Αζήλα, Ειιάδα, Οθηώβξηνο 2018

Μια Δνδιαθέποςζα Έπεςνα για ηην Αποηίμηζη ηων Corporate Deals πος Σσεηίζονηαι
με ηην Δλληνική Αγοπά από ηα Capital Controls μέσπι και 31.12.2017

Σςνεπγαζία ηηρ VRS με ηο Finance Club ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ
Σε 447 αξηζκνύλ νη εηαηξηθέο ζπκθσλίεο (corporate deals) πνπ αλαθνηλώζεθαλ από ηηο αξρέο
ηνπ 2015 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2017, ελώ ε αμία ηνπο μεπέξαζε ηα 36 διζ. Δςπώ. Μέζσ εηδηθήο
έθζεζεο, ε έξεπλα θαηεγνξηνπνηεί ηα corporate deals αλά θαηεγνξία (type of deal) θαη αλά
θιάδν δξαζηεξηόηεηαο (sector). Οη θιάδνη ησλ σπημαηοπιζηωηικών ςπηπεζιών
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλα-θεθαιαηνπνηήζεσλ ησλ 4 ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ) θαη ησλ
Ακινήηων ήηαλ απηνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιύηεξν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ θαηά ηελ
εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν. Θθαλνπνηεηηθέο επηδόζεηο παξνπζίαζαλ επίζεο νη θιάδνη ησλ
Καηαναλωηικών Πποϊόνηων, ηεο Υγείαρ θαη ησλ Ππώηων Υλών.
Γξάθεκα 1: Αξηζκόο Σπκθσληώλ & Αμία Corporate Deals (ζε εθαη. Επξώ) ζηελ Ειιεληθή Αγνξά, Πεξίνδνο 2015 – 2017

Πεγή: VRS

Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ηα πνζά αιιά θαη ν αξηζκόο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
αςξάνονηαι ζηαδηαθά από ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2016, ελώ ε έκδοζη ομολογιακών δανείων
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ζπγθέληξσζε ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ επελδύζεσλ ζηηο Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηελ
ηειεπηαία δηεηία.
Σςνοπηική Δπιζκόπηζη Κλάδων

Energy (Δνέπγεια)
Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ραξαθηεξίζηεθε από κηθξό αξηζκό ζπκθσληώλ
θαη πςειή κεηαβιεηόηεηα σο πξνο ηα ζρεηηθά πνζά, κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ λα
αθνξνύλ ελέξγεηεο πθηζηάκελσλ εηαηξηώλ γηα πεξαηηέξσ επελδύζεηο. Μεηαμύ άιισλ, ε έθδνζε
νκνινγηαθώλ δαλείσλ απνηέιεζε ην 87% ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αλαδεηθλύνληαο ηηο
απμεκέλεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ζηνλ θιάδν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
επελδύζεσλ.

Materials (Γιάθοπα Υλικά και Ππώηερ Ύλερ)
Ο θιάδνο απνηειείηαη θπξίσο από εμαγσγηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην κεγαιύηεξν
κέξνο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. Σε 14 αξηζκνύλ νη εηαηξηθέο ζπκθσλίεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ
ην 2017, έλαληη 23 ην 2015 κε ηελ αμία αλά εηαηξηθή ζπκθσλία λα απμάλεηαη ζεκαληηθά θαζώο
ην ζπλνιηθό πνζό ησλ εηαηξηθώλ ζπκθσληώλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ άγγημε ηα € 1.047 εθαη. ην
2017 έλαληη € 270 εθαη. ην 2015. Όζνλ αθνξά ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ, ηα νκνινγηαθά δάλεηα
αληηζηνηρνύζαλ ζην 46%, αθνινπζνύκελα από εμαγνξέο (26%), δάλεηα (25%) θαη απόθηεζε
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ (2%). Οη παξαπάλσ ζπκθσλίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ
αλαρξεκαηνδόηεζε ρξεώλ θαη ηηο επεθηαηηθέο επελδύζεηο.

Industrials (Βιομησανικέρ & Σςναθείρ Γπαζηηπιόηηηερ)
Οη λένη επελδπηέο επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο ζε
βαζηθνύο θιάδνπο, ελώ νη ππάξρνπζεο εηαηξείεο πξνζπάζεζαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο
αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο κέζσ αλαδηαξζξώζεσλ. Καηά ηελ
εμεηαδόκελε πεξίνδν, ην πνζό ησλ ζπκθσληώλ παξνπζίαζε δηαθπκάλζεηο, ελώ ν αξηζκόο ησλ
ζπκθσληώλ παξέκεηλε ζηαζεξόο. Τν έηνο 2017 ην πνζό ησλ ζπκθσληώλ απμήζεθε θαηά 634%
ζε ζρέζε κε ην 2015 θπξίσο ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο ηεο εηαηξίαο Fraport (€ 2,85 δηζ.) γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σρεηηθά κε ηνλ ηύπν ησλ εηαηξηθώλ ζπκθσληώλ,
νη ηδησηηθνπνηήζεηο αθνξνύζαλ ζην 39%, αθνινπζνύκελεο από νκνινγηαθά δάλεηα (25%) θαη
απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (17%) πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε θεθαιαηαθέο αλάγθεο θαη
αλαδηαξζξώζεηο.

Consumer Discretionary (Καηαναλωηικά Πποϊόνηα Μη Δςπείαρ Φπήζηρ)
Ο θιάδνο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζώο ε αγνξαζηηθή δύλακε θαη
ε εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά. Απηό αληαλαθιάηαη επίζεο ζηηο
εηαηξηθέο ζπκθσλίεο ηνπ θιάδνπ θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ θεθαιαίσλ εθηακηεύζεθε γηα ηελ
θάιπςε θεθαιαηαθώλ αλαγθώλ. Ωζηόζν, παξά ηηο ελ ιόγσ αλάγθεο ησλ εηαηξηώλ ηνπ θιάδνπ, ε
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επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα κεηαμύ ησλ εηώλ 2015 - 2017 είλαη απμεκέλε (63 επηρεηξεκαηηθέο
ζπκθσλίεο εληόο 2 εηώλ). Επίζεο, αλ θαη ηα κέζα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ θιάδνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θηλήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα, παξνπζίαζαλ κηα απμαλόκελε ηάζε από
έηνο ζε έηνο. Όζνλ αθνξά ην είδνο ησλ ζπκθσληώλ, ηα νκνινγηαθά δάλεηα αληηζηνηρνύζαλ ζην
50%, αθνινπζνύκελα από εμαγνξέο (25%) θαη ηδησηηθνπνηήζεηο (13%).
Consumer Staples (Καηαναλωηικά Πποϊόνηα Δςπείαρ Φπήζηρ)
Καηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν, ν θιάδνο αληηκεηώπηζε ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο ειιείςεηο,
γεγνλόο πνπ νδήγεζε κεγάιεο αιπζίδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επεθηαηηθέο θηλήζεηο. Ο αξηζκόο
ησλ ζπκθσληώλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ παξέκεηλε ζηαζεξόο, ελώ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ
ζπλαιιαγώλ ζεκείσζε ζεκαληηθή αύμεζε θαηά ην α 'εμάκελν ηνπ 2016 ιόγσ ηεο έθδνζεο ηνπ
Οκνινγηαθνύ Δαλείνπ ηεο εηαηξίαο Coca Cola HBC (€ 600 εθαη.). Σρεηηθά κε ην είδνο ησλ
ζπλαιιαγώλ, ηα νκνινγηαθά δάλεηα αληηπξνζώπεπαλ ην 71%, αθνινπζνύκελα από εμαγνξέο
θαη ζπγρσλεύζεηο, θαζώο θαη απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Οη παξαπάλσ ζπκθσλίεο
ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε αλαρξεκαηνδόηεζε ρξένπο θαη ζηξαηεγηθέο επεθηάζεηο.
Health Care (Υγεία)
Ο θιάδνο ηεο πγείαο ραξαθηεξίζζεθε από ρακειή θηλεηηθόηεηα θεθαιαίνπ ζε απόιπηα κεγέζε.
Ωζηόζν, ν ηνκέαο θάλεθε λα πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλώλ επελδπηώλ κε ηε κνξθή
ζηξαηεγηθώλ επελδύζεσλ, μεπεξλώληαο ην πνζό ησλ € 327 εθαη. ην έηνο 2017. Όζνλ αθνξά
ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ, νη εμαγνξέο αληηπξνζώπεπαλ ην 62%, ην νπνίν αθνξνύζε θπξίσο
ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο, ελώ ην 38% αθνξνύζε κεηαβίβαζε ζπκβάζεσλ/ζπκβνιαίσλ.

Financials (Φπημαηοπιζηωηικόρ Τομέαρ)
Γξάθεκα 2: Αξηζκόο Σπκθσληώλ & Αμία Corporate Deals (ζε εθαη. Επξώ) ζην Χξεκαηνπηζησηηθό Τνκέα, Πεξίνδνο 2015 –
2017

Πεγή: VRS
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Ο Χξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά από ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, κε
απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Οη Ειιεληθέο ηξάπεδεο κεηέβαιαλ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή
ηνπο ην έηνο 2015, ελώ νη εηαηξείεο ζπκκεηνρώλ ιεηηνύξγεζαλ ζπληεξεηηθά παξακέλνληαο ζε
ζηαζηκόηεηα. Καηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν, ν ηνκέαο μεπέξαζε ζεκαληηθά ηα κέζα πνζά
ζπλαιιαγώλ αλά έηνο. Αθόκε θαη αλ εμαηξεζνύλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο
θεθαιαηνπνηήζεηο ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, ε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλήιζε ζηα € 9 δηζ. θαηά ηελ πεξίνδν 2015 - 2017. Όζνλ αθνξά ηηο
εμαγγειζείζεο ζπκθσλίεο, ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ αληηπξνζώπεπε ην 52%,
αθνινπζνύκελε από ηηο εμαγνξέο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα.
Information Technology (Πληποθοπική & Τεσνολογία)
Καηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν, ηόζν ν αξηζκόο ησλ ζπκθσληώλ όζν θαη ην ζπλνιηθό
πνζό ησλ θιαδηθώλ deals άξρηζαλ λα απμάλνληαη ζηαδηαθά από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2015.
Όζνλ αθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο αλά ζπκθσλία, ν ηνκέαο εκθάληζε ρακειόηεξε απόδνζε ζε
ζύγθξηζε κε ηηο κέζεο ηηκέο πξνεξρόκελεο από ηη ζπλνιηθέο ζπκθσλίεο ηεο Ειιεληθήο αγνξάο.
Σρεηηθά κε ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ, νη εμαγνξέο αληηπξνζώπεπαλ ην 34%, αθνινπζνύκελεο
από ηα νκνινγηαθά δάλεηα (31%), ηηο απμήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε κεηνρέο θαη νξηζκέλεο
ρξεκαηνδνηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ (start-up). Οη παξαπάλσ ζπκθσλίεο αθνξνύζαλ θπξίσο ζηε
αλαρξεκαηνδόηεζε ππνρξεώζεσλ αιιά θαη ζε ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο.

Telecommunication Services (Τηλεπικοινωνίερ)
Καηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν, δελ ππήξρε ζαθέο επελδπηηθό κήλπκα γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θιάδν ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζπκθσληώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ. Τν κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ θιάδν είρε σο ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηώλ
θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ξεπζηόηεηαο. Οη ηειεπηθνηλσλίεο θαηέγξαςαλ ηα κεγαιύηεξα
πνζά εηαηξηθώλ πξάμεσλ ην έηνο 2015 όπνπ ηα νκνινγηαθά δάλεηα αληηπξνζώπεπαλ ην 95%
ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθήο θηλεηηθόηεηαο.

Utilities (Υπηπεζίερ Κοινήρ Ωθέλειαρ & Σςναθών Υπηπεζιών)
Ο θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ζεκείσζε ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηά ηελ
εμεηαδόκελε ηξηεηή πεξίνδν, αλαδεηθλύνληαο ηε ζηξαηεγηθή θπξίσο Ειιεληθώλ εηαηξηώλ ζε
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Καηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν, ν αξηζκόο θαη ε
ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκθσληώλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά από 2 θαη € 0,68 εθαη. ην έηνο 2015 ζε 15
θαη πάλσ από € 1 δηζ. ην έηνο 2017 αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηύπν ησλ ζπκθσληώλ, ηα
νκνινγηαθά δάλεηα αληηπξνζώπεπαλ ην 34%, αθνινπζνύκελα από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο (30%)
θαη από ηελ απόθηεζε παθέησλ κεηνρώλ (25%).

Real Estate (Κλάδορ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ)
Ο θιάδνο ηνπ Real Estate ραξαθηεξίζηεθε από απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηόζν από ηνπο δηεζλείο
όζν θαη από ηνπο εγρώξηνπο επελδπηέο, ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηηο ρακειέο
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ηηκέο ηεο θηεκαηαγνξάο (κείσζε θαηά 40% από ην έηνο 2008) θαη ζηελ απμαλόκελε πξνζθνξά,
ε νπνία εληζρύεηαη πεξαηηέξσ από ηηο δεκνπξαζίεο ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ. Οη
επελδπηέο επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζε μελνδνρεηαθά θαη επαγγεικαηηθά εκπνξηθά αθίλεηα. Καηά
ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν, ν αξηζκόο θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκθσληώλ απμήζεθε
ζεκαληηθά από 9 θαη € 268 εθαη. ην 2015 ζε 51 θαη πάλσ από € 1 δηζ. ην 2017, ζεκεηώλνληαο
αύμεζε θαηά 629% θαη 297% αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ, νη
απνθηήζεηο κεηνρώλ θαη νη εμαγνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ αληηπξνζώπεπαλ ζπλνιηθά ην
48% αθνινπζνύκελεο από ηα νκνινγηαθά δάλεηα.
Γξάθεκα 3: Αξηζκόο Σπκθσληώλ & Αμία Corporate Deals (ζε εθαη. Επξώ) ζηελ Αθίλεηε Πεξηνπζία, Πεξίνδνο 2015 – 2017

Πεγή: VRS

Πληποθοπίερ για ηην Έπεςνα
Σηελ έξεπλα θαηαγξάθεθαλ νη εηαηξηθέο ζπκθσλίεο (corporate deals) πνπ αλαθνηλώζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν 2015 - 2017. Οη εηαηξηθέο ζπκθσλίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ ηύπν ηεο εηαηξηθήο
ζπκθσλίαο (type of deal) θαη ηνπ θιάδνπ (Sector) επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν GICS® (Global Industry
Classification Standard).
Η εηδηθή απηή έθζεζε είλαη αλαξηεκέλε ζηηο ζειίδεο ηεο VRS ζην Bloomberg θαη ζην Reuters.
Ο νίθνο έξεπλαο & αλάιπζεο “VRS – Valuation and Research Specialists” ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
νκάδα θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απνηεινύκελε από ηνπο Κσζηή Νίθνπ, Ζήζε
Ψαιιίδα θαη Ζαθείξε Σηδεξόπνπιν, κέιε ηνπ Finance Club ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,
θαηέγξαςε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηηο εηαηξηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ειιεληθή Αγνξά
από ην 2015 κέρξη θαη ζήκεξα.

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS)
Αηόινπ 104, Αζήλα 10564, Ειιάδα
Τει. 210 3219557
www.vrs.gr

Fax 210 3316358
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