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Σε “Στενό Κλοιό” 
 

οι Εταιρικές Αποτιµήσεις 
 

 

 

Από τα µέσα του 2007, οι διεθνείς αγορές µετοχών εισήλθαν σε ένα 

πτωτικό κύκλο τιµών, ο οποίος στην αρχή φάνηκε βραχύβιος αλλά στη 

συνέχεια οι αρνητικές επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης 

ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου στην παγκόσµια οικονοµία, άρχισαν να 

γίνονται ολοένα και εντονότερες. Από τότε µέχρι σήµερα, οι µετοχές έχουν 

απολέσει ένα σηµαντικό ή το σηµαντικότερο µέρος της αξίας τους, ενώ οι 

επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν αφήσει σχεδόν καµία αγορά χρεογράφων 

ανεπηρέαστη. Έντονη καθοδική τροχιά κατά τους τελευταίους µήνες βίωσαν 

οι αγορές εµπορευµάτων, η αγορά πετρελαίου, εταιρικών οµολόγων, αλλά 

και αρκετών νοµισµάτων που δεν “άντεξαν” το βάρος των επιπτώσεων της 

κρίσης στις αντίστοιχες οικονοµίες τους. Ορισµένοι από τους παράγοντες που 

αναµένεται να επηρεάσουν τις εταιρικές αποτιµήσεις στις χρηµατιστηριακές 

αγορές στο άµεσο αλλά και απώτερο µέλλον περιγράφονται πιο κάτω: 

 

---->  Η πορεία της εταιρικής κερδοφορίας παραµένει καθοδική, καθώς οι 

επιχειρήσεις τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, “νοιώθουν” διαρκώς τις 

συνέπειες της αδύναµης ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και ταυτόχρονα 

είτε αναβάλλουν επ’ αόριστον τα επενδυτικά τους σχέδια είτε προβαίνουν σε 

σοβαρές µειώσεις του απασχολούµενου προσωπικού τους. 

 

---->  Οι εταιρικοί ισολογισµοί είναι ακόµη “γεµάτοι” µε ασώµατα πάγια 

και άυλες αξίες (όπως φήµη και πελατεία – “goodwill” από εξαγορές 

επιχειρήσεων), για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξουν σηµαντικές διαγραφές, 

καθώς πλέον στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες δεν τεκµηριώνονται 
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τέτοιου µεγέθους αξίες στους ισολογισµούς. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις 

αναλυτών, οι διαγραφές αυτές στις δυτικές οικονοµίες ανέρχονται σε δεκάδες 

δισεκατοµµύρια δολάρια και εφόσον γίνουν αναµένεται να επηρεάσουν σε 

πρόσθετο βαθµό τις τιµές των µετοχών των αντίστοιχων εταιριών. 

 

---->  Ο κίνδυνος των µετοχών και το λεγόµενο “risk premium” 

εµφανίζεται ως ένα µεγάλο ερωτηµατικό των καιρών που αναστέλλει τις 

τοποθετήσεις κεφαλαίων ακόµη και σε µετοχές υγιέστερων ή ανθεκτικότερων 

στην κρίση εταιριών. Ένα όµως είναι βέβαιο: Ότι το “risk premium” έχει 

αυξηθεί σε µικρό έως και σε σηµαντικό βαθµό για πρώτη φορά µετά από 

δεκαετίες στις ανεπτυγµένες χρηµατιστηριακές αγορές του κόσµου. Όµως 

άξιο λόγου είναι ότι αυτό δεν υιοθετείται ακόµη στις αποτιµήσεις που 

εκπονούνται από διεθνείς αναλυτές για διάφορες εταιρικές αξίες. 

 

---->  Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις τόσο των Η.Π.Α. όσο και των 

µεγάλων ευρωπαϊκών οικονοµιών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνολικά, δείχνουν αποφασιστικές στην εκπόνηση / υλοποίηση δραστικών 

πλάνων τόνωσης της ρευστότητας και ανάκαµψης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, εντούτοις οι επενδυτές ανά τον κόσµο δεν έχουν σε καµία 

περίπτωση πεισθεί ότι οι εν λόγω κυβερνήσεις έχουν καθολική γνώση τόσο 

του προβλήµατος όσο και της λύσης του. Συνεπώς, οι αγορές µετοχών 

δείχνουν να αντιλαµβάνονται ανυπαρξία οργανωµένου και λεπτοµερούς 

σχεδίου διάσωσης των οικονοµιών. Αυτό είναι φυσικό, καθώς τα 

περισσότερα σχέδια είναι γενικόλογα χωρίς εξειδικευµένους ποσοτικούς 

στόχους, όπως εκείνο που πρόσφατα «πέρασε» η αµερικανική κυβέρνηση. 

 

---->  Ακόµη και αν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις επιτύχουν το στόχο 

τους, δεν είναι τόσο βέβαιο ότι οι αγορές µετοχών θα “νοιώσουν άνετα” σε 

ένα περιβάλλον συνεχών παρεµβάσεων και προσωρινών κρατικοποιήσεων ή 
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ελέγχου µεγάλων τραπεζών και άλλων οικονοµικών οργανισµών. Εδώ θα 

πρέπει να προστεθεί και το ζήτηµα ως προς το κατά πόσο θα κατορθώσουν οι 

κυβερνήσεις διαφόρων κρατών να “ζωντανέψουν” τις τράπεζες χωρίς να τις 

κοινωνικοποιήσουν σε τέτοιο βαθµό που να χαθεί η αποτελεσµατικότητά 

τους και η µεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους σε βάθος χρόνου. 

 

---->  Και µόνο το γεγονός ότι υπάρχουν σήµερα – τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στον κόσµο – συνθήκες αποπληθωρισµού και ενδεχοµένως αναµένονται 

και τα πρώτα δείγµατα αρνητικού πληθωρισµού, αποτελεί ένα µεγάλο σήµα 

συντήρησης της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία και αγορά, µε 

αποτέλεσµα οι επενδυτές να µην πείθονται εύκολα ότι βρισκόµαστε κοντά 

στον “πυθµένα” της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης των τελευταίων 

δεκαετιών. 

 

---->  Υπήρξε µεγάλη επενδυτική απογοήτευση από την αποτυχία να 

συµβεί το λεγόµενο “decoupling” των ανεπτυγµένων αγορών από τις 

αναδυόµενες οικονοµίες. Μέχρι πριν από αρκετούς µήνες, ο επενδυτικός 

κόσµος είχε εναποθέσει τις τελευταίες ελπίδες του περί πιθανής οικονοµικής 

ανάκαµψης στη ζήτηση που θα διαµορφωνόταν από τις αναδυόµενες 

οικονοµίες και η οποία θα αντιστάθµιζε τη χαµηλή ζήτηση των ανεπτυγµένων 

οικονοµιών. Σήµερα όµως αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία αλλά και η Ρωσία 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιµη κατάσταση µε αποτέλεσµα να “αφαιρούν” 

σταθερά µέρος από την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη και να ακυρώνουν 

τις µεγάλες προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί. 

 

---->  Τέλος, µία ακόµη απογοήτευση προήλθε από την αδυναµία των 

πολυδιαφηµισµένων “sovereign funds” να τονώσουν µε τα επενδυτικά τους 

κεφάλαια διάφορους οικονοµικούς κλάδους των αγορών της Β. Αµερικής και 

της Ευρώπης, εξέλιξη που εάν υλοποιούνταν θα “κάλµαρε” σηµαντικά την 
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πτώση των µετοχικών αξιών. ∆υστυχώς αποδείχθηκε ότι αυτά τα κεφάλαια 

που θα προέρχονταν από περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Κίνα και η 

Σκανδιναβία ήταν πολύ µικρά σε µέγεθος ή και ανύπαρκτα για να 

βελτιώσουν την επενδυτική αγορά και ψυχολογία. 

 

Αποδόσεις Χρηµατιστηριακών ∆εικτών      

∆είκτης Τιµή 11/2/09 Πτώση από 31/12/07 

Dow Jones – ΗΠΑ 7.939,5 -40,1% 

Nikkei 225 – Ιαπωνία 7.945,9 -48,1% 

FTSE 100 – Βρετανία 4.234,3 -54,1% 

FTSE Euro 100 – Ευρωζώνη 695,5 -49,4% 

Γενικός ∆είκτης – Αθήνα 1.744,5 -66,3%   

Πηγή: Bloomberg, Reuters, VRS. 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 
 

 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 

ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 

απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 

πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 

του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 

πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 

στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 

ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 

οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 

ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 

µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 

IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 

σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 

και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 

αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 

µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 

µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 

µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 

δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 

εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 

διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 

πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 

των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 

διακυµάνσεις των τιµών. 

 

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 

δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 

εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 

την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 

συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 

δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 

προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 

και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 

συµπεριφοράς. 

 

Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 

αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 

επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 

καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 

διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 

συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 

ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 

έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 

 
 

 

 

 


