Corporate & equity valuation approaches: presentation of approaches a...

1 of 1

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39822

Μέθοδοι αποτίμησης εταιριών: παρουσίαση των μεθόδων και των προσδιοριστικών παραγόντων εταιρικής αξίας: πώς οι μέθοδοι συνδυάζονται μεταξύ τους,
γιατί χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και πώς εφαρμόζονται οι μέθοδοι αποτίμησης βάσει μιας μεθοδολογίας στάθμισης αυτών

Περίληψη

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Μετά από την εμφάνιση του μοντέλου CAPM από τους Sharpe (1964), Lintner (1965), Treynor (1965) και Mossin (1966), αλλά ανεξάρτητα από τον καθένα, και σε συνέχεια του
προηγούμενου ερευνητικού έργου του Markowitz (1952), η αποτίμηση των εταιριών άρχισε να εδραιώνεται και να χρησιμοποιείται σε ευρεία βάση στο πεδίο των εφαρμοσμένων
οικονομικών. Από τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα η καθιέρωση της θεωρίας της αποτίμησης των εταιριών, πολλοί ερευνητές έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω
εξέλιξή της, ενώ ταυτόχρονα έχουν εισαχθεί προς εφαρμογή διαφορετικές μεθοδολογίες. Παρά την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών μοντέλων αποτίμησης διαμέσου των ετών, οι
πιο διαδεδομένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τους επαγγελματίες της αγοράς για την αποτίμηση μιας εταιρίας είναι τέσσερεις
και συνοψίζονται στις ακόλουθες: Present Values ή Income Approach, Asset Values ή Asset Based Approach, Multiples ή Market Based Approach, και Options Based Valuation ή
Opt ...
περισσότερα
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