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της 

Ινδίας. 

  To 2012 η εταιρία προχωρά στην εξαγορά της Motorola έναντι 12,5 δισεκατομμύρια δολαρίων, 

με στόχο να αποκτήσει το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών της Motorola για κινητά 

τηλέφωνα και ασύρματες τεχνολογίες, αλλά κυρίως προκειμένου να προστατεύσει το λειτουργικό 

σύστημα Android από το πόλεμο μεταξύ των κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων που το 
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χρησιμοποιούν. Τα επόμενα χρόνια σύναψε συμφωνίες με τη Lenovo και τη HTC στην αγορά 

κινητών τηλεφώνων. Ακόμα έχει κάνει επενδύσεις και δραστηριοποιείται και στους τομείς της 

ενημέρωσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης. 

 

2.2.2 Προϊόντα 

 

Τα προϊόντα της Google μπορούν να χωριστούν σε 5 κατηγορίες: 

 Διαφήμιση 

 Μηχανή αναζήτησης 

 Επιχειρηματικές υπηρεσίες 

 Καταναλωτικές υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών3 

 

2.2.3 Σημαντικά στοιχεία 

 

 H Google ιδρύεται το 1998 από τους Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν. 

 Στις 19 Αυγούστου του 2004 γίνεται η δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο προσφέροντας 

στο επενδυτικό κοινό 19,605,052 μετοχές στη τιμή των 85 δολαρίων. 

 Το 2004 μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία στο Googleplex. 

 Τον Αύγουστο του 2015, η Google ανήγγειλε τα σχέδια της για την αναδιοργάνωση του 

ομίλου μετονομάζοντας τον σε Alphabet, με τη Google είναι η κύρια θυγατρική της 

Alphabet. Ο Sundar Pichai διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Google, 

αντικαθιστώντας τον Larry Page, ο οποίος έγινε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet. 

 Το 2018 οι εργαζόμενοι στην εταιρία ανέρχονται σε 85,0504. 

 Oι 3 μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι Larry Page, Sergey Brin και Eric Schmidt5. 

                                                             
3 Πηγή : https://www.google.com/about/  
4 Πηγή : https://en.wikipedia.org/wiki/Google  
5 Πηγή : https://www.investopedia.com/articles/markets/011516/top-5-google-shareholders-goog.asp  

https://www.google.com/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://www.investopedia.com/articles/markets/011516/top-5-google-shareholders-goog.asp
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2.3 Microsoft 

 

2.3.1 Παρουσίαση εταιρίας 

 

  Η Microsoft είναι πολυεθνική εταιρία εταιρεία πληροφοριακής τεχνολογίας με έδρα το Ρέντμοντ 

της πολιτείας της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού υπολογιστών, 

λογισμικού κινητών, εφαρμογών γραφείου, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

επεξεργαστών και κινητών τηλεφώνων. Ιδρύθηκε το 1975 από τους Μπιλ Γκέιτς και  Πολ Άλεν 

και το 1980 υπογράφει συμβόλαιο με την IBM για την κατασκευή του λειτουργικού συστήματος 

MS-DOS για τον IBM Personal Computer. Κρατώντας τα δικαιώματα για τη κυριότητα του MS-

DOS γίνεται ο κορυφαίος κατασκευαστής λειτουργικών συστημάτων και μέσω του Microsoft 

Mouse επεκτείνεται σε νέες αγορές. H εταιρία κυκλοφορεί στις 20 Νοεμβρίου του 1985 τα 

Microsoft Windows, μια γραφική επέκταση για το MS-DOS, αλλά την ίδια περίοδο η 

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου άρχισε να ελέγχει τη Microsoft για πιθανή αθέμιτη σύμπραξη 

με την ΙΒΜ. Το 1993 κατασκευάζει το περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογών Win32 (API), 

διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά από το MS-DOS σε Windows, κάτι που επιδεινώνει τις σχέσεις 

της με την ΙΒΜ. Επίσης η Microsoft ανακοινώνει τη σουίτα γραφείου της, το Microsoft Office και 

τα Windows 3.0 τα οποία έγιναν κυρίαρχα στην αγορά. Έπειτα η εταιρία άρχισε να 

επαναπροσδιορίζει τις προσφορές της και να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της στη δικτύωση 

υπολογιστών και στο διαδίκτυο. Τον Αύγουστο του 1995 παρουσιάζει τα Windows 95 με 

δυνατότητα multitasking, μια εντελώς νέα διεπαφή με το χρήστη και συμβατότητα 32 bit. που 

παρείχε το API Win32. Τα Windows 95 συνοδεύτηκαν από την ηλεκτρονική υπηρεσία MSN  και 

τον Internet Explorer, ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Μετά από τέσσερα χρόνια πολλές 

εταιρείες πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, δημιούργησαν την Trusted 

Computing Platform Alliance για να αυξήσουν την προστασία της πνευματική ιδιοκτησίας, ως μια 

μορφή διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, μέσω του εντοπισμού αλλαγών στο υλικό και το 

λογισμικό. Στις 13 Ιανουαρίου 2000, ο Μπιλ Γκέιτς παραχώρησε τη θέση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου στον Στιβ Μπάλμερ, ενώ παράλληλα δημιούργησε μια νέα θέση για τον εαυτό του 

αυτή του επικεφαλής αρχιτεκτονικής λογισμικού. Επιπρόσθετα το επόμενο έτος, η Microsoft 

κυκλοφόρησε τα Windows XP και ανακοίνωσε το Xbox μπαίνοντας στην αγορά της κονσόλας 
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παιχνιδιών. Το Μάρτιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε αντιμονοπωλιακή δίωξη εναντίον 

της εταιρείας, επικαλούμενη την κατάχρηση της κυριαρχίας της με το λειτουργικό σύστημα των 

Windows και επέβαλε ποινή 497 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από 3 χρόνια παρουσιάζεται η 

επόμενη έκδοση, τα Windows Vista, που επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και ένα νέο περιβάλλον 

χρήστη, ενώ ταυτόχρονα κυκλοφόρησε το Microsoft Office 2007 με τα δυο προϊόντα να 

πετυχαίνουν πωλήσεις ρεκόρ. Στις 22 Οκτωβρίου 2009  εταιρία  άνοιξε το πρώτο κατάστημα 

λιανικής πώλησης Microsoft στην Αριζόνα και την ίδια ημέρα κυκλοφόρησαν επίσημα τα 

Windows 7. Τον επόμενο χρόνο λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της αγοράς των έξυπνων κινητών 

(smartphone) σε συνεργασία με τη Nokia παράγει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, το 

Windows Phone. Tο 2012 κυκλοφόρησε μια σειρά από προϊόντα, τα Windows 8, ένα λειτουργικό 

σύστημα που σχεδιάστηκε για να τροφοδοτεί τόσο τους προσωπικούς υπολογιστές όσο και τους 

υπολογιστές tablet, το Surface τον πρώτο υπολογιστή της εταιρείας κατασκευασμένο 

αποκλειστικά από τη Microsoft, το Outlook.com μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

την έκδοση Windows Server 2012. Έπειτα, η Microsoft συμφώνησε να αγοράσει τη μονάδα 

κατασκευής κινητών τηλεφώνων  της Nokia για 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης δίνει στην 

κυκλοφορία την κονσόλα παιχνιδιών Xbox One με τη τεχνολογία Kinect, μια ευρεία κάμερα με 

δυνατότητα αισθητήρων, ενώ δυο χρόνια αργότερα κυκλοφορούν τα Windows 10. Το 2018 

ξεκινάει μια συνεργασία με τη η Toyota Tsusho  για τη δημιουργία εργαλείων ιχθυοκαλλιέργειας 

χρησιμοποιώντας τη  τεχνολογία Internet of Things και συμφωνεί να προμηθεύσει 100.000 

ακουστικά HoloLens το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών.  

 

2.3.2 Προϊόντα 

 

  Με βάση την αναδιάρθρωση του Ιουλίου του 2013 τα προϊόντα της Microsoft 

κατηγοριοποιούνται σε 4 κατηγορίες: 

 Λειτουργικό σύστημα 

 Tεχνολογία Cloud 

 Δημιουργία εφαρμογών 
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 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών6 

2.3.3 Σημαντικά στοιχεία 

 

 Ιδρύθηκε το 1975 από τους Μπιλ Γκέιτς και  Πολ Άλεν. 

 Στις 26 Φεβρουαρίου 1986 η Microsoft μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της στο One 

Microsoft Way του Ρέντμοντ της πολιτείας της Ουάσιγκτον. 

 Το 1986 γίνεται η δημόσια εγγραφή της εταιρίας στο χρηματιστήριο με τιμή ανοίγματος 

της μετοχής στα 21 δολάρια και τιμή κλεισίματος στο τέλος της διαπραγμάτευσης στα 

27,7 δολάρια.  

 Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, η Apple ξεπερνάει σε τριμηνιαία κερδοφορία το 2011 τη 

Microsoft. Τα κέρδη της Microsoft ήταν 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη της 

Apple  ήταν 6 δισεκατομμύρια δολάρια, με έσοδα 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 

24,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. 

 Στις 14 Νοεμβρίου του 2014, η Microsoft ξεπέρασε την Exxon Mobil και γίνεται η 2η 

εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση πίσω από την Apple. Η συνολική αξία της να 

ορίζεται πάνω από τα 410 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 Διευθύνων σύμβουλος της Microsoft είναι ο Satya Nadella από το 2014. 

 Το 2018 οι εργαζόμενοι στην εταιρία ανέρχονται σε 131,0007. 

 Oι 3 μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι Bill Gates, Mason Morfit και Satya 

Nadella8. 

 

 

 

 

                                                             
6 Πηγή :  https://www.microsoft.com/el-gr  
7 Πηγή : https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft   
8 Πηγή : https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/top-4-microsoft-shareholders.asp  

https://www.microsoft.com/el-gr
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://www.investopedia.com/articles/investing/122215/top-4-microsoft-shareholders.asp
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2.4 Amazon 

 

2.4.1 Παρουσίαση εταιρίας 

 

  H Amazon είναι μια εταιρία πληροφοριακής τεχνολογίας με έδρα το Σιάτλ της Ουάσιγκτον των 

Η.Π.Α. και ειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην τεχνολογία Cloud. Iδρύθηκε από τον 

Τζεφ Μπέζος στο γκαράζ του ενοικιαζόμενου σπιτιού του στις 5 Ιουλίου 1994 με τους γονείς του 

να επενδύουν αρχικά σχεδόν 250.000 δολάρια. Η αρχή έγινε μετά την ανάγνωση από τον Μπέζος  

μιας έκθεσης σχετικά με το μέλλον του Διαδικτύου που προέβλεπε ετήσια ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 2.300%, έτσι ο Μπέζος δημιούργησε έναν κατάλογο 20 προϊόντων 

που θα μπορούσαν να διατεθούν στο εμπόριο ηλεκτρονικά. Αποφάσισε τελικά ότι η νέα του 

επιχείρηση θα πουλάει βιβλία στο διαδίκτυο, λόγω της μεγάλης παγκόσμιας ζήτησης για 

λογοτεχνία και των χαμηλών τιμών για τα βιβλία. Τον Ιούλιο του 1995, η εταιρεία άρχισε να 

λειτουργεί ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και το πρώτο βιβλίο που πωλήθηκε ήταν του Douglas 

Hofstadter Fluid, το Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental 

Mechanisms of Thought. Κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας, η Amazon έκανε πωλήσεις 

αξίας 20.000 δολαρίων ανά εβδομάδα σε 45 διαφορετικές χώρες. Το 1998, η Walmart μηνύει την 

Amazon ισχυριζόμενη ότι πρώην στελέχη που προσλήφθηκαν από την Amazon χρησιμοποίησαν 

παράνομα τα εμπορικά μυστικά της, με το δικαστήριο να επιβάλει περιορισμούς στην εταιρία του 

Τζεφ Μπέζος. Από τον Ιούνιο του 2000, το λογότυπο της Amazon διαγράφει ένα καμπύλο βέλος 

που οδηγεί από το Α έως το Ζ, που αντιπροσωπεύει ότι η εταιρεία μεταφέρει κάθε προϊόν από το 

Α στο Ζ με το βέλος να διαμορφώνει ένα χαμόγελο. To 2000, η εταιρία συνάπτει 10ετή συμφωνία 

αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως με την αμερικανική εταιρεία παιχνιδιών Toys R, για να 

γίνει ο αποκλειστικός προμηθευτής παιχνιδιών και παιδικών προϊόντων στο ηλεκτρονικό της 

κατάστημα.  

  Στις αρχές του 2000 η εταιρία δεν περίμενε να κάνει κέρδος για τέσσερα έως πέντε χρόνια και 

σε συνδυασμό με τη φούσκα dot-com που κατέστρεψε πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, οι 

μέτοχοι άρχισαν να διαμαρτύρονται για την αργή ανάπτυξη. Παρόλα αυτά η εταιρεία κατέγραψε 

κέρδη 5 εκατομμύριών δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2001. Το 2003 εισάγει την εφαρμογή 

Search Inside the Book, που επιτρέπει στους πελάτες να αναζητούν λέξεις-κλειδιά στο πλήρες 
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κείμενο πολλών βιβλίων του καταλόγου. Για να το πετύχει αυτό η εταιρία συνεργάστηκε με 130 

εκδότες και εισήγαγε πάνω από 300.000 βιβλία στο πρόγραμμα για τις αναζητήσεις των χρηστών. 

Επίσης μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρίας γίνεται μέσω συνεργατών, που μέσω των δικών 

τους ηλεκτρονικών σελίδων παραπέμπουν με σύνδεσμο σε προϊόντα της εταιρίας κρατώντας 

προμήθεια σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πώληση. Ακόμα η Amazon καταγράφει δεδομένα 

σχετικά με τη συμπεριφορά των αγοραστών της και έτσι έχει τη δυνατότητα να του κάνει 

προτάσεις για παρόμοια προϊόντα με τα ίδια χαρακτηριστικά.    

  Το 2011 η Amazon ανακοινώνει συνεργασία με την DC Comics για τα αποκλειστικά ψηφιακά 

δικαιώματα σε πολλά δημοφιλή κόμικς, όπως τα Superman, Batman, Green Lantern, The Sandman 

και Watchmen και δυο χρόνια αργότερα έρχεται σε συνεργασία με την Ταχυδρομική Υπηρεσία 

των Ηνωμένων Πολιτειών για να πραγματοποιεί παραγγελίες και τις Κυριακές. Το 2014, η εταιρία 

συνεργάζεται με το Twitter, επιτρέποντας στους χρήστες του να συνδεθούν απευθείας στην 

Amazon με τα στοιχεία τους. Ακόμα η εταιρία διαχειρίζεται τα κέντρα δεδομένων για τις 

διαδικτυακές της υπηρεσίες και τα τροφοδοτεί με ανανεώσιμη ενέργεια που παράγει η ίδια, και 

επιπρόσθετα σύναψε σύμβαση με την Avangrid για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το 

πρώτο αιολικό πάρκο της στη Βόρεια Καρολίνα. Το 2017, η Amazon εξαγόρασε το Whole Foods 

Market για 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αύξησε σημαντικά την παρουσία της στο 

λιανικό εμπόριο. Επιπλέον την ίδια χρονιά συνάπτει συνεργασία με τη Nike για τη πώληση 

αθλητικών ειδών μέσω της πλατφόρμας της και ένα χρόνο μετά με την  Apple για να πουλήσει 

επιλεγμένα προϊόντα της μέσω της πλατφόρμας και επιλεγμένων μεταπωλητών της. Η Amazon 

διαθέτει πάνω από 40 θυγατρικές με διαφορετικές δραστηριότητες. Όπως η Zappos ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης, υποδημάτων και ενδυμάτων, η Shopbop ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα μόδας και αξεσουάρ μόδας, η Audible εταιρία πώλησης και παραγωγής 

ηχητικής ψυχαγωγίας και εκπαιδευτικού προγραμματισμού για το Διαδίκτυο, η IMDb μια 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, 

βίντεο, και βιντεοπαιχνίδια. κ.α. Η εταιρία έχει κάνει μεγάλές επενδύσεις και στις υπηρεσίες Cloud 

το τελευταίο διάστημα. 
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2.4.2 Προϊόντα 

 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 Λιανικό εμπόριο 

 Υπηρεσίες Cloud 

 Κατασκευή έξυπνων συσκευών 

 Παροχή εφαρμογών πολυμέσων 

 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών9 

 

2.4.3 Σημαντικά στοιχεία 

 

 Η Amazon ιδρύθηκε από τον Τζέφ Μπέζος στις 5 Ιουλίου 1994. 

 Στις 15 Μαΐου του 1997 γίνεται η δημόσια εγγραφή της εταιρίας στο χρηματιστήριο στα 

18 δολάρια ανά μετοχή. 

 Από τα μέσα του 2014, η Amazon χρησιμοποιείται από το 1,2% όλων των ιστότοπων και 

αποτελεί το δεύτερο πιο δημοφιλές δίκτυο διαφήμισης μετά τη Google. 

 Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος πωλητής λιανικού εμπορίου μέσω διαδικτύου παγκοσμίως 

με βάση τα συνολικά έσοδα και δεύτερος μεγαλύτερος μετά τον όμιλο Alibaba όσον αφορά 

τις συνολικές πωλήσεις. 

 Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2018 γίνεται η δεύτερη εταιρεία που φτάνει την κεφαλαιοποίηση 

1 τρισεκατομμύριου δολαρίων. 

 Η Amazon είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

με 566,000 υπάλληλους. 

 Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας είναι ο Τζεφ Μπέζος10.  

 Oι 3 μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι Jeff Bezos, Andrew R. Jassy και Jeffery 

Wilke11.  

                                                             
9 Πηγή : https://www.amazon.com/   
10 Πηγή : https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)   
11 Πηγή : https://www.investopedia.com/articles/insights/052816/top-4-amazon-shareholders-amzn.asp  

https://www.amazon.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
https://www.investopedia.com/articles/insights/052816/top-4-amazon-shareholders-amzn.asp
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3. Θεωρητική προσέγγιση αριθμοδεικτών 

 

3.1 Ενδιαφερόμενοι οικονομικών στοιχείων 

 

  Στη σημερινή εποχή που η κοινωνία αναπτύσσεται ραγδαία σε πολλά επίπεδα η οικονομία χωρών 

και κατά επέκταση η οικονομική εξέλιξη επιχειρήσεων επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Όσο περνάει ο χρόνος οι εταιρίες διεισδύουν ακόμα πιο βαθιά στη κοινωνία και 

γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι τους. Έτσι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και οι 

προβλέψεις για τις μελλοντικές της προοπτικές επηρεάζουν μια πληθώρα ενδιαφερόμενων 

ατόμων, αλλά και η επιχείρηση μπορεί να επηρεαστεί από τις ενέργειες, τους στόχους και τις 

πολιτικές των ατόμων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη χωρίζονται στους άμεσα και στους έμμεσα 

ενδιαφερόμενους. Άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι άνθρωποι των οποίων το συμφέρον σε μια 

επιχείρηση έρχεται μέσω μιας άμεσης σχέσης, όπως η απασχόληση, η ιδιοκτησία ή οι επενδύσεις, 

δηλαδή εργαζόμενοι, διοικητά στελέχη και μέτοχοι. Έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι εκείνοι που δεν 

εργάζονται άμεσα σε μια εταιρεία, αλλά επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο από τις ενέργειες και 

τα αποτελέσματα της εν λόγω επιχείρησης, δηλαδή οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι πιστωτές, η 

κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της, τα συνδικάτα και η κοινότητα από την οποία αντλούνται οι πόροι 

της επιχείρησης. Όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και με 

διαφορετική στόχευση προσπαθούν να εντοπίσουν και να αναλύσουν στοιχεία τα οποία θα τους 

φανούν ουσιώδη σχετικά με τη οικονομική θέση και απόδοση της εταιρίας για να ικανοποιήσουν 

τα προσωπικά τους συμφέροντα, χρησιμοποιώντας την χρηματοοικονομική ανάλυση.  

 

3.2 Χρηματοοικονομική ανάλυση 

 

  Χρηματοοικονομική ανάλυση είναι χρήση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική της ευημερία 

και τις προοπτικές της για το μέλλον. Η άντληση των οικονομικών στοιχείων γίνεται από τις 

χρηματοοικονομικές και λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης, όπως ο ισολογισμός, η 
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κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η κατάσταση των 

ταμιακών ροών. Για την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων υπάρχουν διάφοροι τρόποι και 

στη παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε τους αριθμοδείκτες, καθώς είναι η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος για τη εξαγωγή φερέγγυων αποτελεσμάτων σχετικά με τη οικονομική 

θέση, απόδοση και ρευστότητα της επιχείρησης. 

 

3.3 Θεωρητική παρουσίαση αριθμοδεικτών 

 

  Στόχος είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων εξεταζόμενων εταιριών μέσα από 

την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους με τη χρήση αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες 

είναι το αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων όπως διαίρεσης, πολλαπλασιασμού, αφαίρεσης και 

πρόσθεσης συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών που επιλέγονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις των αξιολογούμενων επιχειρήσεων. Χρησιμεύουν στον προσδιορισμό της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσα από την εξέταση της απόδοσης συγκεκριμένων 

τμημάτων της εταιρίας.  Οι αριθμοδείκτες είναι συνήθως το πηλίκο κάποιων αριθμητικών τιμών  

ή ένα ποσοστό. Στην περίπτωση του ποσοστού χρησιμοποιούμε σαν διαιρετέο την αριθμητική 

τιμή που παριστάνει τη θετική αξία για την εταιρία, έτσι ώστε κάθε ευνοϊκή μεταβολή να 

αντανακλά σε άνοδο του ποσοστού (Αλεξάκης και Ξανθάκης (2007)). 

 

3.4 Κατηγορίες αριθμοδεικτών 

 

Οι αριθμοδείκτες με βάση τη χρήση τους και τα αποτελέσματα που βγάζουν για συγκεκριμένα 

τμήματα της επιχείρησης χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες:  

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 Αριθμοδείκτες Χρέους 
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 Αριθμοδείκτες Επενδύσεων  

 

3.4.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

  Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας ελέγχουν κατά ποσό μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί 

έγκαιρα στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, δηλαδή είναι ένα μέτρο αξιολόγησης της 

χρηματοοικονομικής υγείας της εταιρίας. Προσδιορίζει αν η ρευστότητα της επιχείρησης είναι σε 

ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μπορεί να εξοφλήσει έγκαιρα τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς 

της και να μη διαταράσσει τη ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Εταιρίες με μη επαρκή 

ρευστότητα, δε μπορούν να ανταποκριθούν στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους και καταφεύγουν 

σε διάφορες μεθόδους δανεισμού για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας. Οι πιο 

σημαντικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι οι εξής : 

 Αριθμοδείκτης Γενικής (Έμμεσης) Ρευστότητας  

 Αριθμοδείκτης Ειδικής (Άμεσης) Ρευστότητας  

 

   Ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας δείχνει σε τι βαθμό μπορεί η εταιρία να καλύψει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της με βάση το κυκλοφορούν ενεργητικό της, δηλαδή την ικανότητα 

της να πληρώνει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Ορίζεται ως το κλάσμα του κυκλοφορόντος 

ενεργητικού προς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Όσο αυξάνεται το κυκλοφορούν ενεργητικό ή 

μειώνονται οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις αυξάνεται ο δείκτης. Κατά κύριο λόγο οι εταιρίες 

θέλουν ο δείκτης να είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα και όσο μεγαλύτερος είναι τόσο αυξάνεται 

και το περιθώριο ασφαλείας της επιχείρησης. Δείκτης μικρότερος από τη μονάδα δείχνει ότι η 

εταιρία δε διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να ικανοποιήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της  

 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητα =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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  Ο αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας μας παρουσιάζει σε τι βαθμό η εταιρία μπορεί να καλύψει 

τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της με βάση τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, δηλαδή με τα 

ταμειακά διαθέσιμα. Ορίζεται ως το κλάσμα του κυκλοφορόντος ενεργητικού μείον τα αποθέματα 

προς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Αφαιρούμε τα αποθέματα γιατί πολλές φορές παρουσιάζεται 

δυσκολία στην άμεση ρευστοποίησή τους. Όσο αυξάνεται το κυκλοφορούν ενεργητικό και 

μειώνονται τα αποθέματα και οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις, αυξάνεται ο δείκτης. Οι επιχειρήσεις 

προτιμούν ο δείκτης να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα. Σε περίπτωση που είναι 

μικρότερος από τη μονάδα τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να 

ικανοποιήσουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (Νούλας (2015)). 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 

3.4.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

  Oι αριθμοδείκτες δραστηριότητας αξιολογούν το πόσο αποτελεσματικά γίνεται η χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τη διοίκηση. Δηλαδή πόσο αποδοτικά διαχειρίζεται 

το ενεργητικό της επιχείρησης για την επίτευξη εσόδων για την εταιρία. Οι αριθμοδείκτες αυτοί 

είναι πιο χρήσιμοι όταν χρησιμοποιούνται σε σύγκριση με ένα ανταγωνιστή ή το κλάδο της 

επιχείρησης γενικότερα και γίνεται χρονική σύγκριση. Οι πιο σημαντικοί αριθμοδείκτες 

δραστηριότητας είναι οι εξής (Αλεξάκης και Ξανθάκης (2007)) : 

 Αριθμοδείκτης Tαχύτητας Kυκλοφορίας Aποθεμάτων 

 Αριθμοδείκτης Tαχύτητας Kυκλοφορίας Eνεργητικού 

 Αριθμοδείκτης Tαχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων κεφαλαίων 

 Αριθμοδείκτης Tαχύτητας Eισπράξεως Aπαιτήσεων 

 Αριθμοδείκτης Tαχύτητας Bραχυπρόθεσμων Yποχρεώσεων 
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3.4.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

  Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας προσδιορίζουν την απόδοση που αποφέρουν τα 

απασχολούμενα κεφάλαια της επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητα της εταιρίας να δημιουργεί 

κέρδη. Η αποδοτικότητα της επιχείρησης έχει πολλούς ενδιαφερόμενους όπως οι μέτοχοι που 

θέλουν να μαθαίνουν την απόδοση της επένδυσής τους, οι πιστωτές που χρειάζονται πληροφορίες 

για να ξέρουν αν θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, οι εργαζόμενοι για τη πορεία της 

μελλοντικής τους απασχόλησης και η διοίκηση για τα αποτελέσματα που έχει καταφέρει. Οι πιο 

σημαντικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής : 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 Αριθμοδείκτης Aποδοτικότητας Επενδύσεων 

 

  Από την ενότητα αριθμοδεικτών αποδοτικότητας θα εξεταστούν ο Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, ο 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού και ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων  

γιατί είναι οι πιο καθοριστικοί για την εξέταση των εταιριών μέσα από τα αποτελέσματα που 

δίνουν όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  

φανερώνει άμα η εταιρία διαχειρίζεται με αποδοτικότητα τα ιδία κεφάλαια, δηλαδή άμα η 

αξιοποίηση των χρημάτων των μετόχων πέτυχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή ως απόδοση των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Ορίζεται ως τα καθαρά κέρδη προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων και παρουσιάζεται ως ποσοστό. Χρησιμοποιείται για να γίνει σύγκριση μεταξύ δυο 

παρόμοιων εταιριών του ίδιου κλάδου συνήθως, όμως δε μπορεί να γίνει μεταξύ επιχειρήσεων 

που δεν έχουν κοινά στοιχεία, για παράδειγμα μιας εταιρίας που πληρώνει μεγάλο μέρισμα στους 

μετόχους και μίας που δεν μπορεί. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =
 Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
∗ 100 

 

  Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους μας δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους 

ως προς τις πωλήσεις. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμοδείκτης γιατί δείχνει την 

κερδοφορία της επιχείρησης και σαν αποτέλεσμα την αποδοτικότητα της διοίκησης να 

πραγματοποιεί κέρδη. Ορίζεται ως το κλάσμα των καθαρών κερδών προς τις συνολικές πωλήσεις 

και παρουσιάζεται πολλές φορές και ως ποσοστό. Αύξηση των καθαρών κερδών αυξάνει το δείκτη 

και επί της ουσίας μας παρουσιάζει κάθε ευρώ στις πωλήσεις τι κέρδος αποφέρει.  Οι επενδυτές  

δίνουν μεγάλη σημασία στις τιμές αυτού του δείκτη καθώς υψηλές τιμές σημαίνουν πως η εταιρία 

μπορεί και ελέγχει τις τιμές και το κόστος. 

 

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους = 
 Καθαρά Κέρδη 

Πωλήσεις
∗ 100  

 

   Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού μας δείχνει πόσο αποδοτικά η εταιρία 

χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία για να δημιουργήσει κέρδος, δηλαδή πόσο κερδοφόρα 

είναι η επιχείρηση σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία. Ορίζεται ως το κλάσμα των καθαρών 

κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού και εκφράζεται ως ποσοστό. Κάθε αύξηση των καθαρών 

κερδών ή μείωση του συνόλου του ενεργητικού αυξάνει το δείκτη και γενικά όσο ψηλότερος είναι 

ο δείκτης τόσο το καλύτερο για την εταιρία. Ο δείκτης χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή μεταξύ της ίδιας επιχείρησης σε διαφορετικά χρονικά σημεία.  

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ενεργητικού
∗ 100 
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   Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων μετρά την αποδοτικότητα μιας επένδυσης ή 

αξιολογεί πολλές διαφορετικές επενδύσεις μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζει το ποσό 

της επιστροφής της επένδυσης σε σχέση με το επενδυόμενο κεφάλαιο. Ορίζεται ως το κλάσμα του 

κέρδους της επένδυσης μείον το κόστος επένδυσης προς το κόστος επένδυσης. Κάθε αύξηση του 

κέρδους της επένδυσης ή μείωση του κόστους αυξάνει τη τιμή του δείκτη. Αρνητικές τιμές του 

αριθμοδείκτη σημαίνουν ζημία και πρέπει να αποφεύγονται. Γενικά προτιμάται η υψηλότερη τιμή 

του δείκτη γιατί σημαίνει μεγαλύτερη κερδοφορία για την εταιρία (Νούλας (2015); Walsh 

(2006))12. 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεως =
Κέρδος Επένδυσης - Κόστος Επένδυσης

Κόστος Επένδυσης
∗ 100 

 

3.4.4 Αριθμοδείκτες Χρέους 

 

  Οι Αριθμοδείκτες Χρέους παρουσιάζουν τη δομή των κεφαλαίων της εταιρίας, δηλαδή τις 

μορφές χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί. Επίσης την δυνατότητα της επιχείρησης να 

εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της και να ανταπεξέλθει στα χρέη της. Ο δείκτης προσδιορίζει 

μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της εταιρίας μέσα από την ικανότητα της να λαμβάνει δάνεια. 

Κύριοι ενδιαφερόμενοι εκτός από την διοίκηση είναι οι πιστωτές και δανειστές της, καθώς έτσι 

μπορούν να έχουν μια πληροφόρηση σχετικά με τη δανειακή κατάσταση της εταιρίας και την 

μελλοντική πληρωμή των οφειλών της. Οι πιο σημαντικοί Αριθμοδείκτες Χρέους είναι οι εξής : 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

                                                             
12 Πηγή : https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp  

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
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  Από την ενότητα Αριθμοδεικτών Χρέους θα εξεταστεί ο Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς 

Ιδία Κεφάλαια, γιατί είναι ο πιο ουσιαστικός όσο αφορά τη δανειακή κατάσταση της επιχείρησης. 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να εξυπηρετήσει τους 

δανειστές της, καθώς και σε τι ποσοστό έχει εξάρτηση από το χρέος της. Ορίζεται ως το κλάσμα 

των Ξένων κεφαλαίων προς τα Ιδία κεφάλαια και πολλές φορές εκφράζεται και ως ποσοστό. Η 

τιμή του δείκτη κυμαίνεται μεταξύ του μηδέν και της μονάδας και γενικά όσο μικρότερος είναι 

τόσο καλύτερα για την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα αν ο δείκτης είναι μικρότερος από 0,5 σημαίνει 

ότι τα Ιδία Κεφάλαια είναι περισσότερα από τα Ξένα Κεφάλια και η δανειοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης είναι σε θετική κατάσταση και υπάρχει ασφάλεια στους πιστωτές σχετικά με την 

αποπληρωμή των χρεών της. Άμα ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 0,5 τότε τα Ξένα Κεφάλια 

είναι περισσότερα από Ιδία Κεφάλαια και συνεπάγεται τη δημιουργία ανασφάλειας στους 

δανειστές καθώς η επιχείρηση έχει δυσκολία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της (Bragg 

(2002))13.  

 

Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ιδία Κεφάλαια = 
Ξένα Κεφάλαια 

Ιδία Κεφάλαια
 

 

3.4.5 Αριθμοδείκτες Επενδύσεων 

 

   Οι αριθμοδείκτες επενδύσεων βοηθούν τους επενδυτές κυρίως να πάρουν σωστές αποφάσεις 

σχετικά με την πορεία εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτοί οι αριθμοδείκτες 

χρησιμοποιούν κυρίως σχέσεις τιμών μετοχών και αριθμού μετοχών προς κέρδη, περιουσιακά 

στοιχεία, μετρητά και άλλους δείκτες. Επίσης παρουσιάζουν και μια εικόνα της ελκυστικότητας 

τη μετοχής της επιχείρησης στο επενδυτικό κοινό. Οι πιο σημαντικοί Αριθμοδείκτες επενδύσεων 

είναι οι εξής : 

 Αριθμοδείκτης Κερδών ανά Μετοχή 

 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή 

                                                             
13 Πηγή : https://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp  

https://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp
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 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία   

   Από την ενότητα αριθμοδεικτών Επενδύσεων θα εξεταστεί ο Αριθμοδείκτης Κερδών ανά 

Μετοχή, ο Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή και Αριθμοδείκτης Τιμής προς 

Λογιστική Αξία, γιατί μας παρέχουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μετοχή της 

επιχείρησης όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. Ο Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή  δείχνει 

το μέρος του κέρδους μιας επιχείρησης που κατανέμεται σε κάθε μετοχή και χρησιμεύει ως 

δείκτης της κερδοφορίας της εταιρείας. Ορίζεται ως κλάσμα των  καθαρών κερδών της εταιρίας 

μείον το μέρισμα προς τον αριθμό κοινών μετοχών. Αύξηση των κερδών αυξάνει τη τιμή του 

δείκτη, ενώ αύξηση του μερίσματος και του αριθμού των μετοχών μειώνει τη τιμή του δείκτη. 

Υψηλές τιμές του δείκτη σημαίνουν μεγάλη κερδοφορία για την εταιρία και μεγαλύτερο μέρισμα 

στους μετόχους14. 

 

Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή  = 
Καθαρά Κέρδη - Μέρισμα 

Αριθμός κοινών Μετοχών
 

 

   Ο Αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή παρουσιάζει τη τιμή απόκτησης μιας μετοχής 

προς το κέρδος ανά μετοχή, δηλαδή μας δείχνει τι ποσό είναι πρόθυμοι οι επενδυτές να πληρώσουν 

για να αποκτήσουν μια μετοχή σε σχέση με τα κέρδη της. Ορίζεται ως το κλάσμα της τιμής της 

μετοχής προς τα κέρδη της εταιρίας ανά μετοχή. Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση μεταξύ 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και συνήθως δε το υπολογίζουμε όταν παρουσιάζει αρνητικές 

τιμές. Μας δείχνει πόσο είναι διαθέσιμοι οι επενδυτές να πληρώσουν για κάθε δολάριο κέρδους 

που παρουσιάζει η μετοχή. Υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει μεγάλες προσδοκίες για την επιχείρηση, 

αλλά πολύ υψηλές που ξεπερνούν και το μέσο όρο του κλάδου μπορεί να σημαίνουν και 

υπερεκτίμηση της μετοχής15.  

  

                                                             
14 Πηγή : https://www.investopedia.com/terms/e/eps.asp  
15 Πηγή : https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp  

https://www.investopedia.com/terms/e/eps.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp


31 
 

Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή  = 
Τιμή Μετοχής

Κέρδη ανά Μετοχή
 

 

   Αριθμοδείκτης τιμής προς Λογιστική Αξία συγκρίνει την αξία που έχει η επιχείρηση στην αγορά 

προς την αξία που γράφει στα βιβλία. Δηλαδή συγκρίνει τη κεφαλαιοποίηση της εταιρίας προς 

περιουσιακά στοιχεία μείον τις υποχρεώσεις της όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό. Ορίζεται 

ως το κλάσμα της τιμής ανά μετοχή προς στην αξία στα βιβλία ανά μετοχή. Αύξηση της τιμής της 

μετοχής ή μείωση της αξίας στα βιβλία αυξάνει τη τιμή του δείκτη. Συγκρίνουμε εταιρίες του ίδιου 

κλάδου γιατί αλλιώς δε προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα. Γενικά το προτιμούν οι επενδυτές 

γιατί γίνεται η σύγκριση με μετρήσιμα μεγέθη όπως η αξία της εταιρίας στα βιβλία της. Tιμές 

κάτω από τη μονάδα δείχνει ότι η εταιρία είναι υποτιμημένη (Walsh (2006))16. 

 

Αριθμοδείκτης Τιμής προς Αξία Βιβλίων = 
Τιμή Μετοχής 

Αξία Βιβλίων
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Πηγή : https://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp  

https://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp
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4. Χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων 

μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής τεχνολογίας με 

τη χρήση αριθμοδεικτών  

 

  Θα παρουσιαστεί η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών Apple, Google, Microsoft και 

Amazon με τη χρήση αριθμοδεικτών. Θα απεικονίσουμε σε πίνακες τη χρονική τους μεταβολή, 

θα κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των οικονομικών τους στοιχείων και θα εξάγουμε συμπεράσματα 

σχετικά με τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, τη δανειακή κατάσταση και την ελκυστικότητα 

των μετοχών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 

ο Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας, ο Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας, , o Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, o Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, o 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού, o Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων, o 

Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ιδία Κεφάλια, o Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή, ο 

Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή και ο Αριθμοδείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία. 

H αξιολόγηση θα γίνει στα οικονομικά στοιχεία των εταιριών τα τελευταία πέντε χρόνια 2017-

2013, καθώς έχουν διαφορετικό έτος ίδρυσης και διαφορετική οικονομική πορεία, αλλά τη 

τελευταία πέντε χρόνια και οι τέσσερεις βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ευημερίας με 

διαδοχικές αυξήσεις της τιμής των μετοχών τους και γενικότερα ο κλάδος της πληροφορικής 

παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο των οικονομικών 

στοιχείων των τεσσάρων τριμήνων του έτους που δημοσιεύει κάθε εταιρία.  
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4.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 1.70 4.61 2,92 1.09 

2014 1.32 4.58 2.67 1.01 

2015 1,09 4.97 2,71 1.08 

2016 1.29 5,93 2.49 1.07 

2017 1.32 6,01 2.93 1.03 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: TIMEΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Η Google παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ρευστότητα συνολικά στο 

εξεταζόμενο διάστημα με μέγιστη τιμή του αριθμοδείκτη 6.01 το 2017 και ελάχιστη 4.61 

το 2013. 

 Η Microsoft βρίσκεται στη 2η θέση με μέγιστη τιμή του αριθμοδείκτη 2,93 το έτος 2017 

και ελάχιστη 2.49 το έτος 2016. 

 Η Apple βρίσκεται στην 3η θέση εκτός από το 2015 που ισοβαθμεί μαζί με την Amazon. 

Ο αριθμοδείκτης της εταιρίας έχει μέγιστη τιμή 1,07 τη χρονιά 2013 και ελάχιστη 1,09 το 

έτος 2015. 

 Η Amazon βρίσκεται στην 4η θέση πλην της χρονιάς 2015, ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει 

τη μέγιστη τιμή 1.09 το 2013 και ελάχιστη 1.01 το 2014. 

 Η Google παρουσιάζει τις μεγαλύτερη μεταβολή χρονικά, ενώ η Amazon παρουσιάζεται 

ως η πιο σταθερή.  

 Στις τέσσερεις εξεταζόμενες επιχειρήσεις ο δείκτης είναι πάνω από τη μονάδα άρα έχουν 

την απαραίτητη ρευστότητα να ικανοποιήσουν τις βραχυχρόνιες απαιτήσεις τους για κάθε 

χρόνο.  Τη μεγαλύτερη ανασφάλεια παρουσιάζει η Amazon που παρότι είναι πάνω από τη 

μονάδα πάντα ο αριθμοδείκτης είναι στο όριο. Όπως και η Apple το 2015 με το 

αριθμοδείκτη στο 1,09. 
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4.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 1.67 4.58 2.86 0.73 

2014 1.29 4.57 2.61 0.67 

2015 1.05 4.96 2.64 0.77 

2016 1.26 5.92 2.45 0.75 

2017 1.28 5.95 2.89 0.75 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΡΙΘΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Η Google παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ειδική ρευστότητα συνολικά στο εξεταζόμενο 

διάστημα με μέγιστη τιμή του αριθμοδείκτη 5,95 το έτος 2017 και ελάχιστη 4.58 το 2013. 

 Η Microsoft βρίσκεται στη 2η θέση με μέγιστη τιμή του αριθμοδείκτη 2,89 τη χρονιά 2017 

και ελάχιστη 2.45 τη χρονιά 2016. 

 Η Apple βρίσκεται στην 3η θέση με τον αριθμοδείκτη να έχει μέγιστη τιμή 1,67 το 2013 

και ελάχιστη 1,05 το 2015. 

 Η Amazon βρίσκεται στην 4η θέση με τον αριθμοδείκτη να παρουσιάζει μέγιστη τιμή 0,77 

το έτος 2015 και ελάχιστη 0,67 το 2014. 

 Επίσης όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα η Google παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις και η Amazon τις μικρότερες. 

 Οι επιχειρήσεις θέλουν ο δείκτης ειδικής ρευστότητας να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη 

μονάδα. Όλες οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις έχουν το δείκτη πάνω από τη μονάδα εκτός 

από την Amazon. Επομένως η εταιρία δε μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της μόνο με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της χωρίς τα αποθέματα και 

είναι πιθανό να προβεί σε δανεισμό. 
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4.3 Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =
 Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
∗ 100 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 30.03% 15.90% 27.51% 0.56% 

2014 32.92% 14.42% 24.96% 0.15% 

2015 41.65% 13.84% 16.29% 0.56% 

2016 37.16% 14.66% 25.34% 12.44% 

2017 36.03% 12.87% 29.84% 11.06% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι  η Αpple βρίσκεται στη 1η θέση όσο αφορά τις τιμές 

που καταγράφει ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων με μεγίστη τιμή 

41.65% το έτος 2015 και ελάχιστη 30.03% το έτος 2013. 

 Στην 2η θέση είναι Microsoft με μέγιστη τιμή 29,84% το έτος 2017 και ελάχιστη 16,29% 

το 2015. 

 Η Google με τα ποσοστά που καταγράφει είναι στην 3η θέση του διαγράμματος με μέγιστη 

τιμή 15,90% το έτος 2013 και ελάχιστη το 2017 με τιμή 12,87%. 

 Τελευταία από τις εξεταζόμενες εταιρίες είναι η Αmazon με μέγιστη τιμή 12,44% το 2016 

και ελάχιστη τιμή το 2014 με 0,15%. 

 Η Google παρουσιάζει τη πιο ομαλή πορεία με μικρές μεταβολές στο διάγραμμα, ενώ οι 

άλλες τρεις καταγράφουν μεγάλες αυξομειώσεις στην πενταετία.  

 Συμπεραίνουμε ότι η Αpple χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τα κεφάλαια της με τα κέρδη που 

πετυχαίνει, ενώ η Αmazon είναι η λιγότερο αποδοτική με βάση τον αριθμοδείκτη. 
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4.4 Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους = 
 Καθαρά Κέρδη 

Πωλήσεις
∗ 100  

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 22.17% 23.58% 26.29% 0.06% 

2014 31.73% 21.22% 24.45% 0.02% 

2015 22.71% 21.02% 15.31% 0.06% 

2016 21.47% 21.05% 20.34% 1.5% 

2017 20.95% 18.21% 22.86% 1.5% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι το υψηλότερο ποσοστό του Αριθμοδείκτη Καθαρού 

Περιθωρίου Κέρδους αλλάζει μεταξύ τιμών που καταγράφουν οι Apple και Microsoft. 

Δηλαδή καμία εταιρία δε είναι και τα πέντε χρονιά στη 1η θέση της κατάταξης. 

 Η Apple σημειώνει τη μέγιστη τιμή στο διάγραμμα με 31,73% το 2014 και η εταιρία έχει 

ως ελάχιστη το 20,95% το έτος 2017. 

 Η Microsoft καταγράφει μέγιστη τιμή 26,29% το έτος 2013 και ελάχιστη 15,31% το 

2015. 

 Η Google σημειώνει μέγιστη τιμή 23,58% το 2013 και ελάχιστη τιμή 18,21% το έτος 

2017. 

 Η Amazon είναι μόνιμα στη τελευταία θέση του διαγράμματος με μέγιστο τα έτη 2016 

και 2017 με ποσοστό 1,5% και ελάχιστο το 2014 με ποσοστό 0,02%. 

 Οι εταιρίες Google και Amazon στο διάγραμμα έχουν μια σταθερή σχετικά πορεία χωρίς 

πολλές διακυμάνσεις, σε αντίθεση με τις άλλες δυο επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

μεγάλες μεταβολές. 

 Επομένως συμπεραίνουμε ότι Apple, Google και Microsoft μπορούν και ελέγχουν σχετικά 

εύκολα τις τιμές πώλησης και το κόστος παραγωγής, καθώς ο δείκτης παρουσιάζει υψηλή 

τιμή και στις τρεις εταιρίες. Σε αντίθεση με τη Amazon που σημειώνει πολύ χαμηλές τιμές.     
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4.5 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού  

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ενεργητικού
∗ 100 

 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 19.48% 12.31% 15.51% 0.14% 

2014 18.26% 11.36% 13.66% 0.05% 

2015 19.54% 11.13% 8.09% 0.42% 

2016 15.66% 12.07% 9.84% 2.92% 

2017 13.98% 10.69% 9.82% 2.71% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Η Apple έχει τη υψηλότερη θέση στο διάγραμμα του Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού και τα πέντε χρόνια, με μέγιστο ποσοστό 19,54% το 2015 και ελάχιστο 

ποσοστό 13,98% το έτος 2017. 

 Στη 2η θέση του διαγράμματος είναι η  Microsoft τα δυο πρώτα έτη και μετά τα επόμενα 

τρία η Google. 

 H Microsoft καταγράφει το μέγιστο ποσοστό στις τιμές του δείκτη τη χρονιά 2013 με 

15,51%. Ενώ η Google το 2013 σημειώνει το μέγιστο ποσοστό με 12,31% κα ελάχιστο 

10,69% το 2017. 

 Η Amazon είναι στην τελευταία θέση με μέγιστο ποσοστό 2,92% το έτος 2016 και 

ελάχιστο ποσοστό 0,05% το 2014. 

 Η Google έχει την πιο ομαλή πορεία χωρίς μεγάλες μεταβολές, η Amazon παρουσιάζει μια 

μεγάλη αύξηση του ποσοστού μεταξύ 2015 και 2016, ενώ Apple και Microsoft 

καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοστά τους στο εξεταζόμενο διάστημα. 

 Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε πώς η Apple χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να δημιουργήσει κέρδος από τις άλλες εταιρίες. Λιγότερο 

αποδοτικά τα χρησιμοποιεί η Amazon και γενικά όσο υψηλότερη η τιμή του αριθμοδείκτη 

τόσο προτιμότερο για τις επιχειρήσεις. 
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4.6 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων =
Κέρδος Επένδυσης - Κόστος Επένδυσης

Κόστος Επένδυσης
∗ 100 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 37.94% 19.03% 29.25% 5.88% 

2014 37.15% 17.37% 25.96% 3.06% 

2015 41.84% 16.23% 17.81% 6.43% 

2016 32.63% 17.30% 20.75% 16.27% 

2017 28.25% 16.80% 20.58% 11.80% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Στο διάγραμμα παρατηρούμαι πως η Apple είναι πιο ψηλά από όλες τις εταιρίες όσον 

αφορά τον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Επενδύσεων καταγράφοντας μεγίστη ποσοστό 

41,84% το έτος 2015 και ελάχιστο ποσοστό 28,25% τη χρονιά 2017. 

 Δεύτερη στην κατάταξη του πίνακα έρχεται η Microsoft με μέγιστο ποσοστό 29,25% τη 

χρονιά 2013 και ελάχιστο ποσοστό το έτος 2015 με 17,81%. 

 Μετά στην τρίτη θέση του διαγράμματος παρουσιάζεται η Google με μέγιστο ποσοστό 

19,03% το έτος 2013 και ελάχιστο ποσοστό 17,81% τη χρονιά 2015. 

 Στην τελευταία θέση εμφανίζεται η Amazon με μέγιστο ποσοστό 16,27% το έτος 2016 και 

ελάχιστο 3,06 τη χρονιά 2014. 

 Η Google παρουσιάζει τη πιο σταθερή πορεία στη διάρκεια αυτών των πέντε χρόνων 

σχετικά με τη τιμή του αριθμοδείκτη, ενώ οι άλλες τρεις επιχειρήσεις διαγράφουν 

τεράστιες αυξομειώσεις.   

 Από το διάγραμμα παρατηρούμε πως κανένας από τους αριθμοδείκτες των τεσσάρων 

εταιριών δε είναι κάτω από το μηδέν άρα καμία δε παράγει ζημία όσον αφορά τις 

επενδύσεις τους. Και με βάση την κατάταξη τους στο διάγραμμά η Apple είναι η πιο 

κερδοφόρα και ακολουθούν Microsoft, Google και Amazon σχετικά με την απόδοση των 

επενδύσεων τους. 
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4.7 Αριθμοδείκτης  Ξένων Κεφαλαίων προς Ιδία Κεφάλαια  

 

Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ιδία Κεφάλαια= 
Ξένα Κεφάλαια 

Ιδία Κεφάλαια
 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 0.10 0.03 0.18 0.34 

2014 0.22 0.03 0.22 0.41 

2015 0.39 0.02 0.38 0.68 

2016 0.55 0.02 0.70 0.48 

2017 0.69 0.03 0.98 0.64 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΟΔΕΙΚΤΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Η Amazon καταγράφει τις υψηλότερες τιμές στο διάγραμμα τα τρία πρώτα χρόνια, από το 

2016 όμως η Microsoft τη ξεπερνά και σημειώνει τις μεγαλύτερες τιμές του αριθμοδείκτη. 

 Σύμφωνα με το πίνακα η Amazon σημειώνει τη μέγιστη τιμή της το έτος 2015 με 0,68 και 

την ελάχιστη το 2013 με 0,34. 

 Η Microsoft παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή το έτος 2017 με 0,98 και την ελάχιστη το 2013 

με 0,18. 

 Η Apple κυμαίνεται μεταξύ 2ης και 3ης θέσης με μέγιστη τιμή 0,69 το 2017 και ελάχιστη 

0,10 το 2013. 

 Η Google είναι στη τελευταία θέση του διαγράμματος παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή 0,03 

τα έτη 2013, 2014 και 2017 και ελάχιστη τιμή 0,02 τα έτη 2015 και 2016. 

 Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε πως η Google διαγράφει μια πολύ σταθερή πορεία 

σχεδόν σαν ευθεία γραμμή. Αντίθετα η Amazon παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις στη 

διάρκεια της πενταετίας. Ενώ Microsoft και Apple έχουν και τα πέντε χρόνια αυξητική 

τάση με συνεχή άνοδο των τιμών τους κάθε χρόνο. 

 Οι εταιρίες στοχεύον σε τιμές του αριθμοδείκτη όσο το δυνατόν μικρότερες. Τιμές 

μικρότερες του 0,5 καταδεικνύουν ότι τα Ιδία Κεφάλαια είναι περισσότερα από τα Ξένα. 

Έτσι σύμφωνα με το πίνακα συμπεραίνουμε ότι η Google κατά τη διάρκεια της πενταετίας 

διαθέτει περισσότερα Ιδία Κεφάλαια από Ξένα Κεφάλια, η  Apple και η Microsoft τις 

χρονιές 2013 με 2015 διαθέτουν περισσότερα Ιδία Κεφάλια, ενώ τα επόμενα δυο χρόνια 

υπερισχύουν τα Ξένα Κεφάλαια. Όσο αφορά τη Amazon τα έτη 2013, 2014 και 2016 έχει 

περισσότερα Ιδία Κεφάλαια και τις χρονιές 2015 και 2017 διαθέτει περισσότερα Ξένα 

Κεφάλαια. Τα έτη που οι επιχειρήσεις σημειώνουν τιμές πάνω από 0,5 είναι σε δυσμενή 

θέση όσο αφορά τη δανειοληπτική τους κατάσταση και την εξόφληση των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεών τους, δημιουργώντας μια αβεβαιότητα στους πιστωτές. Επομένως η Google 

είναι η πιο αξιόπιστη εταιρία με βάση το Αριθμοδείκτη Ξένων Κεφαλαίων προς Ιδία 

Κεφάλαια.  
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4.8 Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή 

 

Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή  = 
Καθαρά Κέρδη - Μέρισμα 

Αριθμός κοινών Μετοχών
 

 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 5.68 18.79 2.58 0.59 

2014 6.45 20.57 2.63 -0.52 

2015 9.22 22.84 1.48 1.25 

2016 8.31 27.85 2.56 4.90 

2017 9.21 18 3.25 6.15 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Παρατηρούμαι στο διάγραμμα πως η Google καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη ανά μετοχή 

στη διάρκεια της πενταετίας, με μέγιστη τιμή το έτος 2016 με 27,85$ και ελάχιστη το 2017 

με 18$. 

 Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Apple με το δείκτη να καταγράφει μέγιστη τιμή στα 9,22$ 

το 2015 και ελάχιστη τιμή 5,68$ το έτος 2013. 

 Η Microsoft παρατηρούμαι στο διάγραμμα είναι στη τρίτη θέση τα τρία πρώτα χρόνια, 

αλλά τις δυο τελευταίες χρονιές πέφτει στη τέταρτη θέση. Έχει ως μέγιστη τιμή τα 3,25$ 

το έτος 2017 και ελάχιστη τα 1,48$ το 2015. 

  Η Amazon τα τρία πρώτα χρόνια είναι τελευταία στη κατάταξη του πίνακα και τα δυο 

τελευταία ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Καταγράφει μέγιστη τιμή στα 6,15$ το έτος 2017 

και ελάχιστη τιμή -0,52$ το έτος 2014, όντας η μόνη με αρνητική τιμή στα κέρδη ανά 

μετοχή. 

 Από το διάγραμμα βλέπουμε πως η Microsoft έχει τη πιο σταθερή πορεία μέσα στη 

πενταετία χωρίς πολλές μεταβολές. Amazon και Apple καταγράφουν μέτριες 

διακυμάνσεις αυτά τα πέντε και η Google έχει τις πιο μεγάλες αυξομειώσεις. Μεγάλες 

τιμές του Αριθμοδείκτη  κερδών ανά μετοχή σημαίνει πως η εταιρία έχει υψηλή 

κερδοφορία και μπορεί να πληρώσει περισσότερο στα μερίσματα των μετόχων. Άρα η 

Google έχει τη δυνατότητα να πληρώσει περισσότερο στους μετόχους της από τις άλλες 

εταιρίες. 
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4.9 Αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή 

 

Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή  = 
Τιμή Μετοχής

Κέρδη ανά Μετοχή
 

 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 10.54 25.64 11.92 451.03 

2014 13.56 28.87 15.44 347.14 

2015 12.52 28.41 27.13 321.65 

2016 12.27 29.32 30.04 191.65 

2017 16.54 38.42 33.99 211.62 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Η Amazon καταγράφει τις κορυφαίες τιμές στον Αριθμοδείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά 

μετοχή με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρίες. Μέγιστη αριθμητική τιμή 

καταγράφει στα 451,03 το έτος 2013 και ελάχιστη 191,65 τη χρονιά 2016. 

 Η Google ακολουθεί στη δεύτερη θέση εκτός από το 2016 που πέφτει στην τρίτη θέση 

του πίνακα. Καταγράφει μέγιστη τιμή το 2017 με 38,42 και ελάχιστη τιμή 25,64 το έτος 

2013. 

 Η Microsoft είναι η τρίτη εταιρία βάση τον πίνακα πλην του έτους 2016 που ανεβαίνει 

μια θέση. Τη μέγιστη τιμή της τη πετυχαίνει το 2017 με 33,99 και την ελάχιστη το 2013 

με τιμή 11,92. 

 Στην τελευταία θέση είναι η Apple με μέγιστη τιμή 16,54 το έτος 2017 και ελάχιστη τιμή 

10,54 το έτος 2013. 

 Η Amazon παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις στη πορεία που διαγράφει, ενώ οι άλλες 

τρεις εταιρίες έχουν μια πιο ομαλή πορεία με μικρές αυξομειώσεις. 

 Οι πολύ μεγάλες τιμές του δείκτη που καταγραφεί η Amazon ερμηνεύονται ως το πόσο 

είναι διατεθειμένοι οι επενδυτές να πληρώσουν για κάθε ένα δολάριο κέρδος που 

καταγράφει η μετοχή, δηλαδή οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική 

πορεία της μετοχής της Amazon. Το αρνητικό κομμάτι είναι ότι η υψηλή αξιολόγηση 

βάζει επιπλέον πίεση στην εταιρία, γιατί προσπαθεί να πετύχει αυτές τις προσδοκίες και 

πολλές φορές δε το πετυχαίνει καταστώντας τη μετοχή υπερεκτιμημένη. Αντίθετα οι 

άλλες τρεις εταιρίες που δεν καταγράφουν πάρα  πολύ υψηλές τιμές, μεταφράζεται πως 

οι επιδόσεις τους είναι καλές σε σχέση με τις παρελθοντικές τους αποδόσεις.  

 

 

 

 

 



51 
 

4.10 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία 

 

Αριθμοδείκτης Τιμής προς Αξία Βιβλίων = 
Τιμή Μετοχής

Αξία Βιβλίων
 

 APPLE GOOGLE MICROSOFT AMAZON 

2013 3.02 3.77 3.04 15.86 

2014 4.41 3.94 3.65 14.25 

2015 4.94 3.75 4.28 19.07 

2016 4.33 3.92 5.91 20.10 

2017 5.71 4.30 6.90 19.69 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΤΙΜΕΣΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
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Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

 Παρατηρείται στο διάγραμμα πως η Amazon καταγράφει τις υψηλότερες τιμές με πολύ 

μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες με μέγιστη τιμή 20,10 το έτος 2016. 

 Οι άλλες τρεις εταιρίες εναλλάσσονται στο διάγραμμα με τις τιμές τους να είναι πολύ 

κοντά. Η Google καταγράφει μέγιστη τιμή 4,30 το έτος 2017 και ελάχιστη τιμή 3,77 το 

έτος 2013. 

 Η Microsoft σημειώνει τη μέγιστη τιμή της τη χρονιά 2017 με τιμή 6,90 και ελάχιστη 

τιμή το 3,04 το 2013.  

 Η Apple σημειώνει τη μεγίστη τιμή της τη χρονιά 2017 με 5,71 και την ελάχιστη 3,02 το 

έτος 2013. 

 Την πιο ομαλή πορεία στο διάγραμμα σημειώνει η Google, Apple και Microsoft έχουν 

ελαφρώς μεγαλύτερες διακυμάνσεις και Amazon έχει τεράστιες μεταβολές ανάμεσα στα 

5 έτη. 

 Όλες οι τιμές από τις εξεταζόμενες εταιρίες είναι πάνω από τη μονάδα επομένως δεν 

υπάρχει ένδειξη πως κάποια είναι υποτιμημένη. Επίσης καμία επιχείρηση δεν 

αντιμετωπίζει οικονομική χρεοκοπία καθώς οι τιμές του Αριθμοδείκτη Τιμής προς 

Λογιστικη Αξία είναι μεγαλύτερες από τη μονάδα και υποδεικνύουν πως δεν έχουν 

προβλήματα οικονομικής χρεοκοπίας.  
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5. Τελικά συμπεράσματα 

 

 Στη τελική αξιολόγηση καταγράφεται ότι καμία εταιρία από τις εξεταζόμενες δεν 

υπερτερεί σε όλα τα κριτήρια με βάση τους αριθμοδείκτες, αλλά ανάλογα με τη 

κατηγορία των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιείται διαφοροποιείται η επιχείρηση με τη 

καλύτερη αξιολόγηση. 

 Σχετικά με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας η Google καταγράφει και στους δυο 

αριθμοδείκτες που εξετάσαμε τις μεγαλύτερες τιμές, συμπερασματικά διαθέτει τη 

μεγαλύτερη ρευστότητα για να εξοφλήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Ακολουθούν 

Microsoft, Apple και Amazon, με τη τελευταία να παρουσιάζει ανασφάλεια γιατί ο 

δείκτης ειδικής ρευστότητας είναι κάτω από τη μονάδα. Άρα ίσως συναντήσει δυσκολία 

να αντιμετωπίσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

της. 

 Στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας η Αpple είναι η εταιρία που χρησιμοποιεί πιο 

αποτελεσματικά τα Ιδία Κεφάλαια, τα περιουσιακά της στοιχεία, πετυχαίνει το 

υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους και έχει τη μεγαλύτερη απόδοση στις επενδύσεις 

της, όντας σε όλος τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας στη κορυφαία θέση. Η Amazon 

είναι στη τελευταία θέση και είναι η λιγότερο αποδοτική.  

 Στον Αριθμοδείκτη χρέους που εξετάζουμε η Google έχει τη καλύτερη πιστοληπτική 

ικανότητα καθώς και τα πέντε χρόνια τα Ιδία Κεφάλια είναι περισσότερα από τα Ξένα 

Κεφάλια. 

 Στους Αριθμοδείκτες επενδύσεων η Google έχει τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή άρα τη 

μεγαλύτερη κερδοφορία. Επίσης παρατηρείται ότι Google, Αpple και Microsoft δεν είναι 

υπερτιμημένες με βάση τους δείκτες. Η  Amazon παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επενδυτική 

ελκυστικότητα γιατί οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά 

για κάθε ευρώ κέρδους της μετοχής της σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις, αλλά ίσως 

αυτό να είναι και ένα δείγμα υπερτιμημένης μετοχής. 

 Τελικά συμπεραίνουμε πως οι καλύτερες εταιρίες με βάση την αξιολόγηση της έρευνας 

είναι η Google και η Apple χωρίς να μπορούμε τα καταγράψουμε κάποια ως τη κορυφαία 

γιατί η κάθε μία υπερτερεί σε διαφορετικά σημεία. Η Microsoft είναι η τρίτη καλύτερη 
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επιλογή και η Αmazon η τελευταία, επειδή σημειώνει τις χειρότερες τιμές στην 

αξιολόγηση. 
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