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JUMBO     

Η Μετοχή η Οποία Ευνοήθηκε Όςο Καμία Άλλη από την Ελληνική Κρίςη 

Πϊσ ημείωςε την Τψηλότερη Επίδοςη μζςα ςε Αυτό το Περιβάλλον 

Σα Τπζρ & τα Κατά από Εδϊ και Πζρα 

       

Η μετοχι τθσ Jumbo, αποτελεί μία από τισ δφο μετοχζσ του Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου, με 

τθν άλλθ να είναι θ μετοχι τθσ Aegean Airlines, που ςθμείωςαν ιςτορικά υψθλά ςθμεία 

ςτισ αποτιμιςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ. Σϊρα που ζχει 

περάςει αρκετόσ καιρόσ ίςωσ μπορεί κανείσ να δει ακόμη πιο ψφχραιμα τα πραγματικά 

ςυςτατικά, ίςωσ, τησ πιο επιτυχημζνησ μετοχήσ τησ Ελληνικήσ αγοράσ ςτη διάρκεια των 

τελευταίων ετϊν. Ζτθ τα οποία ςυνδυάςκθκαν από ςυνκικεσ παρατεταμζνθσ κρίςθσ αλλά 

και μεγάλθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

Είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι θ μετοχι τθσ Jumbo πζτυχε τθν ανωτζρω επίδοςθ ςε 

ζνα ςυρρικνωμζνο οικονομικό κλάδο ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ τθσ Aegean Airlines θ 

οποία πζτυχε παρόμοια επίδοςθ ςε ζναν κλάδο με ςθμαντικά ευνοϊκότερεσ - κετικζσ ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ - ςυνκικεσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ του εγχϊριου τουριςμοφ. Η Jumbo 

διακζτει ςιμερα κεφαλαιοποίθςθ τθσ τάξεωσ των 1,81 διςεκατομμυρίων ευρϊ και 

βρίςκεται ςτθν 6θ κζςθ μεταξφ των ειςθγμζνων εταιριϊν, ζχοντασ ξεπεράςει ςε αξία τόςο 

τράπεηεσ (όπωσ τθν Σράπεηα Πειραιϊσ και τθ Eurobank), όςο και άλλεσ ιςτορικά 

βαρφνουςεσ μετοχζσ του Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου (όπωσ Σιτάν και Motor Oil). 

Δεν αποτελεί πλζον μυςτικό, ότι θ Εταιρία Jumbo ευνοικθκε από τθν κρίςθ διότι θ 

Ελλθνικι κοινωνία ςτράφθκε ςε μαηικό βακμό, αλλά και εξ’ ανάγκθσ, ςτθν αγορά φκθνϊν 

προϊόντων για τθν κάλυψθ των ανελαςτικϊν καταναλωτικϊν τθσ αναγκϊν. θμειϊνεται ότι 

ο Όμιλοσ Jumbo αντλεί πλζον ζςοδα και από τισ γειτονικζσ αγορζσ του εξωτερικοφ, αλλά 

από τθν άλλθ πλευρά παραμζνει κφρια εξαρτθμζνοσ από τθν Ελλθνικι αγορά. 

 

Οι Πωλήςεισ του Ομίλου Jumbo, Περίοδοσ 2011 – 2016 (ςε εκατ. Ευρϊ) 

    Πθγι Εταιρία 
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Δείκτησ Λιανικοφ Εμπορίου ςτην Ελλάδα, Περίοδοσ 2010 – 2016 (βάςη 2010 = 100) 

    Πθγι Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

 

Σο αρχικό μοντζλο τθσ Jumbo ωσ “εταιρία παιχνιδιϊν” μετεξελίχκθκε ςταδιακά ςτο μοντζλο 

των υπερκαταςτθμάτων για ολόκλθρθ τθν οικογζνεια με χιλιάδεσ οικονομικά προϊόντα, 

προςφζροντασ άμεςεσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα του διαρκϊσ μειοφμενου ειςοδιματοσ των 

Ελλινων καταναλωτϊν κατά τα τελευταία χρόνια. Αςφαλϊσ πζρα από τισ μεγάλεσ 

οικονομικζσ ωφζλειεσ τθσ Εταιρίασ δεν μπορεί να παραβλεφκεί και το ζμμεςο “κοινωνικό 

ζργο” το οποίο εκ των πραγμάτων τελικά επιτελζςκθκε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 

όμωσ ότι θ Εταιρία “άγγιξε” τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ και εκεί 

τελικά δθμιουργικθκε θ μεγαλφτερθ δφναμι τθσ και οι πολφ υψθλζσ – και ανκεκτικζσ - 

χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ τθσ. 

Από το χαμθλό του ζτουσ 2012 (~2,38 Ευρϊ), θ κεφαλαιοποίθςθ τθσ Εταιρίασ αυξικθκε άνω 

του 500%, ενϊ θ μετοχι τθσ πζτυχε το ιςτορικό τθσ υψθλό ςτισ 23/12/2016 (15,11 Ευρϊ) 

όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω γράφθμα. 

 

Μετοχή Jumbo, Φεβρουάριοσ 2012 – Φεβρουάριοσ 2017 (ςε Ευρϊ) 

 

    Πθγι: Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 
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Πζρα από το χρθματιςτθριακό επίπεδο, ςε χρθματοοικονομικό επίπεδο θ Εταιρία παράγει 

πολφ ιςχυρζσ ταμειακζσ που αποτελοφν ίςωσ από τισ υψθλότερεσ και ταυτόχρονα τισ 

ταχφτερεσ που ζχουν παρατθρθκεί ςε Ελλθνικι ειςθγμζνθ επιχείρθςθ τα τελευταία πολλά 

χρόνια. Ο κακθγθτισ Damodaran διλωςε πρόςφατα για τθν αμερικανικι εταιρία 

τεχνολογίασ Apple ότι αποτελεί τθν πιο επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ δθμιουργίασ ρευςτότθτασ 

ςτθν παγκόςμια οικονομικι ιςτορία. Κςωσ κάτι παρόμοιο κα μποροφςε να διατυπωκεί για 

τθ Jumbo και τθ δραςτθριότθτα τθσ ςτθ ςφγχρονθ Ελλθνικι οικονομία. Αςφαλϊσ δεν είναι 

υπερβολι αν ειπωκεί ότι αυτό που ζχουν δείξει οι ιςολογιςμοί τθσ Εταιρίασ (ςε 

ενοποιθμζνθ βάςθ) τα τελευταία χρόνια είναι ότι “πιο ιδανικό”, ςε όρουσ αξίασ, κα 

μποροφςε να επιτφχει μια οποιαδιποτε ςθμερινι επιχείρθςθ: Μεγάλεσ πωλιςεισ με υψθλά 

περικϊρια κζρδουσ αν αναλογιςκεί κανείσ τθ φφςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, και 

ταυτόχρονα ταχφσ κφκλοσ κεφαλαίου κίνθςθσ με πολφ υψθλό ταμείο (άνω του 50% των 

πωλιςεων) και ελεγχόμενο αν όχι περιοριςμζνο ςε ςυγκριτικοφσ όρουσ δανειςμό. υνεπϊσ 

εφκολα αναρωτιζται κανείσ αν υπάρχει άλλθ εταιρία ςτθν Ελλάδα με κακαρό περικϊριο 

κζρδουσ 19%. 

 

    Πθγι Εταιρία. θμείωςθ: Κάκε ζτοσ λιγει τον Ιοφνιο. 

 

    Πθγι Εταιρία 

 

Ουςιαςτικά το ςτοίχθμα τθσ Εταιρίασ ιταν να “αξιοποιιςει” τισ ευκαιρίεσ τθσ πρόςφατθσ 

οικονομικισ κρίςθσ και τελικά φαίνεται ότι το πζτυχε ςτο μζγιςτο βακμό. Από τθν άλλθ 

ΟΜΙΛΟ JUMBO, ΧΡΗΗ 2015 - 2016 Εκατ. Ευρϊ ι %

ΠΩΛΗΕΙ 637.56
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 121.26

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 19%
ΛΕΙΣΟΤΡΙΚΕ ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 111.71

ΣΑΜΕΙΟ 394.73
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 915.59

ΔΑΝΕΙΜΟ 144.37

ΟΜΙΛΟ JUMBO, ΧΡΗΗ 2015 - 2016

Εκατ. Ευρϊ ι %

ΠΩΛΗΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ %

ΕΛΛΑΔΑ 459 128 27.89%

ΚΤΠΡΟ 79 30 37.97%

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 52 14 26.92%

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 48 14 29.17%

ΤΝΟΛΟ 638 186 29.15%

-65

121



 
 
 

4 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2017 

πλευρά, αυτό που εντυπωςίαςε τουσ επενδυτζσ ιταν θ ανκεκτικότθτα των επιδόςεων του 

Ομίλου Jumbo που ιρκε κυρίωσ από τθν Ελλάδα και λιγότερο από το εξωτερικό: Με το 

μοναδικό τθσ επιχειρθματικό μοντζλο (υπερκατάςτθμα χωρίσ φαγθτό, μόδα και 

θλεκτρονικά προϊόντα), θ Εταιρία εκμεταλλεφκθκε τθ μεγάλθ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 

“κατϊτερθσ” ποιότθτασ και βαςικισ ανάγκθσ προϊόντα, τάςθ θ οποία μπορεί να αποδϊςει 

καρποφσ ςε μια οικονομία (όπωσ τθσ Ελλάδασ) όπου το διακζςιμο ειςόδθμα ςυρρικνϊνεται 

ςε ζντονο βακμό. 

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΟ 

 

Μζςα ςε όλα τα ανωτζρω κετικά ςτοιχεία, δεν κα πρζπει από τθν άλλθ πλευρά να 

παραβλεφκεί το εξισ γεγονόσ: Ότι ιςτορικά τόςο οι κεςμικοί επενδυτζσ όςο και οι 

επαγγελματίεσ επενδυτζσ δεν δείχνουν διατεκειμζνοι να δϊςουν ςτθ μετοχι τθσ Jumbo το 

“premium” ςτον πολλαπλαςιαςτι κερδϊν (P/E) που εφκολα κα μποροφςε να λάβει μια 

οποιαδιποτε άλλθ αναλόγου μεγζκουσ εταιρία. Αν αυτιν τθν κακαρι κερδοφορία και τισ 

ανάλογεσ χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ επιδείκνυε για παράδειγμα μια εταιρία τροφίμων, 

τότε ο πολλαπλαςιαςτισ κερδϊν (P/E) κα μποροφςε “εφκολα” να κυμαινόταν ςτισ 20 ι και 

τισ 30 φορζσ και ςυνεπϊσ θ αποτίμθςι τθσ να είναι ακόμθ πιο μεγάλθ. Σο ίδιο ίςωσ και 

περιςςότερο, αν τα εν λόγω κζρδθ τα επιτφγχανε μια τράπεηα, τότε θ εν λόγω τράπεηα κα 

μποροφςε να ζχει δείκτθ P/E, ακόμθ και ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, πολφ πιο υψθλό από το 

αντίςτοιχο επίπεδο τθσ μετοχισ τθσ Jumbo. 

Πράγματι θ χρθματιςτθριακι αγορά εδϊ και αρκετό καιρό “αρνείται”, ςε μζςουσ όρουσ, να 

δϊςει ςτθ μετοχι τθσ Εταιρίασ αυτό το “παραπάνω επίπεδο” ςτον πολλαπλαςιαςτι P/E. Ο 

εν λόγω πολλαπλαςιαςτισ τθσ Jumbo κινικθκε ςε ιςτορικό επίπεδο για τθ χριςθ 2015-

2016 γφρω ςτισ 15-16 φορζσ (με βάςθ τα κακαρά κζρδθ των 121 εκατ. Ευρϊ), ενϊ για τθν 

τρζχουςα χριςθ 2016-2017 αναμζνεται να είναι χαμθλότεροσ λόγω των προςδοκιϊν για 

αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ του Ομίλου (ςτα τζλθ Φεβρουαρίου ανακοινϊκθκε αφξθςθ των 

κερδϊν του Ομίλου κατά 12,27% ςτα 81 εκατ. Ευρϊ για το α’ εξάμθνο τθσ τρζχουςασ 

χριςθσ). υνεπϊσ το επόμενο “ςτοίχθμα” για τθν Εταιρία εφόςον τα κεμελιϊδθ μεγζκθ τθσ 

διατθρθκοφν ςτθν ανοδικι τουσ πορεία κα αφορά ςτθ διαπραγμάτευςι τθσ με 

πολλαπλαςιαςτι κερδϊν πάνω από το μζςο όρο τθσ Ελλθνικισ (προ τθσ κρίςθσ) αγοράσ 

αλλά και τθσ διεκνοφσ αγοράσ, δθλαδι ςε επίπεδο ςθμαντικά ανϊτερο των 15-17 φορϊν, 

κάτι όμωσ που δεν γίνει εφικτό με βάςθ τισ ιςτορικζσ επιδόςεισ τθσ μετοχισ. Και αςφαλϊσ 

κα ιταν φυςιολογικό για μια εταιρία / όμιλο με χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ που 

κυμαίνονται πάνω από το μζςο όρο τθσ οικονομίασ, να διαπραγματεφεται θ μετοχι του με 

πολλαπλαςιαςτζσ αποτίμθςθσ επίςθσ άνω του μζςου όρου τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που φαίνεται να “βαρφνει” εν μζρει τισ επενδυτικζσ προςδοκίεσ είναι το 

γεγονόσ ότι θ Εταιρία ςυνεχίηει να απευκφνεται ςε “αδφναμεσ” οικονομίεσ όπωσ τθν 

Ελλθνικι οικονομία, κακϊσ και τισ γειτονικζσ αγορζσ των Βαλκανίων (αλλά και τθσ Κφπρου). 

Σαυτόχρονα θ ποιότθτα των προςφερόμενων προϊόντων του δικτφου καταςτθμάτων 

παραμζνει χαμθλι προκειμζνου να διατθρείται ο ςτόχοσ τθσ μζςθσ τιμισ πϊλθςθσ των 
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χιλιάδων προϊόντων και κωδικϊν ςτο ελκυςτικό επίπεδο των 5 Ευρϊ ι λίγο υψθλότερα. Σο 

δε ρίςκο τθσ διατιρθςθσ αλλά και διαχείριςθσ ενόσ τζτοιου υψθλοφ πλθν όμωσ φκθνοφ 

κατά μζςο όρο αποκζματοσ (με μζςθ προσ υψθλι πικανότθτα απαξίωςθσ) είναι και κα 

παραμζνει μεγάλο. Αν θ Ελλθνικι οικονομία δεν είχε περάςει ίςωσ τθν πιο μεγάλθ κρίςθ 

τθσ νεότερθσ ιςτορίασ τθσ κα ιταν πολφ δφςκολο για τθν Εταιρία, και τον Όμιλο, να επιτφχει 

τόςο γριγορα (ςε αρικμό ετϊν) τισ τόςο ςθμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ που 

τελικά επζτυχε. Αν κάποια ςτιγμι, ίςωσ ςτο μακρινό μζλλον, θ Ελλθνικι οικονομία (που 

αποτελεί τθ βαςικι αγορά τθσ Εταιρίασ) αλλάξει κατεφκυνςθ προσ το κετικότερο, τότε το 

περιβάλλον ανάπτυξθσ για τθν Εταιρία μπορεί να μθν εξακολουκιςει να είναι το ίδιο 

ευνοϊκό. 

Επίςθσ κα ιταν δφςκολο το ίδιο επιχειρθματικό μοντζλο (χαμθλισ ποιότθτασ προϊόντα με 

μζςθ τιμι τθσ τάξεωσ των 5 Ευρϊ) να “ζπιανε” υψθλζσ επιδόςεισ και εξίςου υψθλι 

χρθματιςτθριακι αποτίμθςθ ςε μια περιςςότερο ανεπτυγμζνθ οικονομία, π.χ. ςτθ Δυτικι ι 

τθν Κεντρικι Ευρϊπθ ι ακόμθ και τθ Βόρεια Αμερικι. Για αυτόν το λόγο θ Εταιρία 

επεκτείνεται ςτισ πιο αδφναμεσ γειτονικζσ οικονομίεσ προςπακϊντασ να εφαρμόςει το ίδιο 

επιτυχθμζνο μοντζλο που εφάρμοςε ςτθν Ελλάδα. Αυτό φαίνεται να δικαιϊνει τθ 

διοικθτικι ομάδα του Ομίλου, κακϊσ τα κακαρά περικϊρια κζρδουσ που επιτυγχάνονται 

ςτισ ξζνεσ αγορζσ είναι το ίδιο υψθλά ι ακόμθ υψθλότερα. 

Σζλοσ, το ρίςκο τθσ μετοχισ ςε όρουσ “κόςτουσ κεφαλαίου” (cost of capital) μάλλον κα 

ςυνεχίςει να παραμζνει υψθλό. Ο λόγοσ είναι ότι θ πλειοψθφία των πωλιςεων κα 

εξακολουκιςει να ζρχεται από τθν Ελλάδα και ότι το εν λόγω επιχειρθματικό μοντζλο δεν 

δφναται να γίνει ςθμαντικά εξωςτρεφζσ προσ ανεπτυγμζνεσ και πιο εδραιωμζνεσ 

οικονομίεσ ςε βακμό που να μεταβάλλει ακόμθ πιο ευνοϊκά το επενδυτικό προφίλ τθσ 

Εταιρίασ και τθσ μετοχισ. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με άλλεσ Ελλθνικζσ ειςθγμζνεσ ι μθ 

ειςθγμζνεσ εταιρίεσ των οποίων το επιχειρθματικό μοντζλο επιτρζπει πολφ μεγαλφτερθ 

εξωςτρζφεια και αξιοςθμείωτθ γεωγραφικι επζκταςθ ςε ςθμαντικά πιο απαιτθτικζσ 

αγορζσ (για παράδειγμα Ελλθνικζσ εταιρίεσ τροφίμων όπωσ και εταιρίεσ άλλων κλάδων). 

υνεπϊσ το ρίςκο τθσ Εταιρίασ και τθσ μετοχισ δείχνει προσ το παρόν να παραμζνει υψθλό 

παρά το γεγονόσ ότι μζχρι ςιμερα θ διοικθτικι ομάδα ζχει να επιδείξει ζνα ιδιαίτερα 

επιτυχθμζνο αποτζλεςμα ςε επίπεδο διαχρονικϊν χρθματοοικονομικϊν επιδόςεων. 

Όςο δε θ Ελλθνικι οικονομία κα αρχίηει να ανακάμπτει ςτο μζλλον, ςενάριο το οποίο δεν 

μπορεί να αποκλειςκεί, τόςο ενδεχομζνωσ να μειϊνεται θ ικανότθτα τθσ Εταιρίασ και τθσ 

μετοχισ τθσ να επιτυγχάνουν ανάλογεσ επιδόςεισ, τόςο χρθματοοικονομικζσ όςο και 

χρθματιςτθριακζσ. Όμωσ προσ το παρόν αυτό το ςενάριο, λόγω των δθμοςιονομικϊν 

προβλθμάτων τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, μάλλον φαίνεται ότι κα αργιςει να ςυμβεί. Η δε 

Jumbo θα μείνει ςτην ιςτορία ωσ η “μηχανή ρευςτότητασ” που “υπεραπόδοςε” μζςα 

ςτην Ελληνική κρίςη. 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD 

VRS (Valuation & Research Specialists) 
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Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


