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ΑΘΗΝΑ,   Α’ Εξάμηνο 1996

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
στην ΕΛΛΑΔΑ, τις Η.Π.Α.
και τον ΚΟΣΜΟ

Γιατί Τόση ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ;

Σπυρίδων Ε. Βασιλείου
Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης

[  Εισαγωγική Ενότητα Ειδικής Έρευνας,   Α’ Εξάμηνο 1996  ]

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι Αποδόσεις των Μετοχών τους μετά τη Δημόσια Εγγραφή

Η Εμπειρία από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και τον Κόσμο

Το Φαινόμενο της Υποτιμολόγησης

Η ειδική αυτή μελέτη περιλαμβάνει – σε μία έκταση της τάξεως των 70
σελίδων περίπου - την καταγραφή, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την πορεία των μετοχών και των οικονομικών δεικτών των
εταιριών που πραγματοποίησαν δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή τους
στο Χρηματιστήριο.

Η εν λόγω πορεία εξετάζεται και διερευνάται κατά την 3ετή περίοδο που
ακολουθεί την εισαγωγή των νέων εταιριών και βάσει των
χρησιμοποιηθέντων στοιχείων διατυπώνονται χρήσιμα συμπεράσματα για
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
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Έχει παρατηρηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ότι οι τιμές
των μετοχών νεοεισαγόμενων εταιριών παρουσιάζουν μία ανοδική
συμπεριφορά στους πρώτους μήνες μετά τη χρονική στιγμή της εισαγωγής
τους στο Χρηματιστήριο.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η αγορά νέων μετοχών από τους επενδυτές
κατά τη διαδικασία των δημόσιων εγγραφών καθίσταται ιδιαιτέρως
ελκυστική, λόγω των υψηλών αποδόσεων που παρατηρούνται στατιστικά
στην έως και 3ετή περίοδο που ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία.

Στις κεφαλαιαγορές του εξωτερικού, η εξέταση ιστορικών στοιχείων
δείχνει ότι οι αποδόσεις διατηρούνται θετικές για μικρότερα χρονικά
διαστήματα.

Από την άλλη πλευρά, λόγω της διατήρησης της τιμής των νέων μετοχών
(αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους) σε επίπεδα
υψηλότερα της τιμής διάθεσης, οι ειδήμονες της Χρηματοδότησης τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μιλούν ιδιαιτέρως συχνά για το
φαινόμενο της υποτιμολόγησης των δημόσιων εγγραφών.

Αυτό σημαίνει ότι οι νέες εταιρίες εισάγουν τις μετοχές τους καθορίζοντας
(μέσω των αναδόχων τους) μία τιμή διάθεσης χαμηλότερη της
πραγματικής τους αξίας, όπως αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά των
ίδιων των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο αμέσως μετά τη δημόσια
εγγραφή.

[ Τέλος Εισαγωγικής Ενότητας ]
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