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Η ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΚΑΛΤΨΗ     

ΣΩΝ ΕΙΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ     

Γιατί Είναι η Πιο Αποτελεςματική Οδόσ ςτην Σόνωςη του Επενδυτικοφ Ενδιαφζροντοσ 

τησ Μετοχήσ μιασ Ειςηγμζνησ Εταιρίασ 

 

τισ ανεπτυγμζνεσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ, θ ανεξάρτθτθ κεμελιϊδθσ ανάλυςθ για τθν 

κάλυψθ των ειςθγμζνων εταιριϊν, το λεγόμενο “fee-based research”, διαδραματίηει ζνα 

ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξειδικευμζνθ ενθμζρωςθ των επενδυτϊν, τόςο των 

κεςμικϊν όςο και των ιδιωτϊν, με ςκοπό τον εμπλουτιςμό των επενδυτικϊν τουσ επιλογϊν 

και τθν αναηιτθςθ μετοχϊν οι οποίεσ χωρίσ τθν ανεξάρτθτθ ανάλυςθ δεν κα μποροφςαν 

είναι γνωςτζσ προσ τθν επενδυτικι κοινότθτα. Μετά από τθν --εδϊ και δεκαετίεσ-- 

“απελευκζρωςθ” των προμθκειϊν των χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν, λόγω των 

μειωμζνων εςόδων των αντίςτοιχων εταιριϊν, ζχει δθμιουργθκεί ζνα μεγάλο χάςμα ωσ 

προσ τθν παροχι ανάλυςθσ για ειςθγμζνεσ εταιρίεσ (κυρίωσ μικρισ και μεςαίασ 

κεφαλαιοποίθςθσ) προσ το ευρφτερο επενδυτικό κοινό. 

Αντίςτοιχο και μάλιςτα μεγαλφτερο κενό πλθροφόρθςθσ --και αναλυτικισ άποψθσ-- ζχει 

δθμιουργθκεί εδϊ και πολλά χρόνια ςτθν Ελλθνικι αγορά μετοχϊν, με τισ εγχϊριεσ 

ειςθγμζνεσ εταιρίεσ να μθν διακζτουν κάλυψθ από αναλυτζσ και κατά αυτόν τον τρόπο να 

μθν είναι ςε κζςθ να τονϊςουν το επενδυτικό ενδιαφζρον για τθ μετοχι τουσ ακόμθ και 

όταν υπάρχουν κετικζσ προοπτικζσ ςτα κεμελιϊδθ μεγζκθ τουσ. Οι ςθμαντικότεροι λόγοι 

για τουσ οποίουσ κα πρζπει μια Ελλθνικι ειςθγμζνθ εταιρία να ζχει κάλυψθ από 

ανεξάρτθτο οίκο ζρευνασ και ανάλυςθσ είναι οι ακόλουκοι: 

--  Η ανεξάρτθτθ ανάλυςθ είναι πθγι ηωτικισ πλθροφόρθςθσ για τθ χρθματιςτθριακι 

αγορά και το επενδυτικό τθσ κοινό, και δεν αποτελεί ζνα απλό μζςο μάρκετινγκ ι 

προϊκθςθσ ενόσ “προϊόντοσ” δθλαδι τθσ μετοχισ τθσ ειςθγμζνθσ εταιρίασ. 

--  Η ανεξάρτθτθ ανάλυςθ παρζχει μια ςειρά από αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, δεν υπάρχουν αμοιβζσ ι αποηθμιϊςεισ με τθ μορφι μετοχϊν ι 

δικαιωμάτων για τουσ αναλυτζσ που εκπονοφν τισ εν λόγω αναλφςεισ. Δεν υπάρχει 

“ςφνδεςθ” τθσ ανάλυςθσ με τθ διενζργεια πράξεων όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει με τισ 

αναλφςεισ από χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ. Δεν υπάρχουν ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων ςτο 

βακμό που υπάρχουν για τισ αναλφςεισ που γίνονται από τουσ ανωτζρω φορείσ. Σα κόςτθ 

τθσ υπθρεςίασ ανεξάρτθτθσ ανάλυςθσ καταβάλλονται εκ των προτζρων, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ πιο αντικειμενικι κατά το δυνατόν άποψθ. Οι αναλφςεισ παρακζτουν με 

ςαφινεια τθ ςχζςθ του οίκου ανεξάρτθτθσ ανάλυςθσ και τθσ ειςθγμζνθσ εταιρίασ και 

ςυνεπϊσ οι επενδυτζσ μποροφν να κρίνουν τθν αντικειμενικότθτα τθσ ανάλυςθσ. 
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--  Σο επενδυτικό κοινό των ανεξάρτθτων αναλφςεων είναι πολφ μεγαλφτερο, κακϊσ 

πρακτικά οποιοςδιποτε επενδυτισ, κεςμικόσ ι ιδιϊτθσ, ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

ςε τζτοιου είδουσ αναλφςεισ. Αντίκετα δθλαδι με αυτό που ιςχφει για τισ αναλφςεισ οι 

οποίεσ προζρχονται από τισ χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ και τισ επενδυτικζσ τράπεηεσ. 

--  Οι αναλφςεισ δεν λαμβάνουν απαραίτθτα κζςθ (όπωσ αγορά ι πϊλθςθ) για τθ μετοχι, 

κακϊσ εκκζτουν περιςςότερο ανεξάρτθτθ άποψθ χωρίσ να ενκαρρφνουν απαραίτθτα 

χρθματιςτθριακζσ πράξεισ. Όπωσ προαναφζρκθκε, οι αναλυτζσ δεν αγοράηουν μετοχζσ 

τθσ εταιρίασ που καλφπτουν οφτε “ςυνδζονται” με τμιματα κεςμικϊν επενδυτϊν και με 

χρθματιςτθριακζσ εντολζσ αυτϊν. 

--  Οι κεςμικοί επενδυτζσ διακρίνονται ςυνικωσ από κετικι προδιάκεςθ να διαβάςουν 

μια ανεξάρτθτθ ανάλυςθ από μια ανάλυςθ που ζχει εκπονθκεί από επενδυτικι τράπεηα ι 

χρθματιςτθριακι εταιρία με ενδεχόμενο ςυμφζρον τισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ επί τθσ 

μετοχισ τθσ εκάςτοτε ειςθγμζνθσ εταιρίασ. 

--  το πλαίςιο τθσ επενδυτικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ, οι ειςθγμζνεσ εταιρίεσ 

ωφελοφνται όταν παρζχουν προσ όλουσ τουσ επενδυτζσ, ζςτω ζμμεςα, το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ και ανάγνωςθσ εξειδικευμζνων αναλφςεων. Αυτό ςυμβαίνει διότι ςτθν 

ανάλυςθ που εκπονείται από ζναν οίκο ανεξάρτθτθσ ζρευνασ δφνανται να ζχουν 

πρόςβαςθ όλοι οι επενδυτζσ. Αντίκετα όταν θ ανάλυςθ εκπονείται από μία επενδυτικι 

τράπεηα ι μία χρθματιςτθριακι εταιρία, τότε πρόςβαςθ ςτθν ανάλυςθ ζχουν μόνο οι 

πελάτεσ – κεςμικοί επενδυτζσ του εν λόγω φορζα ωσ προνομιοφχοι αποδζκτεσ τθσ 

πλθροφόρθςθσ και αποκλείονται όλεσ οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ επενδυτϊν. 

--  Με τθν ανεξάρτθτθ ανάλυςθ καλφπτονται εταιρίεσ μικρισ και μεςαίασ 

κεφαλαιοποίθςθσ, χαμθλότερθσ εμπορευςιμότθτασ, οι οποίεσ αν και μπορεί να ζχουν 

ευνοϊκζσ προοπτικζσ εντοφτοισ δεν προςελκφουν το ενδιαφζρον των επενδυτικϊν 

τραπεηϊν και των χρθματιςτθριακϊν εταιριϊν. 

--  Επίςθσ, θ ανεξάρτθτθ ανάλυςθ καλφπτει ζνα ςθμαντικό χάςμα πλθροφόρθςθσ μεταξφ 

των όςων ςυμβαίνουν ςε μία ειςθγμζνθ εταιρία και των όςων γνωρίηουν οι επενδυτζσ. 

Μετοχζσ οι οποίεσ δεν καλφπτονται από αναλυτζσ, καταλιγουν να είναι “ορφανζσ” και το 

γεγονόσ αυτό τουσ ςτερεί ςθμαντικά κεφάλαια κακϊσ και τθν ανάδειξθ τθσ δυνθτικισ 

τουσ αξίασ ςτθ χρθματιςτθριακι αγορά. 

--  Η νομοκεςία τθσ Mifid II αλλάηει τα δεδομζνα ςε επίπεδο ανάλυςθσ και ενδεχομζνωσ 

λόγω του ρθτοφ κόςτουσ που κα πρζπει να καταβάλλεται αλλά και να γνωςτοποιείται 

ςχετικά με τθν εκπόνθςθ αναλφςεων, ενδζχεται να περιορίςει τθν κάλυψθ ειςθγμζνων 

εταιριϊν πανευρωπαϊκά. Οι εταιρίεσ ανεξάρτθτθσ ανάλυςθσ μποροφν να καλφψουν αυτό 

το κενό που πρόκειται να δθμιουργθκεί. 

--  Οι ίδιεσ οι οργανωμζνεσ και ανεπτυγμζνεσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ ενκαρρφνουν, ι 

κα μποροφςαν να ευνοιςουν περαιτζρω, το λεγόμενο “fee-based research” (με ςκοπό 

τθν παροχι ενόσ είδουσ “fairness opinion” και όχι ενόσ “promotional opinion”) με ςκοπό 
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τθν κάλυψθ όςο το δυνατό περιςςότερων εταιριϊν προσ όφελοσ τθσ ευρφτερθσ 

επενδυτικισ κοινότθτασ που ενδιαφζρεται να επενδφςει ςτισ μετοχζσ τουσ και επικυμεί 

να είναι αποδζκτθσ εξειδικευμζνθσ ανάλυςθσ ωσ μζςου για τθ λιψθ των εκάςτοτε 

επενδυτικϊν αποφάςεων. 

Ιδιαίτερα ςτθν Ελλθνικι χρθματιςτθριακι αγορά κα πρζπει να επιςθμανκοφν και τα 

ακόλουκα: 

--  Ζνασ λόγοσ για τισ ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ, ι μθδαμινζσ, ςυναλλαγζσ των 

μικρομεςαίων ειςθγμζνων εταιριϊν ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο είναι θ ζλλειψθ 

εξειδικευμζνθσ ανάλυςθσ και πλθροφόρθςθσ για αυτζσ προσ ζνα ευρφτερο επενδυτικό 

κοινό. 

--  Οι εγχϊριεσ χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ δεν ζχουν τισ υποδομζσ για να καλφπτουν το 

ςφνολο των ειςθγμζνων εταιριϊν τθσ αγοράσ, ςυνεπϊσ και οι Ελλθνικζσ ειςθγμζνεσ 

ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ να παρουςιάηονται μζςω μιασ εξειδικευμζνθσ ανάλυςθσ ςτο 

ευρφτερο δυνατό κοινό, ιδιαίτερα των ξζνων κεςμικϊν επενδυτϊν. 

--  Είναι ενδεικτικό το γεγονόσ ότι ςτθν Ελλθνικι χρθματιςτθριακι αγορά, δεν 

καλφπτονται περιςςότερεσ από 15-20 εταιρίεσ, ςε μια χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία 

ενδιαφζρουςεσ προοπτικζσ υπάρχουν ςε τουλάχιςτον 50 εταιρίεσ από τισ ςυνολικζσ 100-

120 εταιρίεσ οι μετοχζσ των οποίων πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ ςε θμεριςια βάςθ. 

υνεπϊσ για να αποκτιςει ςταδιακά τόςο εμπορευςιμότθτα όςο και αναγνωριςιμότθτα μια 

μετοχι, ο πιο ανεξάρτθτοσ, διατθριςιμοσ και αντικειμενικόσ δρόμοσ είναι εκείνοσ τθσ 

ανεξάρτθτθσ ανάλυςθσ. Μάλιςτα, αυτό πρζπει να γίνεται όχι μόνο ςε καιροφσ ςτουσ 

οποίουσ τα οικονομικά μεγζκθ των ειςθγμζνων εταιριϊν εξελίςςονται ευνοϊκά αλλά και ςε 

καιροφσ που παρατθροφνται λιγότερο ευνοϊκζσ μεταβολζσ των μεγεκϊν αυτϊν. Οι 

ανεξάρτθτεσ αναλφςεισ διανζμονται ελεφκερα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ, 

όλων των κατθγοριϊν, παρατίκενται ςτισ ιςτοςελίδεσ τόςο του παρόχου όςο και των ίδιων 

των καλυπτόμενων ειςθγμζνων εταιριϊν και ςυμβάλλουν κακοριςτικά τόςο ςτθ διάχυςθ 

ηωτικισ πλθροφόρθςθσ όςο και ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ μετοχϊν. Η ανάγκθ 

τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ και του επενδυτικοφ τθσ κοινοφ για αντικειμενικι και 

ανεξάρτθτθ ανάλυςθ για τισ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ παραμζνει ςιμερα υψθλότερθ από κάκε 

άλλθ φορά λόγω των δυναμικϊν και ιδιαίτερα ευμετάβλθτων ςυνκθκϊν των αγορϊν. 

 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

ngeorgiadis@valueinvest.gr     

Τπεφκυνοσ Ανάλυςθσ Αγοράσ & Μετοχϊν 

VRS (Valuation & Research Specialists)     

 

mailto:ngeorgiadis@valueinvest.gr


 
 
 
 

4 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 

-------------------------------------------------------------- 

Από το ζτοσ 2002, ο οίκοσ ζρευνασ & ανάλυςησ VRS (Valuation & Research Specialists) – 

www.vrs.gr – εξειδικεφεται ςτην ανάλυςη Ελληνικών ειςηγμζνων εταιριών με ςκοπό την 

προώθηςή τουσ ςε θεςμικοφσ επενδυτζσ του εξωτερικοφ. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ 

επικοινωνήςτε ςτο 210 3219557 ή ςτο info@vrs.gr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


