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ΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ 

Η Εμπειρία από τθ Διεκνι και τθν Ελλθνικι Αγορά 

 

ιμερα εξακολουκοφμε να βριςκόμαςτε ςε μία περίοδο όπου οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο και μθ, είτε αναηθτοφν τθν εξωςτρζφειά τουσ ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ μζςω του εξαγωγικοφ τουσ προςανατολιςμοφ ι τθσ μεταφοράσ τθσ ζδρασ τουσ ςτο 

εξωτερικό, είτε πολλζσ από αυτζσ είναι προσ διάκεςθ ι προσ πϊλθςθ ςε ςτρατθγικοφσ 

επενδυτζσ και ςε άλλου τφπου διεκνι κεφάλαια. Μάλιςτα, ςτθν Ελλθνικι αγορά ζχουν 

λάβει χϊρα αρκετζσ ςυμφωνίεσ εξαγορϊν και απόκτθςθσ πακζτων μετοχϊν κατά τα 

τελευταία χρόνια. Αλλά και ςτο διεκνζσ περιβάλλον, οι εξαγορζσ επιχειριςεων 

βρίςκονται διαρκϊσ ςε κινθτικότθτα και μάλιςτα με υψθλζσ επιδόςεισ τόςο ςε αρικμό 

όςο και ςε μζγεκοσ επιχειρθματικϊν ςυμφωνιϊν. Ζνα κρίςιμο ερϊτθμα που ενδιαφζρει 

κυρίωσ τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ είναι με τι όρουσ αποτίμθςθσ γίνονται ι δφνανται να 

υλοποιθκοφν τζτοιου είδουσ ςτρατθγικζσ κινιςεισ ι εξαγορζσ. 

 

τθ διεκνι αγορά και ςε επίπεδο εξαγοράσ πλειοψθφικϊν πακζτων μετοχϊν, για αξίεσ 

ειςθγμζνων και μθ εταιριϊν τφπου “equity value” άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων 

“πλθρϊνονται” δείκτεσ P/E ανϊτεροι των 23 φορϊν, ενϊ για αξίεσ εταιριϊν κάτω των 10 

εκατομμυρίων δολαρίων οι δείκτεσ P/E διαμορφϊνονται ζωσ τισ 17 φορζσ. Επίςθσ για αξίεσ 

τφπου “enterprise value” (ι EV, δθλαδι εταιρικι αξία που αντιςτοιχεί ακροιςτικά ςε 

μετόχουσ και δανειςτζσ) μζχρι 500 εκατομμυρίων δολαρίων, δφναται να “πλθρωκεί” ζνασ 

δείκτθσ EV/EBITDA ζωσ 9 φορζσ. 

 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΝΑΛΛΑΓΗ (EQUITY VALUE) 

(ςε εκατ. δολάρια) 
P/E (φορζσ) 

0-10 <17x 

10-25 17x ζωσ 23x 

25-250 23x ζωσ 26x 

250-1.000 26x ζωσ 30x 

>1.000 >30 

 

Πθγι: FACTSET 

 

τθ διεκνι αγορά και ςε επίπεδο εξαγοράσ μειοψθφικϊν πακζτων μετοχϊν κα 

μποροφςαν να εξαχκοφν οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα μζςω των διαμορφοφμενων 

πολλαπλαςιαςτϊν αποτίμθςθσ των βαςικϊν χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν. Για παράδειγμα 

για τθν Ευρϊπθ (βάςει του Δείκτθ STOXX Europe 600) το τρζχον P/E (ζτουσ 2016) κινείται 

κοντά ςτισ 16 φορζσ ενϊ το “forward looking” P/E (ζτουσ 2017) είναι περίπου 14 φορζσ. 

τθν αγορά μετοχϊν των Η.Π.Α. (βάςει του Δείκτθ S&P 500), το τρζχον P/E (ζτουσ 2016) 
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κινείται κοντά ςτισ 18,5 φορζσ ενϊ το “forward looking” P/E (ζτουσ 2017) είναι περίπου 16,5 

φορζσ. Είναι εμφανζσ ότι ςτισ εξαγορζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν άλλθ άκρθ του 

Ατλαντικοφ, υπάρχει αςφαλϊσ ζνα “premium” ςε ςφγκριςθ με τισ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, 

και αυτό εφκολα εξθγείται από τθ διαφορά ςτισ αντίςτοιχεσ επιδόςεισ τόςο των οικονομιϊν 

όςο και των χρθματιςτθριακϊν αγορϊν. Με άλλα λόγια, θ οικονομία των Η.Π.Α. αλλά και θ 

αγορά μετοχϊν παρουςιάηουν ςτακερά καλφτερεσ επιδόςεισ από τισ αντίςτοιχεσ 

Ευρωπαϊκζσ, ενϊ υπάρχει μεγαλφτερο βάκοσ ςε επίπεδο ςυναλλαγϊν και πράξεων 

εξαγορϊν ςτθν Αμερικανικι αγορά ςε ςφγκριςθ με τθν Ευρωπαϊκι αγορά. ε επίπεδο 

διεκνϊν κλάδων, και για περιπτϊςεισ μειοψθφικϊν πακζτων μετοχϊν, ςυναλλαγζσ 

εταιρικϊν εξαγορϊν με υψθλά P/E φαίνονται να πραγματοποιοφνται ςτθν Πλθροφορικι 

και τθν Ενζργεια, ενϊ ςυναλλαγζσ με πιο χαμθλά P/E φαίνεται να διακρίνουν τισ 

Σθλεπικοινωνίεσ και τισ Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ. ε περίπτωςθ δε που οι εξαγορζσ 

αφοροφν ςε πλειοψθφικά πακζτα μετοχϊν τότε οι ανωτζρω πολλαπλαςιαςτζσ αυξάνονται 

και προςφζρουν ζνα “premium” ςτον πωλθτι, το οποίο καταβάλλεται από τον αγοραςτι 

και δεν μπορεί να εξαλειφκεί ςχεδόν ςε καμία περίπτωςθ εξαγοράσ, όπωσ τουλάχιςτον ζχει 

δείξει θ πράξθ. 

 

Βάςει ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ εταιρικϊν εξαγορϊν ςτθν Ευρϊπθ κατά τθ 

χρονικι περίοδο 2007 – 2016 (ςφμφωνα με τισ ςυνδυαςτικζσ αναφορζσ των οίκων 

Bloomberg, Factset και Thomson Reuters), οι μζςοι δείκτεσ αποτίμθςθσ για ειςθγμζνεσ και 

μθ επιχειριςεισ από διάφορουσ κλάδουσ λιανικϊν και χονδρικϊν πωλιςεων, που 

αποτελοφν το βαρόμετρο τθσ λεγόμενθσ “πραγματικισ” διεκνοφσ οικονομίασ (κακϊσ οι 

οικονομίεσ τείνουν να αναπτφςςονται μζςω κατανάλωςθσ), διαμορφϊκθκαν ωσ 

ακολοφκωσ:  P/S (αξία προσ πωλιςεισ) 2,5 φορζσ,  P/E (αξία προσ κζρδθ) 20 φορζσ  και  

EV/EBITDA (ακροιςτικι αξία μετόχων και δανειςτϊν προσ λειτουργικά κζρδθ) 8 φορζσ. 

 

Η Ελλθνικι Αγορά των Εταιρικϊν Εξαγορϊν 

 

τθν Ελλάδα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ανάλογο, με τισ διεκνείσ αγορζσ, βάκοσ 

ςυναλλαγϊν ςε επίπεδο εταιρικϊν εξαγορϊν, κακϊσ λόγω τθσ κρίςθσ και τθσ εκτεταμζνθσ 

φφεςθσ που ζλαβε χϊρα τα τελευταία ζτθ, επιδεινϊκθκε θ οικονομικι κατάςταςθ πολλϊν 

επιχειριςεων και υποχϊρθςε ραγδαία ο αρικμόσ των ελκυςτικϊν ςτόχων εξαγοράσ. 

Ωςτόςο, με τθν εξωςτρζφεια των Ελλθνικϊν επιχειριςεων να αυξάνεται εν μζςω αυτϊν 

δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν, πραγματοποιικθκαν αρκετζσ εταιρικζσ εξαγορζσ ςτθν 

διάρκεια των περαςμζνων ετϊν, κακϊσ και μζςα ςτο ζτοσ 2016. 

 

τθν Ελλάδα και ςε επίπεδο εξαγοράσ πλειοψθφικϊν πακζτων μετοχϊν (ειςθγμζνων και 

μθ εταιριϊν), ο δείκτθσ EV/EBITDA που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε 

εταιρικζσ εξαγορζσ δεν φαίνεται να υπερβαίνει τισ 6-7 φορζσ (εκτόσ από εξαιρζςεισ του 

κανόνα). Μάλιςτα ο εν λόγω πολλαπλαςιαςτισ αποτελεί τον κφριο δείκτθ αποτίμθςθσ που 

εξετάηουν τα επενδυτικά κεφάλαια κατά τθ διαπραγμάτευςθ μιασ εξαγοράσ και μζςω 

αυτοφ διατυπϊνουν το αρχικό τουσ ενδιαφζρον για τθν εταιρία-ςτόχο εφόςον υπάρχει. 
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ε όρουσ P/E, κυρίωσ για μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ, εταιρικζσ πράξεισ φαίνεται να 

υλοποιοφνται με πολλαπλαςιαςτζσ μζχρι 10-12 φορζσ τα κζρδθ (εκτόσ από εξαιρζςεισ), 

και αυτζσ οι πράξεισ λαμβάνουν χϊρα ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, κακϊσ υπάρχει το ρίςκο 

του εγκλωβιςμοφ ςε μια ςτάςιμθ οικονομία και ςε μια αγορά χωρίσ βάκοσ ςυναλλαγϊν. 

Επίςθσ, θ “απόςταςθ” του EBITDA από τα κακαρά κζρδθ ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

φαίνεται να παραμζνει πολφ μεγάλθ, κακϊσ υπάρχει υψθλι χρθματοοικονομικι μόχλευςθ, 

υψθλι φορολόγθςθ αλλά και απομείωςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων με αποτζλεςμα να 

χειροτερεφει θ τελικι γραμμι κερδοφορίασ που κακορίηει το δείκτθ P/E που μπορεί να 

επιτευχκεί ςε μία εξαγορά. Ζτςι ερμθνεφεται το γεγονόσ ότι ενϊ διεκνϊσ μια εξαγορά 

γίνεται με όρουσ αποτίμθςθσ 8 φορζσ ςε EV/EBITDA και 15-20 φορζσ ςε P/E, ςτθν Ελλάδα 

οι αντίςτοιχοι όροι διαμορφϊνονται ςε 6-7 φορζσ για EV/EBITDA και ςε μόλισ 10-12 

φορζσ για P/E. 

 

Ο δείκτθσ P/S ςε εξαγορζσ ςτθν Ελλάδα δείχνει κυμαίνεται μζχρι 1 φορά (εκτόσ από 

εξαιρζςεισ) και αυτό μάλλον κρίνεται φυςιολογικό. Με τα περικϊρια κακαροφ κζρδουσ 

(μετά από φόρουσ) τθσ πλειοψθφίασ των Ελλθνικϊν ειςθγμζνων και μθ εταιριϊν κάτω του 

5%, και τισ προοπτικζσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ να δείχνουν ςτακεροποιθτικζσ και 

ελαφρϊσ ανοδικζσ, για να επιτευχκεί για τον επενδυτι που κάνει τθν εξαγορά, μια 

απόδοςθ τουλάχιςτον 10%-15% (ϊςτε να καλφψει το “risk premium” και το “country risk” 

τθσ Ελλάδασ), ο πολλαπλαςιαςτισ αποτίμθςθσ P/S μάλλον πρζπει να “κατζβει” αρκετά 

χαμθλότερα από το 1. 

 

Ο δείκτθσ P/BV (αξία προσ ίδια κεφάλαια) δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα ςτθν 

περίπτωςθ των υποψιφιων προσ εξαγορά Ελλθνικϊν επιχειριςεων, κακϊσ κρίνεται ωσ 

επίφοβοσ λόγω των αρκετϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που πρζπει να απομειωκοφν ςτουσ 

ιςολογιςμοφσ των αντίςτοιχων επιχειριςεων. Ζτςι δεν χρθςιμοποιείται ςχεδόν κακόλου 

ςτισ διαπραγματεφςεισ εταιρικϊν εξαγορϊν ςτθν εγχϊρια αγορά, αφοφ το νόθμα του εν 

λόγω πολλαπλαςιαςτι βαίνει διαρκϊσ μειοφμενο. 

 

Εδϊ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι όςο μικρότεροσ είναι ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ και όςο 

χαμθλότερα είναι τα περικϊρια κζρδουσ και οι ταμειακζσ ροζσ τθσ υποψιφιασ προσ 

εξαγορά εταιρίασ, τόςο οι ανωτζρω δείκτεσ αποτίμθςθσ, ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, αλλά και 

διεκνϊσ, αρχίηουν να “χαμθλϊνουν” ςτθ διάρκεια μιασ διαπραγμάτευςθσ προκειμζνου 

να γεφυρωκοφν οι αποςτάςεισ μεταξφ πωλθτι και αγοραςτι και να επιτευχκεί θ 

ςυμφωνία εξαγοράσ. Αςφαλϊσ ιςχφει και το αντίςτροφο. 

 

τθν Ελλάδα όμωσ υπάρχουν και οριςμζνεσ εξαιρζςεισ των κανόνων, όπωσ ςε επίπεδο 

κλάδων. Για παράδειγμα αν παρατθριςει κανείσ τον κλάδο των ξενοδοχείων, ζναν 

ιδιαίτερα κινθτικό και πολφ ςθμαντικό κλάδο για τθν Ελλάδα λόγω του τουριςμοφ, οι 

πολλαπλαςιαςτζσ εξαγορϊν δείχνουν να ενςωματϊνουν ζνα “premium” ζναντι των μζςων 

πολλαπλαςιαςτϊν τθσ αγοράσ. Αυτό μάλλον οφείλεται ςτα γενικότερα δεδομζνα του 

κλάδου, κακϊσ πρόκειται για μια αγορά με κετικζσ προοπτικζσ αλλά και με ςτακερά κάκε 
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χρόνο ζςοδα παρά τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ φφεςθσ και κρίςθσ. Διεκνϊσ ςτον κλάδο των 

ξενοδοχείων για παράδειγμα, ο δείκτθσ P/E διαμορφϊνεται ςε 25 φορζσ και ο δείκτθσ 

EV/EBITDA ςε 9 φορζσ ενϊ από τθν άλλθ πλευρά, οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ του κλάδου 

δείχνουν ικανζσ να μποροφν να “κρατιςουν” αυτοφσ τουσ πολλαπλαςιαςτζσ ςε πράξεισ 

εξαγορϊν. 

 

Αςφαλϊσ κα πρζπει να τονιςκεί ότι όλοι οι ανωτζρω “κανόνεσ” ςχετικά με τουσ δείκτεσ 

αποτίμθςθσ των εξαγορϊν είναι ενδεικτικοί, κακϊσ ανάλογα με τθν κάκε περίπτωςθ μπορεί 

να παρατθρθκεί οποιοδιποτε επίπεδο δείκτθ, είτε μζςο, είτε πολφ υψθλό αλλά είτε πολφ 

χαμθλό. Οι παράγοντεσ που φαίνονται να “υπερβαίνουν” όλα τα δεδομζνα και τισ 

ανωτζρω ιςορροπίεσ μεταξφ των πολλαπλαςιαςτϊν είναι το επίπεδο κερδοφορίασ μιασ 

επιχείρθςθσ (ι ζςτω θ “αποδεδειγμζνθ” ι “πειςτικι” προοπτικι κερδοφορίασ), κακϊσ και 

θ απόκτθςθ τθσ πλειοψθφίασ και του ελζγχου τθσ επιχείρθςθσ. ε αυτό το πλαίςιο, 

δθλαδι όταν υπάρχει υψθλι κερδοφορία και ςτόχοσ εξαγοράσ πλειοψθφικοφ πακζτου 

μετοχϊν, τότε οι πολλαπλαςιαςτζσ μιασ εξαγοράσ μποροφν να αυξθκοφν ςε ιδιαίτερα 

ςθμαντικό βακμό και μάλιςτα αν πρόκειται για μθ ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ να ξεπεράςουν 

ακόμθ και τουσ μζςουσ δείκτεσ αποτίμθςθσ των αντίςτοιχων ειςθγμζνων εταιριϊν. 

     

     

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD 

VRS (Valuation & Research Specialists) 


