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15ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο. Τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ και οι φοιτήτριες, που παρουσίασαν
τα συμπεράσματα και τις εμπειρίες από το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων
Εταιρειών 2017».
Από δεξιά: Ο Πρόεδρος Μπάμπης Εγγλέζος, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Μιχαέλα Θεοδώρου και Παναγιώτα
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ…
Μπάμπης Εγγλέζος
Πρόεδρος ΣΕΔ

Το 11ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «Μετοχικός Ακτιβισμός»
που εκδίδει ο ΣΕΔ, έρχεται σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα
μας, η οποία, μετά από 8 χρόνια συνεχούς και σκληρής οικονομικής
κρίσης, προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και να πάψει να
εξαρτάται από τους δανειστές, ακόμα και για την πληρωμή μισθών και
συντάξεων, όπως συνέβη πολλές φορές, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Ο ΣΕΔ, σε όλη την περίοδο της κρίσης, σε πείσμα των καιρών θα έλεγε
κανείς, έχει αναπτύξει τεράστια δράση, η οποία αναγνωρίζεται πλέον από
ολόκληρη την Ελληνική επενδυτική κοινότητα και την Ελληνική
Κεφαλαιαγορά.
Το πρωτοποριακό (ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο) «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών» που
έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχει γίνει πλέον θεσμός και
διαρκώς αυξάνονται οι συμμετέχοντες, τόσο από τα Πανεπιστήμια, όσο
και από τους Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι νοιώθουν πλέον τον ΣΕΔ «σαν
το σπίτι τους» και δεν είναι λίγοι αυτοί που σχεδόν καθημερινά ζητούν τη
συμβουλή και την αρωγή μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
To «Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο του ΣΕΔ», έχει γίνει
πλέον θεσμός και στα 15 Συνέδρια που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχουν
συμμετάσχει σε αυτό σαν ομιλητές, εκπρόσωποι από τις εποπτικές αρχές
και από όλους τους φορείς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, επαγγελματίες
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του χώρου, αλλά και καθηγητές των Πανεπιστημίων, με τα οποία
συνεργαζόμαστε.
Ο ΣΕΔ, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, είναι πάντα δίπλα στον ιδιώτη
επενδυτή και ποτέ δεν αρνείται να βοηθήσει κάποιον επενδυτή που ζητά,
είτε συμβουλές είτε υποστήριξη, ανεξάρτητα αν είναι μέλος η όχι, αρκεί
βεβαίως το θέμα για το οποίο ζητά κάποιος την υποστήριξη μας, να είναι
τεκμηριωμένο επαρκώς.
Συνεχίζουμε λοιπόν τις πολύπλευρες Δράσεις, τις Ενημερωτικές
Εκδηλώσεις, τις Ημερίδες και τα Συνέδρια, τον Μετοχικό Ακτιβισμό,
αλλά και τις παρεμβάσεις και προτάσεις προς την Ελληνική
Κεφαλαιαγορά, που ξεκινήσαμε πριν 18 χρόνια, από το 2000 μέχρι
σήμερα.
Είμαστε πάντα αισιόδοξοι και ελπίζουμε πως η χώρα μας θα
καταφέρει τελικά να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και θα
έλθουν καλύτερες μέρες για όλους μας!
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15Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
& ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Παρουσίαση:
Μπάμπης Εγγλέζος
Πρόεδρος ΣΕΔ

Με ένα ιδιαίτερο Συνέδριο αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα, σε
σχέση με το Χρηματιστήριο και την Κεφαλαιαγορά γενικότερα, ο θεσμός
του Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου του ΣΕΔ, έκλεισε
τα 15 χρόνια ζωής.
Ένας θεσμός που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 στην ιστορική αίθουσα
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που τότε είχε την έδρα του Σοφοκλέους 10
στο κέντρο της Αθήνας.
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έθεσε και πάλι υπό την αιγίδα του
το Συνέδριο του ΣΕΔ, συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία που είχαμε
πάντα, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ΣΕΔ και συνεργαζόμενος
φορέας ήταν το ΤΕΙ Αθήνας.
Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και, παρά τη μεγάλη διάρκεια, το
ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο, σε όλα τα πάνελς, τα οποία είχαν
διάφορα θέματα και εξαιρετικούς ομιλητές.
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Το Συνέδριο ξεκίνησε με μια μικρή δική μου εισαγωγή και τον
χαιρετισμό του Πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθηγητή κ.
Χαράλαμπου Γκότση, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία,
τα τελευταία 2 χρόνια.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης εκ μέρους του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών ο Διευθυντής Στρατηγικής Σπικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών
κ. Παντελής Λάμπρου και ο Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας κ.
Παναγιώτης Καλδής.

Το πρώτο πάνελ ήταν, όπως έχουμε καθιερώσει πλέον, αφιερωμένο στα
Συμπεράσματα από το 3ο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν.
Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2017. Μια εξαιρετική
παρουσίαση, σε ένα Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί πρωτοτυπία, ίσως και
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το δεύτερο πάνελ ήταν αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα και τις
νέες τεχνολογίες, σε σχέση με το Χρηματιστήριο και είχε άμεση σύνδεση
με το τίτλο του Συνεδρίου.
Στο τρίτο πάνελ έγινε μια τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση της
χρηματιστηριακής αγοράς, από εξαιρετικούς επαγγελματίες του χώρου
Στη συνέχεια, στο τέταρτο πάνελ, δύο εξαιρετικά στελέχη του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέλυσαν το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό
Περιβάλλον Αγορών και μετά το απαραίτητο διάλειμμα, ακολούθησε το
πέμπτο πάνελ, το οποίο είχε θέμα και πάλι την επιχειρηματικότητα, με
διαφορετικές προσεγγίσεις και θεωρήσεις.
Τέλος στο έκτο πάνελ έγινε μια γενική συζήτηση για την Ελληνική
Οικονομία και την αγορά, από εξαιρετικούς ομιλητές δημοσιογράφους
και επαγγελματίες του χώρου.
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Θέλω, για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν
αφιλοκερδώς για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, τα μέλη των ομάδων
εργασίας του ΣΕΔ, τα μέλη της γραμματείας και του front desk, το
ΤΕΙ Αθήνας για τη συνεργασία του, τον Όμιλο Χρηματιστηρίου
Αθηνών, για την αμέριστη υποστήριξη του και τους επενδυτές και
φοιτητές που με την παρουσία και τις ερωτήσεις τους βοήθησαν στην
μεγάλη επιτυχία του Συνεδρίου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 15ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΔ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ VIDEO ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων
Εισηγμένων Εταιρειών 2017
Συμπεράσματα

Μιχαέλα Θεοδώρου, Account Manager, Nuntius ΑΕΠΕΥ

Παναγιώτα Ιωάννα Τσάτσαρη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παντείου
Πανεπιστημίου
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Γεωργία Τσιαχτάνη, Προπτυχιακή φοιτήτρια Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε τόσο η υλοποίηση του 3ου Προγράμματος,
όσο και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του στο 15ο Συνέδριο του
ΣΕΔ. Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτόμο για την Ελληνική
Κεφαλαιαγορά και αφορά αφ’ ενός το επενδυτικό κοινό, αλλά και την
Ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι τους δίνεται η δυνατότητα να
αξιολογήσουν την πορεία και τους στόχους της εκάστοτε εταιρείας και
αφετέρου την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, αφού δεν έχει υπάρξει κάτι
αντίστοιχο. Το πρόγραμμα αφορά τις ετήσιες απολογιστικές Γενικές
Συνελεύσεις, που αποτελούν ίσως την κυριότερη πηγή πληροφόρησης,
για τους μεν φοιτητές να οπτικοποιήσουν την γνώση που λαμβάνουν από
τα Πανεπιστήμια, για τους δε επενδυτές να λάβουν την απαραίτητη
ενημέρωση προκειμένου να προχωρήσουν σε ορθολογικές επενδυτικές
αποφάσεις. Σχετικά με το πρόγραμμα η πρώτη παρουσίαση έγινε στο 11ο
Συνέδριο του ΣΕΔ τον Δεκέμβριο του 2013 από τον Πρόεδρο κ.
Χαράλαμπο Εγγλέζο. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική έναρξή
του το Μάρτιο του 2015 υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έγινε αποδεκτό με
ενθουσιασμό από τους φοιτητές και τους καθηγητές, το επενδυτικό κοινό,
αλλά και από τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία το 2016 και να κορυφωθεί το
2017 με την αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών και των εισηγμένων

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

εταιρειών. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ ορίστηκε τριμελής
επιτροπή και με την βοήθεια των φοιτητών που συμμετέχουν στις ομάδες
εργασίας, αρχίσαμε την υλοποίηση του τρίτου προγράμματος με την
καλύτερη οργάνωσή, σε όλα τα επίπεδα. Τους μήνες Φεβρουάριο και
Μάρτιο του 2017 πραγματοποιήθηκαν κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια,
στα οποία διδάχθηκε τόσο ο τρόπος που παρακολουθούμε σφαιρικά μια
Γενική Συνέλευση εισηγμένης, όσο και την ορθή συμπλήρωση του
Ερωτηματολογίου.
Τέλος, πριν αναλυθεί η μεθοδολογία, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
σκοπός του ΣΕΔ είναι το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει ένα βασικό
‘εργαλείο’ αξιολόγησης των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και των
Εισηγμένων Εταιρειών γενικότερα. Για αυτό και θα υπάρχει εντατική
προσπάθεια να εντοπίζονται τα αδύνατα σημεία και να βελτιώνεται, ώστε
κάθε χρόνο να παρουσιάζεται καλύτερο και πληρέστερο.
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Μεθοδολογική προσέγγιση
Ξεκινώντας το Πρόγραμμα για το 2017, το πρώτο που έχρηζε
τροποποίηση ήταν το Ερωτηματολόγιο από την προηγούμενη χρονιά,
ώστε να είναι πιο χρηστικό και περισσότερο διαφωτιστικό για την
αξιολόγηση των εταιρειών. Ο βασικός κορμός έμεινε όμοιος, ενώ
προστέθηκαν και δύο ακόμη ερωτήσεις που δεν υπήρχαν, σε συνεννόηση
με την Ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιτροπή του ΣΕΔ και των ομάδων
εργασιών.
 Αφού αναδιοργανώσαμε το ερωτηματολόγιο, καλέσαμε φοιτητές
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλα ΑΕΙ από την
επαρχεία όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα
Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Θράκης, αφού έχουν
παρακολουθήσει τις Γενικές Συνελεύσεις να συμπληρώσουν για
την εκάστοτε εταιρεία το Ερωτηματολόγιο.
 Με το πέρας των Γενικών Συνελεύσεων που επιλέξαμε να
παρακολουθήσουμε, συγκεντρώσαμε όλες τις απαντήσεις και
συγκροτήθηκε μια τριμελής ομάδα, η οποία ανέλαβε να
επεξεργαστεί τα ερωτηματολόγια και να εξάγουν τα
συμπεράσματα του δείγματος.
 Αρχικά, η κλίμακα αξιολόγησης ορίστηκε από το 1, που ήταν το
ελάχιστο, έως το 5, που ήταν η καλύτερη βαθμολογία, δίνοντας
έμφαση στον μέσο όρο αλλά και στην διακύμανση, διότι ο ως
μέτρο ο μέσος όρος επηρεάζεται από ακραίες τιμές.
Βασιζόμενοι στα ποσοτικοποιημένα ευρήματα, προσπαθούμε να
εστιάσουμε στα προβλήματα των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και στις
επακόλουθες συνέπειες στους οργανισμούς ως οντότητες. Παράλληλα,
μείζον στόχος μας είναι να προτείνουμε λύσεις, όπου βέβαια μας είναι
δυνατόν, προκειμένου μελλοντικά να βελτιωθεί η ποιότητα ενημέρωσης
των μετόχων. Το πρόγραμμα παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους
φοιτητές, αλλά και γενικά για τους Ανώτατους φορείς εκπαίδευσης που
συνεργαζόμαστε, και για τους μετόχους, όσο και για τις ίδιες τις εταιρείες
ακόμη και για το Χρηματιστήριο. Μάλιστα παρατηρείται μία μεγαλύτερη
διαφάνεια από τις επιχειρήσεις οι οποίες γνωρίζουν την παρουσία του
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ΣΕΔ στις τακτικές Γ.Σ.. Την παρουσίαση την έκαναν οι: Μιχαέλα
Θεοδώρου, Account Manager Nuntius ΑΕΠΕΥ, Παναγιώτα Ιωάννα
Τσάτσαρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ για τις
εμπειρίες τους μίλησαν οι φοιτήτριες: Βαρβάρα Ταμπακουλάκη,
τελειόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και
Κατερίνα Κωστοπούλου, φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, με
συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ, Νίκο Οικονομόπουλο.
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Αποτελέσματα Προγράμματος
Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων θεωρήσαμε σκόπιμο να ομαδοποιήσουμε τις
εταιρείες σύμφωνα με την παραγωγική τους δραστηριότητα. Παρακάτω παραθέτονται οι
μέσοι όροι και οι διακυμάνσεις ανά κλάδο.

ΚΛΑΔΟΣ

ΜΕΑΝ

STANDARD DEVIATION

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3,258333333
3,321666667
3,398955027
3,231276252
3,21525
3,315
3,424166667
3,200257937
3,24125
3,225815844
3,243541667
2,785
3,320166667

0,677255172
0,457424816
0,388699457
0,659070731
0,358974717
0,724730026
0,598521157
0,58224685
0,572452464
0,61055719
0,505502623
0,703976799
0,453043141

Ακολούθως το αντίστοιχο διάγραμμα του παραπάνω πίνακα.
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Το παρακάτω διάγραμμα σχετίζεται με τις βαθμολογίες που έλαβαν οι επιχειρήσεις με
βάση τις 10 ενότητες που περιέχει το Ερωτηματολόγιο.

Τέλος, με βάση το δείγμα που εξετάσαμε, διακρίναμε τις 5 καλύτερες εταιρείες με βάση την
Γ.Σ. και τις τοποθετήσαμε αλφαβητικά.
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TOP 5 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Προτάσεις βελτίωσης
Οι εταιρείες, αν και οι περισσότερες προθυμοποιούνται να απαντήσουν
στις ερωτήσεις των μετόχων, θα πρέπει να απαντούν με μεγαλύτερη
σαφήνεια στις ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωμένες να
εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης ενοτήτων στους κανόνες της
εταιρικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με θέματα στα οποία επέδειξαν
αδυναμίες. Τέλος αν και το Πρόγραμμα έχει πάρει ήδη μεγάλες
διαστάσεις, αναγκαία κρίνεται η συμμετοχή και η μεγαλύτερη προθυμία
από περισσότερους φοιτητές και Πανεπιστήμια προκειμένου το δείγμα να
είναι πιο αξιόπιστο και να επιτευχθεί η καλύτερη σύνδεση Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2017
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Πως αποφασίζουν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις
σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωσή τους

Δημήτριος Κυριαζής,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής,

Σχολή

Χρηματοοικονομικής

και

Ασφαλιστικής

Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Χρηματοοικονομική
Ανάλυση για Στελέχη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής
Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια και
νυν απόφοιτος του ανωτέρω προγράμματος κ.Χριστίνα Τζάνη ανέλαβε
υπό την εποπτεία μου να διερευνήσει με τη διατριβή της τον τρόπο με
τον οποίο οι οικονομικοί διευθυντές ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο
Χ.Α.Α καθορίζουν τη κεφαλαιακή διάρθρωση αυτών των εταιριών. Στο
παρόν άρθρο εκτίθενται οι κύριοι σκοποί και τα βασικά συμπεράσματα
της μελέτης αυτής που παρουσιάσθηκε από την κ.Χ.Τζάνη στο 15ο
Ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΔ στις 16/12/2017.
Σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών, δηλαδή το μίγμα
χρηματοδότησης (ίδια/ξένα κεφάλαια), έχουν διατυπωθεί διαχρονικά
πολλές θεωρίες από διάσημους ακαδημαϊκούς της χρηματοοικονομικής
επιστήμης και έχει παραχθεί μια πληθώρα εμπειρικών ερευνών στις ξένες
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μεγάλες αγορές (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) που προσπαθούν να
τεκμηριώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί διευθυντές
αποφασίζουν αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, χωρίς να έχει να υπάρξει
ομόφωνη και καταληκτική άποψη. Για παράδειγμα, η μελέτη των
Graham and Harvey (2001, JFE, v. 60, pp.187-243) για την αγορά των
ΗΠΑ, η οποία έχει χρησιμοποιήσει απαντήσεις ερωτηματολογίων που
απεστάλησαν στους οικονομικούς διευθυντές (CFOs) ενός μεγάλου
δείγματος εταιριών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της
κεφαλαιακής διάθρωσης είναι πιο πιθανό να γίνεται με γνώμονα μια
ιεραρχική επιλογή ασφάλειας (αυτό που είναι γνωστό ως pecking-order
theory), κατά την οποία προτιμώνται τα παρακρατηθέντα κέρδη,
ακολουθούμενα από εξωτερικές μορφές χρηματοδότησης όπως ο
δανεισμός από τις τράπεζες ή από τις αγορές εταιρικών ομολόγων με
τελευταία επιλογή τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τις εκδόσεις
νέων μετοχών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με αυξημένα κόστη
αντιπροσώπευσης (agency costs) και ασυμμετρίας πληροφόρησης
(information asymmetry costs). Επίσης, η ίδια μελέτη τεκμηρίωσε ότι
συχνά προτιμάται ο δανεισμός λόγω των ωφελειών που προκύπτουν από
τις φορολογικές εκπτώσεις των τόκων και του χαμηλότερου κόστους
κεφαλαίου που ενίοτε προσφέρει ο δανεισμός και υπερτερούν,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, έναντι του πιθανού κόστους χρεοκοπίας
που συνεπάγεται ο δανεισμός αντιστοίχως (αυτό που είναι γνωστό στη
χρηματοοικονομική ως trade-off theory). Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την
ελληνική αγορά δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να προσπαθήσουν να
διερευνήσουν και να εξηγήσουν τις αντίστοιχες επιλογές των
οικονομικών διευθυντών και ιδιαίτερα με τον τρόπο αποστολής και
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων (questionnaire/survey approach) και
οικονομετρικής ανάλυσης.
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Ο βασικός σκοπός λοιπόν της δικής μας μελέτης ήταν να καλύψουμε το
κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα του τρόπου
επιλογής της χρηματοδότησης από τους οικονομικούς διευθυντές,
παράγων ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα αλλά και στο μέλλον,
αν αναλογισθούμε τον υπερ-δανεισμό πολλών ελληνικών επιχειρήσεων
που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της οικονομικής ανόδου και ευφορίας
μέχρι και το 2008, τάση η οποία προσπάθησε να αντιστραφεί στα χρόνια
της οικονομικής ύφεσης (2010 μέχρι και σήμερα) προκειμένου να
αποφευχθεί η χρεοκοπία με από-μόχλευση περιουσιακών στοιχείων του
Ενεργητικού και Παθητικού, με αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών
δανείων, κ.ά.. Σημειωτέον δε, ότι αυτός ο κύκλος από-μόχλευσης
βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και επιβαρύνει το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα καθυστερώντας την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας.
Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε, είχε δυο σκέλη εκ των οποίων, το
πρώτο αφορούσε στην κατασκευή ερωτηματολογίων κατά τα πρότυπα
της προαναφερόμενης μελέτης των Graham and Harvey (χωρίς να είναι
ταυτόσημη με κάποιες διαφορετικές ή επιπλέον ερωτήσεις) και συνέχεια
την αποστολή τους προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς διευθυντές
όλων

των

εισηγμένων

ελληνικών

επιχειρήσεων

(πλην

χρηματοπιστωτικού τομέα1), και το δεύτερο εμπεριείχε οικονομετρική
ανάλυση

πολλαπλής

παλινδρόμησης

(regression

analysis)

που

αποσκοπούσε στον καθορισμό του άριστου δείκτη κεφαλαιακής
διάρθρωσης (optimal ratio of capital structure) των εταιριών του
δείγματος που συμμετείχαν στην έρευνα με βάση διάφορες μεταβλητές2

1

Για τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν έχει νόημα παρόμοια μελέτη, καθώς η κεφαλαιακή
διάρθρωσή τους καθορίζεται εκ του νομικού πλαισίου για εποπτικά κεφάλαια από τη Συνθήκη της
Βασιλείας όπως ισχύει σήμερα.
2
Οι μεταβλητές αυτές ήσαν οι εξής τέσσερις: 1) το ποσοστό συγκέντρωσης ιδιοκτησίας από τους
βασικούς μετόχους ως προς τις συνολικές μετοχές σε κυκλοφορία, 2) ο πραγματικός φορολογικός
συντελεστής (Φόρος εισοδήματος/Κέρδη προ φόρων), 3) ο λόγος των κεφαλαιακών Δαπανών ως προς
τη λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων και 4) η ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών, που
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που υποδεικνύει η χρηματοοικονομική θεωρία και στη σύγκριση αυτού
του εκτιμώμενου δείκτη για το έτος 2015 με τον πραγματικό αντιστοίχως
για το ίδιο έτος. Το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε online στην
πλατφόρμα Survey Monkey και απεστάλη σε 192 εισηγμένες εταιρίες.
Περιείχε 25 θεματικές ερωτήσεις (με υποερωτήματα) κλειστού τύπου οι
οποίες καλύπτουν όλες τις θεωρίες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μαζί με
επιπλέον ερωτήματα που εξετάζουν τη γνώση και την αποδοχή βασικών
χρηματοοικονομικών εννοιών (όπως το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
– wacc) και τεχνικών εύρεσης του άριστου δείκτη κεφαλαιακής
διάρθρωσης. Δυστυχώς, παρά τις έντονες προσπάθειές μας για να
αυξήσουμε

το

βαθμό

ανταπόκρισης

στη

συμπλήρωση

των

ερωτηματολογίων, αυτό δεν εστάθη εφικτό στον επιθυμητό βαθμό καθώς
μόνον το 11% των εταιριών (21 εταιρίες στις 192) πήρε μέρος στη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Έτσι, τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των
οικονομικών διευθυντών ήταν δυο : 1) Η διοίκηση των εταιρειών
καταφεύγει για την χρηματοδότηση των επενδυτικών της πλάνων στα
παρακρατηθέντα κέρδη (pecking order theory), έχοντας ως βασικό
κριτήριο την οικονομική ευελιξία. Το γεγονός βέβαια ότι αυτό ισχύει
σήμερα, δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα, εάν θα υπήρχε η ίδια απάντηση
και σχετικά με το παρελθόν, ήτοι κατά την περίοδο της οικονομικής
ανόδου και του φθηνού και άφθονου χρήματος. Αυτό το ερώτημα, έχει
ιδιαίτερη σημασία, καθώς από άλλες απαντήσεις προέκυψε ότι οι
οικονομικοί διευθυντές θα αύξαναν το επίπεδο δανεισμού ή θα
προσέφευγαν στην έκδοση μετοχών εάν υπήρχαν εκ νέου ευνοϊκές
συνθήκες της αγοράς (market timing theory. 2) Παρότι η μεγάλη

προσεγγίζεται με το λόγο των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων ως προς την αγοραία αξία
της εταιρίας.
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πλειοψηφία (το 71% περίπου) των εταιριών δήλωσε ότι υπολογίζει έναν
άριστο δείκτη δανεισμού, το 31,5% του δείγματος δήλωσε ότι δεν
γνωρίζει κάποια τυποποιημένη μέθοδο και το 37,5% αξιολόγησε αυτόν
τον παράγοντα ως καθόλου σημαντικό. Συνεπώς, διαπιστώθηκε πιθανή
έλλειψη γνώσεων επιστημονικών τεχνικών προσδιορισμού της άριστης
κεφαλαιακής διάρθρωσης με βάση κάποιο μακροπρόθεσμο δείκτη
δανεισμού προς ίδια κεφάλαια (π.χ. η μέθοδος της ελαχιστοποίησης του
μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου που μεγιστοποιεί την αξία της
εταιρίας, η μέθοδος της προσαρμοσμένης προεξοφλημένης αξίας της
εταιρίας που λαμβάνει υπόψη της το trade-off theory, κ.λπ.). Αυτό
δημιουργεί την ανάγκη εκτιμούμε για περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ
πανεπιστημιακής θεωρίας και εμπειρικής έρευνας (π.χ. μέσω ερευνών
ερωτηματολογίων, οικονομετρικές αναλύσεις σε ετήσια βάση) με τις
οικονομικές

διοικήσεις

των

επιχειρήσεων

για

την

απόφαση

χρηματοδότησης, όπως και για άλλες σοβαρές εταιρικές αποφάσεις.
Το κύριο συμπέρασμα από την οικονομετρική ανάλυση ήταν ότι ο μέσος
εκτιμώμενος

άριστος

δανειακός

δείκτης,

βάσει

του

σχετικού

υποδείγματος που εφαρμόσθηκε, υπολογίσθηκε στο 14,05% ενώ ο μέσος
πραγματικός δανειακός δείκτης στο 23,91%. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι
παρουσιάζεται υψηλότερο μέσο πραγματικό επίπεδο δανεισμού σε σχέση
με το εκτιμώμενο ως άριστο που αποτελεί πιθανή ένδειξη ότι η υπερμόχλευση (υπερ-δανεισμός) ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει. Τα
συμπεράσματα αυτά βεβαίως είναι ενδεικτικά καθώς υπόκεινται στον
περιορισμό του μικρού δείγματος των εταιριών που επισημάνθηκε
ανωτέρω.

Μεγαλύτερος

βαθμός

απόκρισης

των

εταιριών

σε

μεταγενέστερη παρόμοια μελέτη θα μπορεί να κατοχυρώσει πιο ασφαλή
συμπεράσματα τα οποία θα είναι ακόμη πιο χρήσιμα για τις οικονομικές
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διοικήσεις των εισηγμένων εταιριών. Φυσικά, προϋπόθεση για αυτό είναι
η υψηλή συμμετοχή των εταιριών σε αντίστοιχες έρευνες στο μέλλον.
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Δικλείδες ελέγχου (internal controls) και Διαδικασίες για την
αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιάννης Φίλος, Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Παυλίνα Μουστάκα, Υποψ. Διδάκτωρ, Πάντειο παν/μιο

1. Γενικά
Οι ‘δικλείδες ελέγχου’, έννοια που ομοιάζει με αυτή του
‘συστήματος εσωτερικού ελέγχου (“internal controls’ system”) είναι το
σύνολο των μηχανισμών που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε
μια επιχείρηση για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν,
να διοικήσουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες της
επιχείρησης, αποβλέποντας στην επίτευξη των στόχων της. Τέτοια
μέτρα ελέγχου, αλλά όχι και τα μοναδικά, είναι ο τρόπος οργάνωσης, οι
πολιτικές, τα συστήματα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα πρότυπα, οι
επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισμοί, τα
χρονοδιαγράμματα, οι εκθέσεις, η τεκμηρίωση της εργασίας και η
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (internal audit).
Οι δικλείδες ελέγχου αναπτύσσονται και ενσωματώνονται, αφενός
σε συμφωνία και συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
και αφετέρου με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες ώστε να
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και να υπάρξει ένα ικανοποιητικό επίπεδο
διακυβέρνησης. Ο τρόπος διακυβέρνησης εξαρτάται βεβαίως από τις
διοικήσεις των εταιρειών και τη βούληση των μετόχων και πιθανότατα
ενσωματώνει:
 συστήματα διασφάλισης ποιότητας (αυτοματοποιημένοι έλεγχοι,
έλεγχοι από τους εργάτες και τους υπαλλήλους, έλεγχοι από

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

21

διευθυντές και επιβλέποντες και έλεγχοι από την ανώτερη
διοίκηση)
 benchmarking ήτοι καθορισμό στόχων χρησιμοποιώντας
αντικειμενικά, εξωτερικά πρότυπα ιδίως σε περιπτώσεις, όπως η
εξέταση μεθόδων μείωσης του κόστους, η επέκταση σε νέες
δραστηριότητες ή τροποποίηση δραστηριοτήτων κλπ.
 διαχείριση του χρόνου της διοίκησης, των στελεχών και του
συνόλου του προσωπικού μιας εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη
παράγοντες όπως η εκτίμηση της σπουδαιότητας των διαφόρων
εργασιών, η εκτίμηση σε ποιόν πρέπει να ανατεθεί κάθε εργασία
και με ποιες οδηγίες, ποιος είναι ο βαθμός προτεραιότητας
μεταξύ των διαφόρων εργασιών, ο τρόπος παρακολούθησης του
χρόνου και πού αυτός χρησιμοποιείται. Στις βέλτιστες πρακτικές
περιλαμβάνεται η εκτίμηση του συνδυασμού σημαντικότητας και
επείγοντος της διενέργειας των εργασιών (‘time management
matrix’, S. Covey) σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τέσσερα
τεταρτημόρια (α) οι επείγουσες και ταυτόχρονα σημαντικές
εργασίες (β) οι μη επείγουσες, αλλά σημαντικές εργασίες (γ) οι
επείγουσες, αλλά μη σημαντικές εργασίες και (δ) οι μη
επείγουσες και μη σημαντικές εργασίες
Οι νομοθετικές διατάξεις, κυρίως του Ν. 2190/20, όπως ισχύει,
καθώς και άλλες διατάξεις (όπως οι αφορώσες τις εισηγμένες εταιρείες)
καθορίζουν αρκετά θέματα λειτουργίας της διοίκησης των ανωνύμων
εταιρειών. Ένα ικανοποιητικό και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου πρέπει να εκτείνεται και πέρα από τα οριζόμενα στις
νομοθετικές διατάξεις και να περιλαμβάνει θέματα που καλύπτονται σε
αυτές, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και θέματα που αναφέρονται μεν στη
νομοθεσία, αλλά χρειάζεται συγκεκριμενοποίησή τους για την πλέον
επωφελή εφαρμογή τους.

Κατωτέρω παρατίθενται υποδείγματα διαδικασιών σχετικά με το
Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα (α) τη συγκρότηση σε Σώμα και
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων (β) η διενέργεια των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) την εκτέλεση των αποφάσεων
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2. Δ.Σ. – Συγκρότηση σε Σώμα και καθορισμός αρμοδιοτήτων
2.1. Σκοπός της διαδικασίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συγκρότηση σε σώμα
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον καθορισμό
αρμοδιοτήτων του, στα πλαίσια της ομαλής, αποτελεσματικής
αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας.

των
του
των
και

2.2. Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι:
 ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ,
 ο νομικός σύμβουλος και
 στελέχη της εταιρείας, που συμμετέχουν σε Επιτροπές.
2.3. Περιγραφή της διαδικασίας
1. Μετά την έγκριση της σύνθεσης του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση,
γίνεται η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.
2. Στη συνέχεια, γίνεται με ευθύνη του προέδρου του ΔΣ η
γνωστοποίηση με σαφή τρόπο στα μέλη του Δ.Σ. των
αρμοδιοτήτων και εξουσιών καθενός από αυτούς.
3. Στη συνέχεια καθορίζονται διάφορα διαδικαστικά θέματα, όπως
αυτό της συχνότητας συνεδριάσεων, του τόπου και του χρόνου
συνεδριάσεων, της αναπλήρωσης των μελών κλπ.
4. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σοβαρότερων
θεμάτων της εταιρείας και ιδιαίτερα εκείνων που απαιτούν
μεγαλύτερη της συνήθους ανάμειξη του ΔΣ, γίνεται συγκρότηση
Επιτροπών. Τέτοιες επιτροπές είναι:
 η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία εξετάζει τα
σημαντικότερα θέματα επενδύσεων της εταιρείας είτε
πρόκειται για θέματα που αφορούν τις συμμετοχές σε
άλλες εταιρείες είτε άλλα θέματα επενδύσεων
(εγκαταστάσεις, αγορά κτιρίων, μηχανημάτων παραγωγής
κλπ).
 η Επιτροπή Ελέγχου, όπου συμμετέχουν κατά πλειοψηφία
μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και
 Έκτακτες Επιτροπές, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων
γεγονότων. Έκτακτες επιτροπές μπορούν να είναι μεταξύ
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άλλων αυτές που ασχολούνται με το Μισθολόγιο των
υπαλλήλων, με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το
Εγχειρίδιο Διαδικασιών, με το στρατηγικό σχεδιασμό και με
τις μεγάλες προμήθειες.
Σε κάποιες από τις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν,
πέραν των μελών του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας ή/και
εξωτερικοί σύμβουλοι (οι τελευταίοι κυρίως ως σύμβουλοι μελών
των επιτροπών).
5. Όποτε κρίνεται αναγκαίο (κυρίως από προτάσεις μελών ΔΣ ή από
εντοπιζόμενη δυσλειτουργία) κατά τη διάρκεια της θητείας του
ΔΣ, επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες ή εξουσίες των μελών
του ΔΣ ή γίνεται αλλαγή στις συνθέσεις των επιτροπών. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, επίσης με ευθύνη του Προέδρου του ΔΣ, γίνεται
γνωστοποίηση με σαφή τρόπο στα μέλη του ΔΣ των
αρμοδιοτήτων και εξουσιών καθενός από αυτούς.
6. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες, αναθέσεις καθηκόντων, συστάσεις
επιτροπών και λοιπές πράξεις καταγράφονται στα Πρακτικά
συνεδριάσεων ΔΣ. Η ευθύνη της καταγραφής ανήκει στο
γραμματέα του ΔΣ και στο νομικό σύμβουλο.
2.4. Χρησιμοποιούμενα Έντυπα
Ε1-1 Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ

3. Δ.Σ. – Διενέργεια Συνεδριάσεων
3.1. Σκοπός της διαδικασίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια των συνεδριάσεων
του ΔΣ της εταιρείας, έτσι ώστε αυτές να είναι ομαλές, αποτελεσματικές
και σύννομες.

3.2. Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι:
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ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ,
ο νομικός σύμβουλος,
ο διευθύνων σύμβουλος και
η γραμματεία διευθύνσεως.

3.3. Περιγραφή της διαδικασίας
1. Η πρόταση για το περιεχόμενο της ‘Ατζέντας συνεδριάσεων του
ΔΣ’ (ή ημερήσιας διάταξης) που περιλαμβάνει τα θέματα προς
συζήτηση κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης,
συντάσσεται κατ΄ αρχήν από το διευθύνοντα σύμβουλο,
λαμβάνοντας υπόψη :
 τις εκκρεμότητες από προηγούμενες συνεδριάσεις,
 τα σοβαρά θέματα που ανέκυψαν πρόσφατα και
 επαναλαμβανόμενα θέματα, τακτικά ή περιοδικά.
2. Στη συνέχεια η ατζέντα ολοκληρώνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ,
ο οποίος μπορεί να την τροποποιήσει κατά την κρίση του και την
υπογράφει. Η υπογραφή αυτή γίνεται τουλάχιστον τρεις
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ.
3. Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών του ΔΣ επί ενός
εκάστου θέματος προς συζήτηση, ο διευθύνων σύμβουλος
φροντίζει ώστε να συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα
διάφορα τμήματα της εταιρείας.
4. Αντίγραφα των στοιχείων αυτών αποστέλλονται σε όλα τα μέλη
του ΔΣ, έγκαιρα ώστε να υπάρχει η χρονική δυνατότητα για
προετοιμασία τους.
5. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από μέλη του ΔΣ για τη
διαμόρφωση πιο ολοκληρωμένης άποψης σχετικά με
οποιοδήποτε θέμα της ατζέντας, προετοιμάζονται με την ευθύνη
του διευθύνοντος συμβούλου και αποστέλλονται επίσης σε όλα
τα μέλη του ΔΣ.
6. Κατά την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, αφού
διαπιστωθεί καταρχήν η ύπαρξη της απαραίτητης απαρτίας,
αρχίζει η συνεδρίαση του ΔΣ. λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν
αντιπροσωπεύσεις.
7. Οι εισηγήσεις και προτάσεις επί των θεμάτων της ατζέντας
γίνονται κατά κανόνα από τον διευθύνοντα σύμβουλο, εκτός των
περιπτώσεων λειτουργίας Επιτροπής, οπότε η εισήγηση γίνεται
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής.
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8. Ακολουθεί συζήτηση για κάθε θέμα από αυτά που
περιλαμβάνονται στην ατζέντα, ενώ και θέματα εκτός ατζέντας
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.
9. Η λήψη της απόφασης για κάθε θέμα λαμβάνεται με σαφή τρόπο
και καταγράφεται, επίσης με σαφήνεια, ακόμη και για τις
περιπτώσεις αναβολής λήψης απόφασης.
10.Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
καταγράφονται όλες οι απόψεις στα πρακτικά, οπότε παρέχεται η
δυνατότητα για μεταγενέστερες αξιολογήσεις και αποφάσεις.
11.Για τη σύνταξη των ‘Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ’,
γίνεται αρχικά το πρώτο σχέδιο από το Γραμματέα της
συνεδρίασης και αφού ενσωματωθούν τυχόν σχόλια των μελών
σε αυτό, υπογράφονται τα πρακτικά από τα μέλη – το αργότερο
κατά την επόμενη συνεδρίαση - και αρχειοθετούνται.
12.Αν κάποια απόφαση του ΔΣ χρειάζεται άμεσες ενέργειες, τότε
επισπεύδεται η οριστικοποίηση της καταγραφής των πρακτικών
και η λήψη υπογραφών από τα μέλη του ΔΣ.
13.Για τη έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών του ΔΣ, την ευθύνη
έχει η γραμματεία του ΔΣ. Η έκδοση αποσπασμάτων γίνεται μόνο
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με έγκριση του προέδρου του ΔΣ,
η οποία έγκριση μπορεί να είναι διαρκής – και τεκμηριωμένη προς το γραμματέα του ΔΣ, για κάποιες περιπτώσεις έκδοσης
αποσπασμάτων.
3.4. Χρησιμοποιούμενα Έντυπα
Ε1-1 Ατζέντα συνεδριάσεων ΔΣ
Ε1-2 Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ

4. Δ.Σ. – Εκτέλεση Αποφάσεων
4.1. Σκοπός της διαδικασίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την λήψη μέτρων και τη διενέργεια
πράξεων προς υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.
4.2. Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι:

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

26

 ο διευθύνων σύμβουλος,
 η γραμματεία διευθύνσεως και
 τα αρμόδια στελέχη ή οι υπάλληλοι της εταιρείας.

4.3. Περιγραφή της διαδικασίας
1. Ο διευθύνων σύμβουλος, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις και
τα σχόλια των μελών του ΔΣ, καταγράφει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες στην ‘Κατάσταση Παρακολούθησης Εκκρεμοτήτων ΔΣ’.
Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών
προσεγγίσεων ή ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί το
ζητούμενο, ο διευθύνων σύμβουλος έχει την ευθύνη επιλογής
των καταλληλότερων ενεργειών (αν δεν έχουν ήδη αυτές
επιλεγεί από το ίδιο το ΔΣ).
2. Για ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις ή για έκτακτα δεδομένα,
γίνεται συζήτηση του διευθύνοντος συμβούλου με τον πρόεδρο ή
με κάποια μέλη του ΔΣ (και τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου)
για οριστικοποίηση ή επιβεβαίωση των επιλογών τω ενεργειών.
3. Στη συνέχεια ανατίθενται από τον διευθύνοντα σύμβουλο στα
αρμόδια στελέχη ή σε υπαλλήλους της εταιρείας τα σχετικά
καθήκοντα, με κατάλληλες και επαρκείς οδηγίες, καθορίζοντας
και ένα χρονικό πλαίσιο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων
εργασιών και για την ενημέρωση περί προόδου και
ολοκληρώσεως των εργασιών αυτών.
4. Οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιες ενέργειες (που γίνονται σε συνέχεια
ειδικών εντολών ή απαιτήσεων του ΔΣ) πρέπει να κρατούν
επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με το έργο που επιτελούν.
5. Σε καθορισμένους από το διευθύνοντα σύμβουλο χρόνους,
λαμβάνει χώρα από τα αρμόδια στελέχη ή υπαλλήλους της
εταιρείας η ενημέρωση του διευθύνοντος συμβούλου περί
προόδου ή ολοκληρώσεως των εργασιών αυτών.
6. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Δ.Σ.
για την πορεία ή ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, είτε
άμεσα (αν έτσι έχει αποφασισθεί από την συνεδρίαση του ΔΣ)
είτε στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
7. Σε περιοδικά χρονικά διαστήματα (κάθε εξάμηνο, εκτός αν ο
πρόεδρος το ζητήσει νωρίτερα) ενημερώνεται εγγράφως το ΔΣ
για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν ενέργειες επί
προηγούμενων αποφάσεων του ΔΣ. Στην ενημέρωση αυτή
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παρουσιάζονται ιδιαίτερα τα θέματα εκκρεμοτήτων, επί των
οποίων το ΔΣ συζητά και κρίνει για περαιτέρω ενέργειες.
4.4. Χρησιμοποιούμενα Έντυπα
Ε1-3 Κατάσταση παρακολούθησης Εκκρεμοτήτων ΔΣ
5. Συμπέρασμα
Η καταγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών σχετικά με τη
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, η μελέτη και αξιολόγησή τους
(με πνεύμα όχι γραφειοκρατικό, αλλά προσανατολισμένο στην
αντιμετώπιση των κινδύνων και στην επίτευξη των στόχων) η βελτίωσή
τους όπου κρίνεται απαραίτητο και εφαρμόσιμο, δεν μπορεί παρά να
βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και να προστατεύσει τη διοίκηση
μιας εταιρείας.
Και δεν πρόκειται για κάτι που ισχύει μόνο σήμερα, αφού είχε τονισθεί
και από την αρχαιότητα:
Πολλές φορές μερικοί είναι καλύτεροι στρατηγοί από άλλους,
όχι επειδή είναι πιο έξυπνοι, αλλά επειδή είναι πιο επιμελείς
(καί οί στρατηγοί έστιν έν οίς τών στρατηγικών έργων ού γνώμη
διαφέροντες αλλήλων οί μέν βελτίονες οί δέ χείρονες εισίν, αλλά σαφώς
επιμελεία)
Ξενοφώντος ‘Οικονομικός’
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Κρυπτονομίσματα – Κίνδυνοι και Δικλείδες ασφαλείας

Του Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, Ορκωτού και Πιστοποιημένου
Εσωτερικού Ελεγκτή, ΓΓ ΣΕΔ
Τα Κρυπτονομίσματα έχουν επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματα που
είχαν χαρακτηρίσει τις παλιότερες αποτυχημένες προσπάθειες
δημιουργίας τους. Η δημιουργία των bitcoins για παράδειγμα παρέχει
έναν μηχανισμό που δημιουργεί μια σταθερή προσφορά του νομίσματος
χωρίς την παρέμβαση ενός κεντρικού ρυθμιστικού φορέα που θα μπει
στον πειρασμό να υποτιμήσει το νόμισμα μέσω διαφόρων αυθαιρεσιών
που μπορεί να σχετίζονται με την προσφορά και την ζήτηση τους.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία χρησιμοποιεί τα
κρυπτονομίσματα, είτε ως μέσο ανταλλαγής είτε ως επένδυση, η
εισαγωγή τους παρουσιάζει αρκετούς κινδύνους που θα πρέπει να
κατανοήσει κανείς πριν τα ενσωματώσει στο επιχειρησιακό του μοντέλο.
Η εισαγωγή των κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται με
σχετική αξιολόγηση κινδύνων και διενέργεια αξιολόγησης των δικλείδων
ασφαλείας. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους Κινδύνους και
Δικλείδες Ασφαλείας συνοψίζονται στην συνέχεια:
Μεταβλητότητα των τιμών
Τα κρυπτονομίσματα απλοποιούν τη μεταφορά των κεφαλαίων σε
διεθνές επίπεδο, αλλά θέτουν τους ίδιους κινδύνους της αστάθειας των
τιμών που σχετίζονται με άλλα νομίσματα. Παρά το γεγονός ότι τα
κρθπτονομίσματα παρέχουν σε μία επιχείρηση τη δυνατότητα για άμεση
αγορά ή επένδυση του νομίσματος, η μεταβλητότητα της τιμής τους είναι
ιδιαίτερα σημαντική τα τελευταία χρόνια. Η μεταβλητότητα αυτή δεν
μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί η θέση της επιχείρησης
στην επένδυση. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κρυπτονομίσματα θα πρέπει
να προστεθούν στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σαν
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επένδυση και να ταξινομηθούν είτε ως συναλλαγές, είτε ως διαθέσιμα
προς πώληση, ανάλογα με την πρόθεση της επιχείρησης.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Με την αποδοχή των Κρυπτονομισμάτων ως μέσω ανταλλαγής
διευρύνεται το πεδίο των δυνητικών πελατών ενός εμπόρου λιανικής.
Ωστόσο, το οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα ως μέσο ανταλλαγής είναι
εξαιρετικά ασταθές και αυξάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα
ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων της Διοίκησης, των
Εσωτερικών Ελεγκτών, του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών
ενδιαφερομένων μερών, θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που
συνδέονται με την αποδοχή τους και να εξετάσουν προσεκτικά τις
απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι απλό για μία επιχείρηση να
μετριάσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Πιθανώς η καλύτερη επιλογή να
είναι να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στον κίνδυνο
αυτό με το να καθιερώσει καλά μελετημένα όρια ως προς τον όγκο των
κρυπτονομιμσάτων που θα κατέχει ανά πάσα στιγμή.
Μελλοντικές μεταβολές στη νομοθεσία
Οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες προσθέτουν κινδύνους στη μελλοντική αξία
των κρυπτονομιμσάτων. Εάν οι χώρες κρίνουν τα κρυπτονομίσματα ως
παράνομα, η αξία τους θα μπορούσε να διακυβευθεί. Οι εταιρείες που
εμπλέκονται ή σχεδιάζουν να διενεργούν συναλλαγές με
κρυπτονομίσματα θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τη νομοθεσία
που διέπει τα εικονικά νομίσματα.
Κλοπή ή/και απώλεια
Όπως και με τα μετρητά, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενός
κρυπτονομίσματος και του ιδιοκτήτη του πέρα από την κατοχή. Ενώ κάθε
συναλλαγή με bitcoin για παράδειγμα είναι δημόσια ορατή, η ταυτότητα
των ατόμων που εμπλέκονται στη συναλλαγή είναι σχεδόν ανώνυμη. Η
απουσία αυτής της σύνδεσης μεταξύ του bitcoin και του ιδιοκτήτη του
παρέχει ανωνυμία, ωστόσο θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασφαλείας.
Εάν ο κώδικας του bitcoin χαθεί ή κλαπεί, τότε είναι πολύ πιθανό το
bitcoin να χαθεί για πάντα.
Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα υφίστανται ως ψηφιακά αρχεία, η
ασφάλεια των δεδομένων είναι πρωταρχικό στοιχείο για τον εσωτερικό
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έλεγχο και υπόκειται στους ίδιους κινδύνους κλοπής ή/και απώλειας που
σχετίζονται με όλες τις ψηφιακές πληροφορίες. Οι κίνδυνοι αυτοί
μπορούν να αντιμετωπιστούν με σχετικές δικλείδες ασφαλείας που θα
αντιμετωπίζουν την παραβίαση δεδομένων και θα προσομοιάζουν με
αυτούς που προστατεύουν τα συστήματα πληροφορικής μίας εταιρείας
(πχ passwords και firewalls).
Αναξιόπιστα τρίτα μέρη
Τρίτα μέρη συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση
των κινδύνων στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Σε αυτές τις
συναλλαγές, ο πωλητής μετατρέπει αμέσως την πληρωμή με
κρυπτονομίσματα στο τοπικό νόμισμα της κάθε εταιρείας ή φυσικού
προσώπου. Οι μικρές καταθέσεις στους λογαριασμούς τους καθώς και η
υψηλή ταχύτητα της συναλλαγής οδηγούν σε πολύ χαμηλό κίνδυνο για
τις εταιρείες που επιθυμούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη σχετικά νέα
τεχνολογία. Η μεταβολή της τιμής του νομίσματος και ο κίνδυνος κλοπής
ή/και απώλειας των δεδομένων μειώνεται σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχει
πάντοτε ο κίνδυνος της αναξιοπιστίας του τρίτου μέρους.
Αδυναμίες ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Ακόμη και με τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται
όπως η κρυπτογράφηση, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνεπώς, εφόσον οι συναλλαγές με
κρυπτονομίσματα διενεργούνται ηλεκτρονικά παρουσιάζονται κίνδυνοι
από τεχνολογικές δυσλειτουργίες και ανασφαλή δεδομένα. Το
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη
πλατφόρμα ασφαλείας που να περιλαμβάνει την εξακρίβωση και
επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των χρηστών καθώς και να ανιχνεύει
εισβολές για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του συστήματος.
Συμπερασματικά, θα πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτό το μοντέρνο είδος
συναλλαγών ή επενδύσεων να αντιλαμβάνονται τους σχετικούς
κινδύνους όπως με οποιοδήποτε άλλο προιόν και να λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα δια μέσου ισχυρών δικλείδων ασφαλείας πάντοσε
έχοντας σε μυαλό την συνάρτηση κόστους-οφέλους.
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MiFID II - Με τη ματιά των Επενδυτών
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Λουκάς Αποστόλογλου
Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών, του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) MiFID II (Markets in Financial
Instruments Directive), ο συνοδευτικός Κανονισμός της ΕΕ MiFIR
(Markets

in

Financial

Instruments),

καθώς

και

μια

πλειάδα

περιφερειακών level 1 και level 2 κειμένων και οδηγιών, γνωστά όλα
μαζί ως MiFID II, είναι ένα ευρύτατο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων οργάνων της ΕΕ, που αποσκοπεί στον ορισμό
κοινού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις Ευρωπαϊκές
χρηματαγορές.
Η MiFID II, της οποίας τα πρώτα κείμενα ψηφίστηκαν το 2014,
βρίσκεται σε εφαρμογή από την έναρξη του 2018 σε όλες τις χώρες μέλη.
Πρόκειται πρακτικά για επέκταση, του προηγούμενου αντίστοιχου
νομοθετικού έργου MiFID, που ήταν σε εφαρμογή από την αρχή του
2007, στην Ελλάδα μέσω του Νόμου 3606/2007, και που ήταν η πρώτη
προσπάθεια της ΕΕ για ομογενοποίηση του χώρου των χρηματαγορών
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και για το άνοιγμα των συνόρων σε επενδυτές, εισηγμένες εταιρίες,
χρηματιστήρια και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Οι πυλώνες που καλύπτει η MiFID II είναι αρκετοί, σε αυτό το άρθρο θα
αναφερθώ στους τρείς βασικότερους που είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση της προστασίας του επενδυτή μέσω μέτρων ενίσχυσης
και αύξησης της διαφάνειας, που πλέον καλύπτει περισσότερα
επενδυτικά προϊόντα και περισσότερους τύπους συναλλαγών
2. Ορισμός κοινών κανόνων και πρακτικών για όλους τους
συμμετέχοντες των χρηματαγορών της ΕΕ
3. Ενίσχυση των πληροφοριών συναλλαγών και της εποπτείας
συναλλαγών
Παρακάτω θα αναφέρω λίγα λόγια για τους τρείς πυλώνες.
Προστασία Επενδυτή / Ενίσχυση Διαφάνειας
Μεγάλο βάρος δίνει η MiFID II στο θέμα της προστασίας του επενδυτή,
μέσω της αυξημένης διαφάνειας όσο αφορά τόσο την προσυναλλακτική
διαφάνεια, όσο και την μετασυναλλακτική.
Κατ’ αρχάς, τα προϊόντα που πλέον καλύπτει η MiFID II στον τομέα της
διαφάνειας, δεν είναι μόνο οι μετοχές και τα ομόλογα, αλλά και κάθε
είδους παράγωγα ή δομημένα προϊόντα όπως τα Swaps, Forwards,
Futures, Options, CFDs, EUAs, επενδυτικά καλάθια, κλπ, τα οποία είτε
διαπραγματεύονται σε οποιονδήποτε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ, είτε
οι υποκείμενές τους αξίες, εφόσον πρόκειται για παράγωγα προϊόντα,
διαπραγματεύονται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ.
Η MiFID II φέρνει πλέον στο φως όλες τις συναλλαγές στα παραπάνω
προϊόντα, ακόμα και αυτές που πραγματοποιούνται εκτός οργανωμένων
τόπων διαπραγμάτευσης, δηλαδή είναι διμερείς OTC (Over The Counter)
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συναλλαγές μεταξύ επενδυτών ή εταιριών παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών για δικό τους λογαριασμό.
Πλέον, όλες οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οφείλουν να
προβαίνουν τόσο σε αναφορές αυτών των συναλλαγών προς τις τοπικές
αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την Ελλάδα), όσο και σε
δημοσιοποίηση αυτών μέσω των ίδιων καναλιών που χρησιμοποιούν οι
οργανωμένες αγορές, δηλαδή των αναμεταδοτών πληροφορίας, όπως για
παράδειγμα αναφέρω τους Bloomberg, Reuters, κλπ.
Σημαντική είναι η συνεισφορά της MiFID II και όσον αφορά την
ενημέρωση των επενδυτών, κυρίως για τα σύνθετα χρηματοοικονομικά
προϊόντα. Σαν παράδειγμα αναφέρω τα KIDs (Key Information
Documents) τα οποία περιέχουν την ανάλυση του κινδύνου του κάθε
σύνθετου προϊόντος, όπως είναι για παράδειγμα τα παράγωγα προϊόντα
και τα αμοιβαία κεφάλαια, που πρέπει ο παραγωγός του να δημιουργεί
βάσει συγκεκριμένου Κανονισμού της ΕΕ και να δημοσιεύει,
προκειμένου ο υποψήφιος επενδυτής να λάβει την πληρέστερη δυνατή
ενημέρωση για τους κινδύνους που κρύβει το κάθε προϊόν και τα
χαρακτηριστικά αυτού.
Αλλαγές προς όφελος της διαφάνειας φέρνει η MiFID II και στον τομέα
των χρεώσεων των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρίες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών. Η MiFID II ορίζει ότι δεν μπορεί αυτές να
προσφέρονται στους πελάτες σε «πακέτα», αλλά η χρέωση της κάθε
υπηρεσίας (διόδευση εντολής, εκτέλεση, ανάλυση, διαχείριση, συμβουλή,
κλπ), πρέπει να αναφέρεται και να διακρίνεται ξεχωριστά, προκειμένου ο
επενδυτής να έχει καλύτερη εικόνα όσο αφορά τα κόστη που του
επιβάλλονται βάσει των υπηρεσιών που λαμβάνει και κατ’ επέκταση την
θέση του στον ανταγωνισμό.
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Ορισμός κοινών κανόνων και πρακτικών στις χρηματαγορές της ΕΕ
Η MiFID II εισάγει κοινούς κανόνες λειτουργίας στους τόπους
διαπραγμάτευσης

και

στις

εταιρίες

που

προσφέρουν

χρηματιστηριακές/χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Θεσπίζει κοινούς κανόνες ελέγχου του ρίσκου των επενδυτικών εταιριών
(risk management assessments), ενισχύει τους κώδικες συμπεριφοράς
των εταιριών (code of conduct) και της κανονιστικής συμμόρφωσης και
θέτει κοινές οργανωτικές απαιτήσεις και δομές.
Η οδηγία δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των συστημάτων
διαπραγμάτευσης των χρηματιστηρίων και θέτει κοινούς κανόνες
αναφορικά με τις δυνατότητες και τις χωρητικότητες (capacity) αυτών,
αλλά και τις παραμέτρους της διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, ορίζει
συγκεκριμένα βήματα τιμών για όλες τις μετοχές εντός ΕΕ, με κοινούς
κανόνες που βασίζονται στις ίδιες μετρικές συνθήκες τιμής και
ρευστότητας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ορίζονται κοινοί κανόνες
όσον αφορά την λειτουργία των Ειδικών Διαπραγματευτών εντός της ΕΕ.
Το

ίδιο

ισχύει

για

τους

κανόνες

προσυναλλακτικής

και

μετασυναλλακτικής διαφάνειας και της πληροφορίας που δημοσίως
διαχέεται, οι οποίοι βάσει της MiFID II καθίστανται κοινοί παντού.
Τους ίδιους, ή και αυστηρότερους πολλές φορές κανόνες θέτει και στις
εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, θεσπίζει πολύ
αυστηρούς ελέγχους και κανόνες σε περιπτώσεις που οι εταιρίες αυτές
προσφέρουν τα συστήματά τους σε πελάτες τους προκειμένου αυτοί να
δρομολογούν τις εντολές τους απευθείας στα χρηματιστήρια, ή σε
πελάτες και εταιρίες που εκτελούν συναλλαγές υψηλής ταχύτητας (High
Frequency Trading – HFT).
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Επιπλέον, υποχρεώνει όλες τις επενδυτικές εταιρίες της ΕΕ να τηρούν σε
ηλεκτρονική μορφή και σε σύγχρονα συστήματα τα δεδομένα των
εντολών που δέχονται και των συναλλαγών που εκτελούν, ενισχυμένα με
την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση εμπλεκομένων προσώπων και
σχετικών αποφάσεων.
Ενίσχυση της εποπτείας συναλλαγών
Η οδηγία, βάσει διαφόρων κανόνων που θέτει, ενισχύει την εποπτεία των
συναλλαγών, τόσο αυτή που οφείλουν τα χρηματιστήρια να εκτελούν,
όσο και οι αρμόδιες αρχές.
Η αυξημένη πληροφορία που πλέον εισάγεται με ευθύνη των εταιριών
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις εντολές και συναλλαγές που
πραγματοποιούνται, συμβάλλει σημαντικά ως προς αυτόν τον στόχο. Για
παράδειγμα, θα αναφέρω ότι στην αναφορά της κάθε εντολής και
συναλλαγής, εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα όχι μόνο των
επενδυτών, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται σε μία
συναλλαγή, είτε αυτά εργάζονται μέσα τις εταιρίες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών που εκτέλεσαν την συναλλαγή, είτε εκτός.
Επιπλέον, αυξημένες αρμοδιότητες δίνει η MiFID II τόσο στις τοπικές
αρμόδιες εποπτικές αρχές, όσο και στην κεντρική αρχή της ΕΕ που είναι
η ένωση των εποπτικών αρχών, ESMA (European Securities and Markets
Authority).
H ESMA υπό την MiFID II παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβολή του
κοινού κανονιστικού πλαισίου και κοινών πρακτικών, καθώς αποτελεί τη
βάση όπου και διοδεύονται όλα τα στοιχεία των διαπραγματεύσιμών
προϊόντων και των συναλλαγών, προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω
κάτω από το πρίσμα διαφόρων οδηγιών, όπως της κατάχρησης αγοράς
και άλλων μη αποδεκτών πρακτικών.
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…Τελικά, είναι όλα θετικά?
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Αναμφίβολα μπορεί κανείς να πει ότι ο επενδυτής, ιδιώτης ή θεσμικός,
βγαίνει κερδισμένος από τις διατάξεις της MiFID II καθότι είναι θετικό
για αυτόν να δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον:
1. Αυξημένης διαφάνειας συναλλαγών
2. Καλύτερης πληροφόρησης προϊόντων, υπηρεσιών, κινδύνων
3. Ενισχυμένης εποπτείας του όλου συστήματος
4. Καθαρότερης εικόνας του κόστους και των χρεώσεων
5. Πρόσβασης σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρα σε καλύτερες
υπηρεσίες
Τα πράγματα όμως δεν είναι όλα ρόδινα.
Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στην ΕΕ, που υποστηρίζουν ότι η MiFID
II

φέρνει

ένα

τσουνάμι

υπερβολής

κανονιστικών

ρυθμίσεων

(overregulation), το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι αχρείαστο, βάζει
εμπόδια στην ομαλή δραστηριότητα των χρηματαγορών της ΕΕ και
αναπόφευκτα μεσο-μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε συγκέντρωση
εργασιών.
Με άλλα λόγια λένε ότι η MiFID II είναι τόσο υπερβολική σε πολλούς
από τους κανόνες που θέτει, που τελικά «σκοτώνει την αγελάδα που
βγάζει το γάλα».
Η MiFID II, καλώς ή κακώς, δεν εξετάζει το μέγεθος μίας αγοράς. Τους
ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις που θα θέσει για τις μεγάλες αγορές του
Λονδίνου και της Φρανκφούρτης, θα θέσει και για την αγορά της Αθήνας
και για τις ακόμα μικρότερες αγορές της ΕΕ.
Για να μπορέσουν λοιπόν τα χρηματιστήρια και οι εταιρίες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών να σταθούν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και
απαιτητικό περιβάλλον, χρειάζεται πρώτα να επενδύσουν σημαντικότατα
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ποσά σε σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και καταρτισμένους
ανθρώπους. Και φυσικά, αυτό δεν μπορεί παρά να αυξάνει το κόστος της
επενδυτικής δραστηριότητας, που είναι μεγάλο κυρίως για τις μικρές
χώρες, τα μικρά χρηματιστήρια, τις μικρές εταιρίες και κατ’ επέκταση
τους μικρούς επενδυτές. Όσον αφορά τον επενδυτή, μέρος αυτού του
αυξημένου κόστους ίσως να φτάσει άμεσα ή έμμεσά και σε αυτόν.
Είναι αλήθεια ότι το σημερινό χρηματιστηριακό περιβάλλον στην
Ελλάδα, ειδικότερα όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τις γνωστές
συνθήκες των 8 τελευταίων ετών, δυσκολεύεται να σηκώσει το βάρος
που φέρνει η MiFID II και θα χρειαστεί ορισμένος καιρός για να
ισορροπήσει πάλι ο χώρος.
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Έρχονται οι omnibus accounts στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Νικόλαος Χ. Οικονομόπουλος
Αντιπρόεδρος ΣΕΔ
Υποχρεωτικοί γίνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό Χρηματιστήριο οι
συλλογικοί λογαριασμοί επενδυτών (omnibus accounts) στους οποίους
θα επιτρέπεται πλέον να τηρούνται άυλοι τίτλοι. Η δυνατότητα αυτή
έρχεται πλέον να προστεθεί στο σημερινό σύστημα των λογαριασμών
ανά επενδυτή που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και οι οποίοι
παρέχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η ευρωπαϊκή οδηγία
δημιουργεί νέα δεδομένα στην ελληνική κεφαλαιαγορά και προκαλεί
ανησυχία σε εισηγμένες εταιρείες για το ενδεχόμενο να βρεθούν
αντιμέτωπες ακόμη και με επιθετικές εξαγορές από άγνωστους μετόχους.
Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
Χρηματιστήριο Αθηνών διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Άυλων
Τίτλων για την προσαρμογή στον Κανονισμό CSDR». Η εκδήλωση
φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Το νομοσχέδιο αφορά στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου συστήματος
άυλων τίτλων, οι οποίες γίνονται μετά από Κοινοτική οδηγία, με
νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με την
Επιτροπή
Κύριες

Κεφαλαιαγοράς.
αλλαγές

είναι

δύο

:

α) Παύει να είναι Εθνικό μονοπώλιο η τήρηση άυλων τίτλων και
απελευθερώνονται οι υπηρεσίες του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων
(ΚΑΤ). Η απελευθέρωση εισάγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

&
β) Γίνεται υποχρεωτική η δυνατότητα δημιουργίας omnibus accounts,
συλλογικών δηλαδή λογαριασμών αξιών, μέσω των οποίων τηρούνται
συγκεντρωτικά κινητές αξίες που ανήκουν σε τρίτους που δεν
γνωρίζουμε

άμεσα

την

ταυτότητα

τους.

Η δυνατότητα δημιουργίας αυτών των λογαριασμών, είναι πέρα από τους
ήδη υπάρχοντες ατομικούς λογαριασμούς ανά πελάτη, την "μερίδα
επενδυτή" δηλαδή στο ΣΑΤ που όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουμε.
Συνέπεια της δημιουργίας συλλογικών λογαριασμών,είναι η τροποποίηση
λειτουργίας του συστήματος "άμεσης τήρησης τίτλων" σε επίπεδο
τελικού επενδυτή, κάτι που επηρεάζει τα μετοχολόγια των εισηγμένων
που δεν θα έχουν την δυνατότητα άμεσης γνώσης και ταυτοποίησης των
μετόχων

σε
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Σε περιπτώσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων θα υπάρχει χρόνος ώστε
να ενημερώνεται η εταιρεία και οι μέτοχοι για την ταυτότητα των
μετεχόντων στους συλλογικούς λογαριασμούς,ενώ σε κάθε άλλη
περίπτωση απαιτείται χρονική απόσταση εικοσιπέντε ημερών ώστε να
έχουμε τους μετέχοντες από τον διαμεσολαβητή, να δούμε δηλαδή
διάφανο

(see-through)

τον

omnibus

account

Εδώ υπήρξε παρέμβαση από Πρόεδρο εισηγμένης εταιρείας που ανέφερε
ότι,η μη ύπαρξη καθημερινής και ονομαστικής ενημέρωσης των αλλαγών
του μετοχολογίου στους συλλογικούς λογαριασμούς, ενέχει κινδύνους
διότι μπορεί να υπάρχουν αγορές μετοχών μέσω ενός omnibus account σε
εταιρεία που έχει μεγάλη διασπορά (free float) και να βρίσκεται ξαφνικά
μέτοχος με μεγάλο ποσοστό και προοπτικές επιθετικής εξαγοράς.
Τα παραπάνω είναι σε πολύ γενικές γραμμές οι κύριες διαφορές ενώ για
πλήρη ενημέρωση στο τέλος του άρθρου υπάρχει link που παραπέμπει
στο πλήρες υλικό του νόμου και τις παρουσιάσεις της επιτροπής που
συστάθηκε υπό τον Καθηγητή κ.νΘωμαδάκη,για την προσαρμογή της
οδηγίας

στο

Ελληνικό

δίκαιο.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν φυσικά παρόντες όλοι οι ενδιαφερόμενοι
και μπορώ να βεβαιώσω ότι υπήρξε πλήρης αμηχανία για την οδηγία και
την προσαρμογή της,αφού όπως δήλωσαν αρκετοί από αυτούς δεν είχαν
γνώση του νόμου αλλά ούτε και της εργασίας της επιτροπής
προσαρμογής
Ψάχνοντας το νόμο στο opengov.gr,είδα ότι είχε αναρτηθεί στις 15/9 και
είχε ολοκληρωθεί η διαβούλευση στις 25/9, λιγοστός δηλαδή χρόνος για
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να

ενημερωθούν

και

να

παρέμβουν

οι

ενδιαφερόμενοι.

Χαρακτηριστική η παρέμβαση του Αλέξανδρου Μωραϊτάκη Προέδρου
Χρηματιστηριακής,στο

τέλος

της

εκδήλωσης

που

ανέφερε

χαρακτηριστικά:
"Καλό θα ήταν να είχαμε και εμείς το νόμο,ώστε να μπορούμε να
κάνουμε και πιο έξυπνες ερωτήσεις"

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο liberal.gr
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Μετασχηματισμοί για τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή –
Optimal Capital Structure (OCS)

Δημήτρης Δόμαλης
Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Αγορών του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών

Οι εταιρείες μπορούν να αντλούν κεφάλαια για τη χρηματοδότησή των
επενδύσεων τους με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως μέσω τραπεζικού
δανεισμού και της διάθεσης μετοχικών / ομολογιακών εκδόσεων στο
χρηματιστήριο. Στη πράξη υπάρχουν και άλλες μορφές όπως είναι η
χρήση

παρακρατηθέντων

κερδών

ή αποθεματικών. Για

λόγους

απλούστευσης της ανάλυσης και δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος
άρθρου δεν είναι τόσο η διεξοδική ανάλυση όλων των παραγόντων που
επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κεφαλαιακής δομής μιας εταιρείας, όσο
η ανάδειξη της αναγκαιότητας προσέγγισης αυτού του θέματος με τον
ενδεδειγμένο τρόπο.
Κάθε

στρατηγική

επιλογή έχει φυσικά τα
δικά της πλεονεκτήματα
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όπως και αντίστοιχα μειονεκτήματα. Η επιλογή του δανεισμού ως τρόπου
κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών μιας επιχείρησης, έχει συνήθως
μικρότερο κόστος από την έκδοση μετοχών. Ένα από τα κύρια
πλεονεκτήματα του δανεισμού είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις με τις
οποίες είναι συνυφασμένος. Ο δανεισμός βέβαια δεσμεύει την εταιρεία
να καταβάλλει μελλοντικά, για την αποπληρωμή του, ένα μέρος των
κερδών της, ακόμη και όταν αυτά ενδέχεται να ακολουθήσουν μια
πτωτική πορεία. Αντίθετα, στη περίπτωση των μετοχικών εκδόσεων δεν
απαιτείται να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να επιστραφούν τα κεφάλαια που
αντλούνται. Οι μετοχικές εκδόσεις προϋποθέτουν ωστόσο μια, κατά
κάποιο τρόπο, παραχώρηση ιδιοκτησίας. Στη σύγχρονη πραγματικότητα
οι περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν έναν συνδυασμό τόσο δανεισμού
όσο και έκδοσης μετοχών, προκειμένου, να αντλήσουν κεφάλαια. Ο
συνδυασμός αυτός αναφέρεται με τον όρο «κεφαλαιακή δομή».
Ο στόχος των περισσότερων εταιρειών που επιδιώκουν να ικανοποιούν
αποτελεσματικά τις ανάγκες χρηματοδότησής τους είναι να λειτουργούν
μέσα σε ένα περιβάλλον «βέλτιστης κεφαλαιακής δομής», ώστε να
πετυχαίνουν μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ωστόσο πριν την κρίση,
στη χώρα μας, παρατηρήθηκε το φαινόμενο μιας έντονης προτίμησης
του δανεισμού για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών
των επιχειρήσεων.
Μια εταιρεία, προκειμένου να επιλέξει μορφή χρηματοδότησης, θα
πρέπει πρώτα να έχει εξετάσει τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά στην
οποία δραστηριοποιείται και να έχει δώσει απάντηση σε μια σειρά
ερωτημάτων που συνήθως προκύπτουν:
 Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης;
 Μπορούν να συνδυαστούν και ποια είναι η ιδανική αναλογία;
 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου;
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 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα κάθε επιλογής.
 Ποια η σημασία των σχετικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί και
της έρευνας, που συνεχίζει να γίνεται, και αφορά το ζήτημα της
άριστης κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων;
 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής μιας μορφής χρηματοδότησης,
έναντι κάποιας άλλης;
 Σε ποιο βαθμό (ποσοστό) συνδυάζονται και ποιοι είναι οι
παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την επιλογή;
Οι απαντήσεις έχουν να κάνουν με το κόστος των κεφαλαίων που
ζητούνται από μια εταιρεία. Οι συνθήκες επιχειρηματικού και
χρηματοοικονομικού κινδύνου που επικρατούν στην αγορά κατά τη
δεδομένη χρονική περίοδο καθορίζουν το κόστος σε συνάρτηση με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης.
Κάθε μια από αυτές τις πηγές χρηματοδότησης περιέχει ένα διαφορετικό
κόστος για την επιχείρηση, που αξιολογείται με την χρήση του όρου
«κόστος κεφαλαίου». Το κόστος κεφαλαίου εκφράζει την απόδοση την
οποία πρέπει να έχει η επιχείρηση από τις επενδύσεις της, και ως εκ
τούτου οι επενδυτές της. Για να είναι συμφέρουσα για την επιχείρηση μια
επένδυση, η αναμενόμενη απόδοση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το
κόστος κεφαλαίου. Εάν μια επιχείρηση αναλάβει ένα επενδυτικό
πρόγραμμα με εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ο οποίος υπερβαίνει το
κόστος των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση
του συγκεκριμένου προγράμματος, η διαφορά η οποία απομένει μετά την
αποπληρωμή των κεφαλαίων αυτών, μεταφράζεται σε κέρδη για τους
μετόχους.
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Επομένως

θα

πρέπει

να

υπάρξει

ο

κατάλληλος

συνδυασμός

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους με στόχο το χαμηλότερο
συνολικό κόστος κεφαλαίου.

Δανεισμός ή Έκδοση τίτλων. Χαρακτηριστικά – πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα
Το κύριο πλεονέκτημα του τραπεζικού δανεισμού είναι ότι είναι
φθηνότερος σε σχέση με την έκδοση τίτλων και δεν αποδυναμώνει την
υφιστάμενη σχέση της μετοχικής δομής ιδιοκτησίας στην επιχείρηση
Το σημαντικότερο μειονέκτημα του τραπεζικού δανεισμού από την άλλη
είναι ότι αποτελεί ένα σταθερό κόστος, το οποίο σε κάθε περίπτωση και
ότι και αν συμβεί, πρέπει η εταιρεία να το εξυπηρετήσει άμεσα. Σε
διαφορετική περίπτωση η εταιρεία περιέρχεται σε κατάσταση αδυναμίας
εξυπηρέτησής του.
Το κύριο πλεονέκτημα της έκδοσης μετοχών είναι ότι δεν δημιουργεί
κάποιο σταθερό κόστος στην επιχείρηση στο μέλλον.
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Το κύριο μειονέκτημα της έκδοσης μετοχών είναι ότι «αμβλύνει» την
υφιστάμενη δομή ιδιοκτησίας της επιχείρησης

Προϋποθέσεις ανάληψης χρέους
Οι προϋποθέσεις ανάληψης χρέους από τις εταιρείες διαμορφώνονται
από:
 Την φύση της εταιρείας
 Το μέγεθος
 Τον κλάδο οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιούνται
Επίσης,
 το

γεγονός

ότι

οι

εταιρείες

παρουσιάζουν

διαφορετική

συμπεριφορά ως προς:
o το ύψος χρέους που μπορούν να υποστηρίξουν
o την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη σταθερότητα των
ταμειακών τους ροών
Επιπρόσθετα, κάθε εταιρεία πρέπει να αξιολογήσει τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά και αφορούν:
 Ύπαρξη αγοράς ικανού μεγέθους κατά τη δεδομένη χρονική
στιγμή που μια εταιρεία θα αποφασίσει να αναλάβει μια μετοχική
έκδοση. Για παράδειγμα όταν μια ευρέως γνωστή στο επενδυτικό
κοινό και με πολύ καλές προοπτικές εταιρεία, ανακοίνωνε μια
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ). Στην περίπτωση αυτήν
υπάρχει συνήθως ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών που θα
ήθελε να κατέχει ένα τμήμα ιδιοκτησίας στην επιχείρηση, γεγονός
που δημιουργεί μεγάλη ζήτηση αγοράς τίτλων της εν λόγω
εταιρείας.
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 Φορολογικό καθεστώς, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την
κερδοφορία
 Αξιολόγηση κινδύνου. Κάποιες άλλες αντίστοιχα εταιρείες
μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστικές και ως εκ τούτου να μην
υπάρχει αγορά για να εκδώσουν τις μετοχές τους επειδή
θεωρούνται υψηλού κινδύνου (high risk)3.
Ποσοτικοποίηση της Βέλτιστης Δομής Κεφαλαίου
Η διαγραμματική απεικόνιση του υπολογισμού της κεφαλαιακής
διάρθρωσης μιας εταιρείας και η εύρεση του σημείου της βέλτιστης
κεφαλαιακής δομής (OCS -Optimal Capital Structure) στο οποίο
μεγιστοποιείται η αξία μιας εταιρείας, εξισορροπώντας με τον τρόπο
αυτό τη χρηματοδότηση με δανεισμό και το μετοχικό κεφάλαιο.
Για τον υπολογισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής μιας εταιρείας, οι
αναλυτές υπολογίζουν το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου
(weighted average cost of equity = WACC) το οποίο τους βοηθά στον
προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου που καθιστά την αναμενόμενη
απόδοση κεφαλαίου μεγαλύτερη από το κόστος του κεφαλαίου.
Η απόφαση σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μορφής
χρηματοδότησης χαρακτηρίζεται ως «απόφαση χρηματοδότησης». Η
απόφαση χρηματοδότησης έχει άμεση συνέπεια στο σταθμισμένο μέσο
κόστος κεφαλαίου (WACC)4.

3

Οπότε στις περιπτώσεις αυτές ίσως χρειαστεί να προσφύγουν σε λύσεις τραπεζικού δανεισμού
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, και αυτό γιατί οι επενδυτές θέλουν
κάποιο είδος εγγύησης για την εξασφάλιση των απαιτήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα στο
μέλλον δεν πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί.
4
Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης δίνεται από τον τύπο:
WACC= wd rd (1-T) + ws (rs ή re), όπου
rd = το κόστος των δανειακών κεφαλαίων
rs = το κόστος των παρακρατηθέντων κερδών
re = το κόστος των νεοεκδιδόμενων μετοχών
wd, ws = τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων και των μετοχών αντίστοιχα στο σύνολο
των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που έχει σαν στόχο η επιχείρηση
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Προϋπόθεση για τον προσδιορισμό του μέσου σταθμικού κόστους
κεφαλαίου (WACC) είναι να έχει υπολογιστεί προηγουμένως το κόστος
της κάθε πηγής χρηματοδότησης.
Για να υπολογιστεί επομένως το WACC, πολλαπλασιάζεται το ειδικό
κόστος της κάθε μορφής χρηματοδότησης με το ποσοστό της στην
κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης και αθροίζονται οι σταθμισμένες
τιμές του επιμέρους κόστους. Κάτι που προϋποθέτει ότι πρέπει να έχει
υπολογιστεί προηγουμένως το κόστος της κάθε πηγής χρηματοδότησης.
Επομένως, η αναζήτηση της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης, πρέπει
να αποτελεί βασικό σκοπό για τη διοίκηση κάθε εταιρείας, στην ουσία
ανάγεται στην αναζήτηση του χαμηλότερου WACC, καθώς στο σημείο
που ελαχιστοποιείται το WACC, μεγιστοποιείται η αξία του πλούτου της
εταιρείας και κατά συνέπεια και των μετόχων της.

T= ο συντελεστής φορολόγησης της επιχείρησης
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Ποιο είναι το μείγμα κεφαλαιακής δομής ιδίων κεφαλαίων και
χρέους ώστε να επιτευχθεί το χαμηλότερο WACC;
Δεδομένου ότι το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) είναι
ένας απλός μέσος όρος μεταξύ του κόστους έκδοσης μετοχών και του
κόστους δανεισμού, η αξία της σχέσης διαμορφώνεται ανάλογα με το
ποιο από τα συστατικά είναι το φθηνότερο. Επομένως θα μπορούσε
κανείς να χρησιμοποιήσει περισσότερο από τον φτηνό συντελεστή ώστε
ο μέσος όρος των δύο να καταστεί όσο το δυνατόν χαμηλότερος.
Θα μπορούσε να αναφερθεί στο σημείο αυτό η απάντηση στο ερώτημα
“…και ποιος είναι ο φθηνότερος συντελεστής;” Η απάντηση βρίσκεται
στο γεγονός ότι το χρέος από δανεισμό ενσωματώνει χαμηλότερο επίπεδο
κινδύνου (risk) σε σχέση με ίδια κεφάλαια (μετοχές), η αποζημίωση των
επενδυτών για την ανάληψη του κινδύνου του χρέους δανεισμού είναι
μικρότερη από την αντίστοιχη αποζημίωση που απαιτείται για τις
μετοχικές εκδόσεις.
Σε γενικές γραμμές η ανάληψη χρέους από δανεισμό εμπεριέχει
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια (μετοχές), καθώς η
αποπληρωμή των τόκων είναι συχνά ένα σταθερό ποσό που
καταβάλλεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε σχέση με την
πληρωμή των μερισμάτων, η έκδοση των οποίων στην πραγματικότητα
βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο δανεισμός ενσωματώνει χαμηλότερο
επίπεδο κινδύνου (risk) σε σχέση με τις μετοχικές εκδόσεις είναι ότι σε
περίπτωση που η εταιρεία κηρύξει πτώχευση και τεθεί σε καθεστώς
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εκκαθάρισης, οι κάτοχοι χρεών που έχουν προκύψει από δανεισμό,
αποζημιώνονται με υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση τους μετόχους.
Ωστόσο, η διαρκής αύξηση του επιπέδου αλλά και του μεριδίου
δανεισμού μιας εταιρείας μέσω τραπεζικού δανεισμού σημαίνει ότι
εκταμιεύονται

διαρκώς

και

μεγαλύτερα

ποσά

προκειμένου

να

καταβάλλονται ως πληρωμές τόκων. Οι τόκοι με τη σειρά τους
αφαιρούνται από τα κέρδη της εταιρείας και βέβαια πριν οι μέτοχοι
μπορέσουν να λάβουν τα ποσά μερισμάτων που τους αναλογούν. Αυτό
έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται η μεταβλητότητα των πληρωμών
μερισμάτων προς τους μετόχους, ιδιαίτερα εάν η εταιρεία έχει
καταγράψει

ένα

φτωχό

έτος,

οι

αυξημένες

υποχρεώσεις

που

δημιουργούνται λόγω αποπληρωμής οφειλόμενων τόκων, επηρεάζουν
την ικανότητα της στη καταβολή μερισμάτων. Αυτή ακριβώς η αύξηση
που καταγράφεται στη μεταβλητότητα των πληρωμών μερισμάτων
καλείται αύξηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τους μετόχους.
Εάν αυξηθεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος για τους μετόχους, θα
απαιτηθεί μεγαλύτερη απόδοση προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτός ο
αυξημένος κίνδυνος, συνεπώς το κόστος των μετοχών θα αυξηθεί και
αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του WACC.

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες που επικράτησαν στη
χώρα πριν από την κρίση
Το πρώτο χαρακτηριστικό που διακρίνει κανείς είναι η κυριαρχία του
εύκολου χρήματος. Εύκολου υπό την έννοια του φθηνού χρήματος
κυρίως λόγω δανείων Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που
εισέρευσαν στη χώρα καθώς και των συνθηκών των αγορών.
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Το δεύτερο ήταν η συγκυρία επιτοκίων στην αγορά, καθώς το χρονικό
διάστημα εκείνο τα επιτόκια δανεισμού κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα
λόγω της υπερπροσφοράς κεφαλαίων.
Οι

φορολογικές

απαλλαγές

τόκων

που

ίσχυαν,

λειτούργησαν

υποστηρικτικά προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς συνεισέφεραν
στη κερδοφορία των εταιρειών.
Η ευκολία εξασφάλισης φθηνού τραπεζικού δανεισμού είχε όμως σαν
αποτέλεσμα και την αποδυνάμωση των αντανακλαστικών των
επιχειρηματιών που κυρίως λόγω του λεγόμενου «εύκολου χρήματος»
δεν

υπήρχε

ανάγκη

να

αναζητήσουν

εναλλακτικές

μορφές

χρηματοδότησης.
Αντίθετα σε πολλές, σχετικά, περιπτώσεις επικράτησε η αντίληψη ότι οι
μετοχικές εκδόσεις, ήταν πάντα συνυφασμένες με ανάληψη μεγαλύτερου
κινδύνου.
Η διαδικασία εξεύρεσης χρηματοδότησης, κατά κανόνα υλοποιείτο από
μοντέλα στα οποία το ζητούμενο ήταν η καλλιέργεια μιας B2B σχέσης,
συνήθως με το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τη έγκριση ή και τη
διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης του δανείου.
Στον αντίποδα, μια σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης
δεδομένων χρηματοδότησης, όπως τουλάχιστον υλοποιείται και είναι
αποδεκτή διεθνώς σαν πρακτική, προϋποθέτει διαφορετικού τύπου
προσέγγιση, ένα διαφορετικό προφίλ ενεργειών που ενσωματώνουν
ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση.
 Ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων της εταιρείας,


σχεδιασμός πλάνου προσέγγισης
o σχεδιασμός επικοινωνιακής προσέγγισης,
o συναντήσεις στελεχών,
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o παρουσιάσεις εν δυνάμει χρηματοδοτικών πηγών, κοινού
και επαγγελματιών,
o ανάδειξη δεδομένων, δυνατοτήτων και προοπτικών
εταιρείας,
 σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εσωτερικών και
εξωτερικών ενεργειών της εταιρείας που ενδιαφέρεται αφενός να
προσελκύσει και στη συνέχεια αξιολογήσει τις προτάσεις που θα
δεχθεί.
 Επαφές με σκοπό τη θεμελίωση στρατηγικών συνεργασιών με
εξωτερικούς συνεργάτες που με τις υπηρεσίες τους, την
εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που διαθέτουν θα μπορέσουν να
υποστηρίξουν με περισσότερη αποτελεσματικότητα την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.
Αγορά : Ένας αποτελεσματικός μηχανισμός μηνυμάτων
Πέρα απ’ όσα αναλύθηκαν έως το σημείο αυτό σχετικά με μια
πολυδιάστατη προσέγγιση των εταιρικών επενδυτικών σχεδίων, αναφορά
θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι οι αγορές αποτελούν και μηχανισμούς
μηνυμάτων. Πρόκειται για μηνύματα που εκπέμπονται προς όλες τις
κατευθύνσεις απ’ όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές.
Αντίθετα σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί μια μονοδιάστατη
προσέγγιση,

η

έλλειψη

πλαισίου

εναλλακτικών

μεθόδων

χρηματοδότησης, (πλάνου εταιρικής επικοινωνίας, ανακοινώσεων, υγιών
θεμελιωδών μεγεθών, συστημάτων αξιολογήσεων), ακυρώνει την
αποτελεσματικότητα λειτουργίας αυτού του μηχανισμού μηνυμάτων.
Αντίστοιχα φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και τη περίοδο των
χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ από φθηνό χρήμα που εισέρρεε στην
οικονομία μέσω δανείων ΕΕ, ΕΚΤ κλπ
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Συμπερασματικά και ολοκληρώνοντας αλλά όχι εξαντλώντας το θέμα
της επιλογής της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής των εταιρειών και
ειδικότερα εάν εξετάσει κανείς το θέμα υπό το πρίσμα των συνθηκών
κρίσης που έπληξαν την χώρα τα τελευταία χρόνια, θα συνοψίζαμε
λέγοντας ότι:
o Οι

εταιρείες

μπορούν

να

αντλήσουν

κεφάλαια

για

τη

χρηματοδότησή τους με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων
κυριότεροι

είναι

ο

τραπεζικός

δανεισμός

και

οι

μετοχικές/ομολογιακές εκδόσεις στο χρηματιστήριο.
o Είναι

απαραίτητη

η

γνώση

των

χαρακτηριστικών

κάθε

χρηματοδοτικού εργαλείου σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των αγορών, στις οποίες
καλείται να λειτουργήσει μια εταιρεία.
o Από την χρηματοοικονομική θεωρία προκύπτει ότι μια εταιρεία
μπορεί να μεγιστοποιεί τη αξία της μέσω της συνδυαστικής χρήσης
χρηματοδοτικών εργαλείων.
o Από την εμπειρία και την πράξη προκύπτει ότι το σημείο
λειτουργίας των εταιρειών πρέπει να βρίσκεται στη περιοχή της
βέλτιστης κεφαλαιακής δομής προκειμένου να διατηρούνται
ανταγωνιστικές.
o Η εξασφάλιση προϋποθέσεων υγιούς λειτουργίας αγορών και η
απεμπλοκή από μονοδιάστατα μοντέλα χρηματοδότησης είναι κάτι
περισσότερο από μια αναγκαιότητα με απώτερο στόχο την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών.
o Κίνητρα βελτίωσης του επιπέδου χρηματοοικονομικών γνώσεων
των στελεχών των εταιρειών, εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών
διασύνδεσης πανεπιστημιακής θεωρίας και έρευνας με την
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εργασιακή

πραγματικότητα,

εφαρμογή

μοντέλων

διαρκούς

επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.
o Υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής επικοινωνίας, προγραμμάτων
παρουσιάσεων και ανακοινώσεων.
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Ο Κανονισμός CSDR στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό
Περιβάλλον Αγορών

Σπύρος Μπαλτσαβιάς,
Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικών Πράξεων, του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Σκοπός
Ο Κανονισμός CSDR (EE 909/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων αποσκοπεί:
 Στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του διακανονισμού και των
Αποθετηρίων μέσω της θέσπισης ενός ισχυρού και σταθερού
κανονιστικού πλαισίου για τα Αποθετήρια των κρατών-μελών,
λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της χρηματοοικονομικής κρίσης
του 2008.
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 Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εναρμόνισης
διεξαγωγής διασυνοριακών συναλλαγών, για να αντιμετωπιστούν
οι διαφοροποιήσεις και ο κατακερματισμός, στη περιοχή της
μετασυναλλακτικής

δραστηριότητας

(εκκαθάριση

και

διακανονισμός) μεταξύ των κρατών-μελών, που έχουν αναδειχτεί
σε πλήθος μελετών.
 Στην προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των Αποθετηρίων, με
την υιοθέτηση πλαισίου ελάχιστων κοινών κανόνων έτσι ώστε:
o Τα Αποθετήρια να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, με ίδιους
όρους.
o Να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών από τα Αποθετήρια
σε όλες τα κράτη-μέλη.
o Να παρασχεθεί στους εκδότες η ελευθερία να επιλέγουν το
Αποθετήριο στο οποίο θα εκδώσουν τους τίτλους τους.
Κοινή βάση όλων των παραπάνω στόχων είναι η απροβλημάτιστη
άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις αλλά και η πρόσβαση των
επενδυτών στις πάσης φύσης επενδυτικές επιλογές.
Προβλέψεις & Χρονοδιάγραμμα
Ο CSDR προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τους
σκοπούς του. Ειδικότερα:
 Από την έναρξη του 2015 οι συναλλαγές διακανονίζονται εντός 2
εργάσιμων ημερών αντί 3 όπως ίσχυε μέχρι τότε, εξασφαλίζοντας
στους επενδυτές το προϊόν των συναλλαγών τους νωρίτερα. Η
Ελληνική κεφαλαιαγορά και η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
(ATHEXGroup) προσαρμόστηκε σε αυτό το μέτρο τον Οκτώβριο
του 2014.
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 Τα Αποθετήρια πρέπει να λειτουργούν βάση ενός ελάχιστου αλλά
επαρκούς συνόλου διεθνών ποιοτικών προτύπων.
 Η πρόσβαση των Συμμετεχόντων και των Εκδοτριών στις
υπηρεσίες των Αποθετηρίων ρυθμίζονται επίσης με αυστηρούς
κανόνες, συμπληρώνοντας έτσι τις

ρυθμίσεις σε επίπεδο

Αποθετηρίων.
 Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας
των Αποθετηρίων που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες λόγω της
κρισιμότητας και του αυξημένου κινδύνου αυτών των υπηρεσιών.
 Όλα τα Αποθετήρια (εκτός λίγων ειδικών περιπτώσεων) οφείλουν
να λάβουν άδεια λειτουργίας από τις αρχές που τα εποπτεύουν
ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις προβλέψεις του CSDR.
 Προβλέπονται
υιοθετήσουν

συγκεκριμένες
τα

Αποθετήρια

διαδικασίες
για

την

που

πρέπει

αντιμετώπιση

να
των

περιπτώσεων που συναλλαγές δεν είναι εφικτό να διακανονιστούν
την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού. Οι εν λόγω
διαδικασίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ εντός του 2020.
 Προβλέπεται η τήρηση τίτλων σε άυλη μορφή ώστε να μειωθεί το
διαχειριστικό κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την
ύπαρξη και διακίνηση τίτλων σε φυσική μορφή. Ειδικότερα, από
το 2023 οι νέες εκδόσεις τίτλων θα πρέπει να είναι άυλες και από
το 2025 το σύνολο όλων των τίτλων πρέπει να τηρούνται σε άυλη
μορφή. Η Ελληνική αγορά και η ATHEXCSD λειτουργούν σε
πλήρως άυλο περιβάλλον ήδη από τον Ιούνιο του 2000.
Σημειώνεται ότι η ATHEXCSD υπέβαλε φάκελο αίτησης χορήγησης
άδειας λειτουργίας υπό τον CSDR στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον
Σεπτέμβριο 2017 και αναμένεται να αδειοδοτηθεί εντός του 2018 αφού
όμως πρώτα ψηφιστεί σχετικό νομοσχέδιο που προσαρμόζει την
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Ελληνική νομοθεσία στις προβλέψεις του CSDR, για παράδειγμα, στο
ζήτημα

των

συλλογικών

λογαριασμών

(http://www.opengov.gr/minfin/?p=7927). Η λειτουργία της ATHEXCSD
υπό τον Κανονισμό CSDR ξεκινά από την αδειοδότηση της.
Συλλογικοί Λογαριασμοί
Το τρέχον μοντέλο λειτουργίας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς στηρίζεται
αποκλειστικά στην ύπαρξη ατομικών λογαριασμών τίτλων. Σύμφωνα με
αυτό το μοντέλο, κάθε τελικός επενδυτής πρέπει να διαθέτει ένα
λογαριασμό τίτλων που τηρείται στο όνομα του στο Αποθετήριο. Ως
συνέπεια αυτού, ο δικαιούχος του λογαριασμού που τηρείται στο
Αποθετήριο είναι και ο δικαιούχος των τίτλων.
O CSDR προβλέπει, για πρώτη φορά στην Ελληνική έννομη τάξη, την
ύπαρξη

και

συλλογικών

λογαριασμών

τίτλων.

Ως

συλλογικός

λογαριασμός τίτλων ορίζεται ο λογαριασμός που περιλαμβάνει τίτλους
που ανήκουν σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι
επενδυτές που συμμετέχουν στο συλλογικό λογαριασμό δεν είναι πλέον
γνωστοί

στο

Αποθετήριο

παρά

μόνο

στους

Διαμεσολαβητές

(επενδυτικούς οίκους) που εξυπηρετούν άμεσα τους τελικούς επενδυτές.
Διευκρινίζεται ότι η Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) θεωρείται
ατομικός Λογαριασμός.
Ειδικότερα, ο CSDR υποχρεώνει
1) τα Αποθετήρια να παρέχουν υποδομή ατομικών και συλλογικών
λογαριασμών τίτλων στους Συμμετέχοντες τους και
2) την υποχρέωση των Συμμετεχόντων να παρέχουν στους πελάτες
τους το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ατομικών και συλλογικών
λογαριασμών τίτλων.
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Τόσο τα Αποθετήρια όσο και οι Συμμετέχοντες υποχρεώνονται, επιπλέον,
να γνωστοποιούν τους όρους κόστους και κινδύνου με τους οποίους
παρέχουν τα δύο είδη λογαριασμών ώστε οι επενδυτές να επιλέγουν το
είδος του λογαριασμού που τους εξυπηρετεί καλύτερα.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται με απλό τρόπο η διάκριση μεταξύ
ατομικών και συλλογικών λογαριασμών.

Ταυτοποίηση Δικαιούχων
Κάθε εταιρία που έχει εκδώσει τίτλους δικαιούται να γνωρίζει τους
δικαιούχους των τίτλων της. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και διάφορες
ελεγκτικές/εποπτικές αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δικαστικές και
φορολογικές αρχές, κλπ). Η ύπαρξη ατομικών λογαριασμών διευκολύνει
σημαντικά αυτή την απαίτηση καθώς η ATHEXCSD είναι σε θέση να
παρέχει τα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών και τα στοιχεία των
δικαιούχων τους (μετοχολόγια, ομολογιολόγια, κλπ) στις εκδότριες χωρίς
ο επενδυτής να προβαίνει σε καμία ενέργεια.
Όμως, στην περίπτωση των συλλογικών λογαριασμών, η ATHEXCSD
δεν θα γνωρίζει τους δικαιούχους των τίτλων παρά μόνο το υπόλοιπό
τους. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, θα υπάρξει ιδιαίτερη
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διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων των τίτλων μέσω της οποίας θα
αποκαλύπτονται

υποχρεωτικά

οι

επενδυτές

που

χρησιμοποιούν

συλλογικό λογαριασμό. Το αίτημα της ταυτοποίησης θα απευθύνεται
στους Συμμετέχοντες και μέσω της αλυσίδας των Διαμεσολαβητών θα
συλλέγονται τα στοιχεία των επενδυτών που χρησιμοποιούν συλλογικό
λογαριασμό.
Επισημαίνεται ότι οι Συμμετέχοντες και οι Διαμεσολαβητές θα
υποχρεούνται να ανταποκρίνονται αποκαλύπτοντας τους δικαιούχους που
συμμετέχουν σε συλλογικούς λογαριασμούς. Οι δικαιούχοι δεν θα
μπορούν να αρνηθούν την αποκάλυψη των στοιχείων τους.
Η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων εισηγμένων εταιρειών θα
συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης ή ψήφισης στις
Γενικές Συνελεύσεις (ως προς τις μετοχές του συλλογικού λογαριασμού).
Ειδικότερα για την Τράπεζα Ελλάδος, το διανεμόμενο μέρισμα θα
καταβάλλεται μόνο σε ταυτοποιημένους επενδυτές. Διευκρινίζεται ότι η
μη ταυτοποίηση δεν συνεπάγεται απώλεια του μερίσματος.
Γενική Συνέλευση
Βάσει νόμου (Νομοσχέδιο CSDR), στη Γενική Συνέλευση θα μπορούν
να ψηφίσουν μόνο όσοι επενδυτές έχουν γνωστοποιηθεί στην εκδότρια.
Όπως προαναφέρθηκε, επενδυτές που κατέχουν ατομικό λογαριασμό θα
γνωστοποιούνται αυτόματα στην εκδότρια από την ATHEXCSD ενώ
επενδυτές που χρησιμοποιούν συλλογικό λογαριασμό θα μπορούν να
γνωστοποιηθούν στην εκδότρια μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης. Με
βάση το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων που
τίθενται από την εταιρική νομοθεσία, η διαδικασία ταυτοποίησης θα
διενεργείται για διάστημα 1-2 ημερών πριν τη Γενική Συνέλευση. Το
παρακάτω

σχήμα

παρουσιάζει

ένα

διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
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Φόρος Πωλήσεων
Λόγω του μοντέλου των ατομικών λογαριασμών που χρησιμοποιεί
σήμερα η Ελληνική κεφαλαιαγορά, κάθε μεταβίβαση κυριότητας τίτλων
εταιρειών που είναι καταχωρημένες στην ATHEXCSD διακανονίζεται
από την ATHEXCSD ώστε να καταγραφεί η μεταβολή κυριότητας.
Εφαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία, η ATHEXCSD παρακρατά τον
προβλεπόμενο φόρο συναλλαγών από τον πωλητή και τον αποδίδει στις
φορολογικές αρχές.
Με την αδειοδότηση της ATHEXCSD κατά CSDR και τη λειτουργία των
συλλογικών λογαριασμών, θα είναι εφικτή η αλλαγή δικαιούχου τίτλων
(μεταβίβαση κυριότητας) μέσω διακανονισμού συναλλαγών και εκτός
ATHEXCSD

(internalized

settlement),

για

παράδειγμα,

μεταξύ

επενδυτών που συμμετέχουν στον ίδιο συλλογικό λογαριασμό. Σε αυτή
την περίπτωση η συναλλαγή θα διακανονίζεται από τον Διαμεσολαβητή
που χειρίζεται το συλλογικό λογαριασμό.
Είναι προφανές ότι για λόγους ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης των
συναλλαγών, ο φόρος πώλησης πρέπει να επιβάλλεται σε όλες τις
συναλλαγές ανεξαρτήτως του τόπου διακανονισμού τους. Οπότε,
σύμφωνα και με το Νομοσχέδιο CSDR, για να εισπραχθεί ο φόρος των
συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός ATHEXCSD, θα υπάρξει
διαδικασία μέσω της οποίας ο Διαμεσολαβητής του πωλητή επενδυτή θα
δηλώνει και θα αποδίδει το φόρο στην ATHEXCSD μέσω του
Συμμετέχοντα που τον εξυπηρετεί.
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Ενέργειες Επενδυτών
Οι υφιστάμενοι επενδυτές διαθέτουν ατομικούς λογαριασμούς, οι οποίοι
θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως και σήμερα. Άρα, δεν απαιτείται να
προβούν σε καμία ενέργεια. Οι νέοι επενδυτές για πρώτη φορά θα
κληθούν να αποφασίσουν για το είδος του λογαριασμού που επιθυμούν
για να τηρούνται οι τίτλοι τους. Θα μπορούν να ζητήσουν το άνοιγμα
ατομικού λογαριασμού, όπως σήμερα και εφόσον οι όροι κόστους και
κινδύνου είναι ευνοϊκοί, εναλλακτικά ή επιπρόσθετα, θα μπορούν να
ζητήσουν τη συμμετοχή τους σε συλλογικό λογαριασμού
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι όλοι οι επενδυτές θα έχουν το
δικαίωμα επιλογής μεταξύ ατομικών ή/και συλλογικών λογαριασμών
αξιολογώντας τα στοιχεία κόστους και κινδύνου που τους συνοδεύουν.
Νομοσχέδιο CSDR – Μεταβατικές Διατάξεις
Σκοπός των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο
είναι η μείωση του κόστους προσαρμογής στον CSDR καθώς και του
κόστους διαχείρισης διαφόρων εργασιών μετά την αδειοδότηση της
ATHEXCSD. Οι σημαντικότερες προβλέψεις είναι οι ακόλουθες:
 Ο Ειδικός Λογαριασμός (λογαριασμός υπό το χειρισμό της
ATHEXCSD
αποκλειστικά

για

ειδικούς

τίτλους

σκοπούς

θανόντων

και
για

μόνο)
την

θα

τηρεί

εξυπηρέτηση

κληρονομικών διαδοχών.
Οι επενδυτές που σήμερα τηρούν τίτλους στον Ειδικό Λογαριασμό, είτε
ελεύθερα

διαθέσιμους
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είτε

βεβαρυμένους

(επικαρπίες,

ενέχυρα,

κατασχέσεις, κλπ) πρέπει να τους μεταφέρουν σε Λογαριασμό
Συμμετέχοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι τίτλοι θα εκποιηθούν και το
προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
 Λόγω ρυθμίσεων που ίσχυαν στο παρελθόν, υπάρχουν αρκετές
περιπτώσεις επενδυτών με τίτλους προς φύλαξη στον Ειδικό
Λογαριασμό χωρίς να εξυπηρετούνται από Συμμετέχοντα. Με την
αδειοδότηση της ATHEXCSD, επενδυτής χωρίς ενεργή σύμβαση
με

Συμμετέχοντα

(είτε

άμεσα

είτε

έμμεσα

μέσω

του

Διαμεσολαβητή του) δεν θα είναι εφικτό να δραστηριοποιηθεί
στην Ελληνική αγορά.
Περίοδος μετά την αδειοδότηση της ATHEXCSD
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μετά την αδειοδότηση της ATHEXCSD
όλοι οι επενδυτές θα λαμβάνουν, υποχρεωτικά, το προϊόν των
χρηματικών διανομών μέσω Συμμετεχόντων. Επίσης, προβλέπει ταχεία
διαδικασία εκποίησης
1) κλασματικών υπολοίπων μετά από εταιρικές πράξεις και απόδοση
του προϊόντος τους στους επενδυτές,
2) υπολοίπων λογαριασμών μετόχων που καταγράφηκαν ως άγνωστοι
κατά την αρχική καταχώρηση των τίτλων στο Αποθετήριο (μη
εμφανισθέντες)

διότι

δεν

προσκόμισαν

δικαιολογητικά στην εκδότρια εταιρεία.
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Χρονοδιάγραμμα
Ο

παρακάτω

πίνακας

συνοψίζει

χρονικά

προβλέψεις

που

προαναφέρθηκαν:
Νέο
Έκδοση
απόφασης &
προετοιμασία
ATHEXCSD

Εκποίηση
Νέο

Μεταφορές

πλαίσιο διαθέσιμων &

πλαίσιο

διαθεσίμων

Μεταφορές

&

ενεχύρων &

βαρών κατασχεμένων κατασχεμένω επικαρπιών
ν

Εκποίηση

εκποίησης

ενεχύρων & κλασματικ
επικαρπιών

ών & μη
εμφανισθέ
ντων

Δημοσίευση Νομοσχεδίου CSDR
1

ος

Χ

μήνας
2

ος

Χ

μήνας
3

ος

X

Χ

Χ

X

Χ

Χ

X

Χ

Χ

μήνας
4

ος

μήνας
5

ος

μήνας
6

ος

X

μήνας
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Χ

7

ος

X

Χ

Χ

X

Χ
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μήνας
8

ος

μήνας
Αδειοδότηση ΑTHEXCSD
1

ος

X

Χ

X

Χ

X

Χ

X

Χ

μήνας
2

ος

μήνας
3

ος

μήνας
…
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Κυβερνοασφάλεια σε Χρηματαγορές και Κρυπτονομίσματα

Α. Βαρβιτσιώτης,
Μονάδα Οργάνωσης και
Χρηματιστηρίου Αθηνών
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ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ &
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
some interesting topics

Γιάννης Σαρρής
ΒΑ, ΜΒA, IMAC, CFMST, CP Hel Οικονομολόγος, Διαπιστευμένος
Διαμεσολαβητής, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΔ
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Cryptocurrencies & Mining

Βαγγέλης Νταγκουνάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΕΔ, Trader, Cryptocurrencies Miner
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Κρυπτονομίσματα– Κίνδυνοι και Δικλείδες ασφαλείας

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης
BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CCSA, CRMA,
CICA, CCS, Γενικός Γραμματέας ΣΕΔ
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Κυβερνο- ασφάλεια στις Χρηματαγορές & η Χρήση της
Τεχνολογίας Blockchain

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΗ
-B.Sc., Διεθνολόγος, MA, Sustainability Practitioner, MSc. Student
“Tax and Auditing”, Γραμματέας Οικονομικής και Ελεγκτικής
Επιτροπής Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) &
Youth Worker– Ιδρυτικό και Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Πανελλήνιου Σωματίου Συμβούλων Νέων, Erasmus+ Practitioner
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Blockchain & Cryptocurrencies: Τα Βασικά

Γιώργος Κουμπάρος,
Επιχειρηματίας,Αντιπροέδρος ΣΕΔ

Δύο μέρες πριν την εκδήλωση της κοπής της πίττας του ΣΕΔ (δηλαδή
στις 7 Φεβρουαρίου) υπήρχαν 1537 κρυπτονομίσματα με συνολική
κεφαλαιοποίηση 355 δισ. δολάρια. Τη στιγμή που ξεκινάω να γράφω το
άρθρο, (Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 10:00 π.μ.) υπάρχουν 1543
κρυπτονομίσματα με συνολική κεφαλαιοποίηση 434 δισ. δολάρια. Όταν
διαβάσετε το άρθρο κάντε τον κόπο να δείτε στο
https://www.investing.com/crypto/currencies πόσα κρυπτονομίσματα θα
υπάρχουν και πιά θα είναι η συνολική τους κεφαλαιοποίηση.
Θα αρχίσω από τα κρυπτονομίσματα και μετά θα πάω στο Blockchain
(αν και κανονικά θα έπρεπε να κάνω το αντίθετο).
Τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν προς το παρόν να λογίζονται ως
νομίσματα (currencies) γιατί δεν πληρούν τα 3 κριτήρια.
1. Δεν έχουν ευρεία αποδοχή στις συναλλαγές.
2. Δεν αποτελούν λογιστική μονάδα
3. Δεν είναι σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας.
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Σίγουρα δεν μπορούν να θεωρηθούν πρώτη ύλη (commodity) γιατί πέραν
του ότι είναι άυλα, δεν υπάρχει πλαίσιο στη σχέση τιμής και οριακού
κόστους παραγωγής μιας μονάδας.
Προς το παρόν το πιο σωστό είναι να θεωρηθούν σαν μια νέα κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων (asset class) και μέχρι στιγμής το κυριότερο εξ
αυτών (bitcoin) επιδεικνύει χαρακτηριστικά «φούσκας». Σαν
«επένδυση» λοιπόν προσφέρουν ευκαιρίες και κινδύνους πέρα από κάθε
λογική προσέγγιση και έχουν τη συμπεριφορά της «πυραμίδας» Αυτοί
που μπήκαν στην αρχή βγάζουν πολλά χρήματα. Όσο αργότερα μπαίνεις
τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να χάσεις τα χρήματά σου. Η μόνη
«ανάγκη» που πραγματικά εξυπηρετούν είναι η «ανωνυμία» και η
αποφυγή οποιουδήποτε ελέγχου της μεταφοράς τους από το ένα ψηφιακό
πορτοφόλι (digital wallet) στο άλλο, τουλάχιστον για το χρονικό
διάστημα που διακρατώνται σε ψηφιακή μορφή. Αυτό είναι κάτι που δεν
αρέσει στις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες με ότι αυτό μπορεί να
σημαίνει για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων.
Το Blockchain είναι άλλη υπόθεση. Είναι μια νέα μορφή βάσης
δεδομένων σε ανοικτή, αποκεντρωμένη μορφή, προσβάσιμη από όλους
τους κόμβους που συμμετέχουν στο δίκτυο. Τα δίκτυα που είχαμε μέχρι
τώρα είχαν ένα κεντρικό σημείο ελέγχου και αναφοράς και πολλά σημεία
πρόσβασης. To blockchain είναι ένα δίκτυο του οποίου όλα τα σημεία
που ανήκουν σε αυτό είναι ταυτόχρονα σημεία ελέγχου και αναφοράς και
σημεία πρόσβασης. Η πληροφορία είναι παντού και για να αλλαχτεί
χρειάζεται η συνδρομή / συναίνεση όλων των σημείων του δικτύου.
Σκεφτείτε το σαν ένα spreadsheet σε google docs το οποίο ενημερώνεται,
ελέγχεται και επαληθεύεται ταυτόχρονα από εκατομμύρια σημεία. Η
κρυπτογράφηση του γίνεται με τη χρήση διπλών κλειδιών (public keys
and private keys) κάτι ανάλογο με τά extra pin που χρησιμοποιούν οι
τράπεζες για τις συναλλαγές web banking. Οι εφαρμογές του Blockchain
πολύ σύντομα θα επηρεάσουν όλες τις συναλλακτικές δραστηριότητες.
Υ.Γ. Ξεκίνησα αυτό το άρθρο το Σάββατο το πρωί στις 10 και το
ολοκλήρωσα στις 9 το βράδυ μετά από μια μικρή εκδρομή μέχρι τη
Χαλκίδα (μες τη βροχή). Με την ολοκλήρωση του άρθρου έχουμε πλέον
1544 κρυπτονομίσματα και συνολική κεφαλαιοποίηση 412 δισ. δολάρια
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Μια ιστορία σαν παραμύθι

Βασίλης Παζόπουλος
Oικονομολόγος, χρηματιστηριακός αναλυτής, συγγραφέας του βιβλίου
Επενδυτές χωρίς Σύνορα (vpazopoulos@gmail.com)

Την εποχή που ο Εγγλέζος, ο Γονιδάκης, ο Σολωμάκης, ο Κουμπάρος και
τα άλλα παιδιά ξεκίνησαν την δημιουργία του ΣΕΔ το 2000, δεν υπήρχε
το euro2day, ούτε το capital. Η ηλεκτρονική χρηματιστηριακή
ενημέρωση γινόταν από την τηλεοπτική εκπομπή του Σαμοίλη. Για τους
πιο ψαγμένους, από το site της Ναυτεμπορικής
Όλοι στο κυνήγι της «πληροφορίας». Στην αναζήτηση του κολλητού της
αδελφής του μπατζανάκη, που είχε κάποιον «μέσα στα κόλπα», όπου θα
μας ψιθύριζε εμπιστευτικά το επόμενο limit up στο 8%
Στο forum της Ναυτεμπορικής κάποιο ανήσυχο μέλος με το ψευδώνυμο
pantits, γοητευμένο από τις προοπτικές του χρηματιστηριακού
παιχνιδιού, είχε μια απλή ιδέα: ευκαιρίες δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο
στην Ελλάδα.
Η σκέψη όσο και αν φαίνεται συνηθισμένη σήμερα, αποδείχτηκε
πρωτοποριακή εκείνη την περίοδο. Δεν έβρισκε συμπαραστάτες, ούτε
ανθρώπους για να τον καθοδηγήσουν. Όποτε ζητούσε τμήμα ξένων
αγορών σε ελληνική χρηματιστηριακή, τον αντιμετώπιζαν όπως οι
κάτοικοι της Σαχάρας, όταν τους ρωτάνε που υπάρχει χιονοδρομικό
κέντρο !
Ο πεισματάρης pantits όμως, δεν το έβαλε κάτω. Το όνομα το είχε
εμπνευστεί από έναν ποδοσφαιριστή του Πανιώνιου. Στην γυναίκα του ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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τότε πάλευε να την «ρίξει» - είχε εκμυστηρευτεί πως είχε προέρθει από
κάποιο Σέρβο φιλόσοφο.
Τι λέγαμε; Α ναι. Ο pantits λοιπόν, με τα πολλά, ανακάλυψε μια
αμερικάνικη χρηματιστηριακή που έδινε πρόσβαση και δυνατότητα
αγοραπωλησιών μέσω υπολογιστή! Απίστευτα πράγματα, πρωτόγνωρα.
Και τι ειρωνεία. Μπορούσες να αγοράσεις μετοχές σε όλο τον κόσμο,
αλλά όχι στην Ελλάδα.
Πρώτη κατάθεση, δύο εκατομμύρια. Δραχμές βέβαια
Όταν συνδέθηκε για πρώτη φορά με την πλατφόρμα συναλλαγών και είδε
τις μετοχές της Wall Street να αλλάζουν τιμές ζωντανά μπροστά στα
μάτια του, έπαθε πολιτισμικό σοκ. Βρισκόταν σε ένα παγκόσμιο σούπερ
μάρκετ χρηματιστηριακών τίτλων, όταν μέχρι χθες η εμπειρία του ήταν
από… μπακάλικο. Αντί για 300 τίτλους που πρόσφερε το ΧΑ, είχε να
επιλέξει ανάμεσα σε 30.000 μετοχές και futures από όλο τον κόσμο.
Όταν μάλιστα πρωτοπάτησε δειλά δειλά το κουμπί BUY και αγόρασε
μετοχές τις Microsoft, πληρώνοντας προμήθεια μικρότερη από ότι είχε
συνηθίσει, πανηγύρισε όπως ο πραγματικός Milinco Pantic όταν έβαζε
γκολ. Φαντάστηκε τον εαυτό του ως τον νέο Γκόρντον, όπου υποδυόταν
ο Μαικλ Ντάγκλας στην περίφημη ταινία Wall Street.
Γιατί όπως και να το κάνεις, νιώθεις ξεχωριστός κατέχοντας μετοχές της
Nike και της Goldman Sachs, όταν οι άλλοι είχαν Μουριάδη και Βιοτέρ.
Η χαρά ωστόσο κράτησε λίγο. Ο ενθουσιασμός και οι τεράστιες
δυνατότητες δεν αρκούν για να γίνεις πλούσιος. Μέσα σε ελάχιστους
μήνες, η αρχική κατάθεση εξατμίστηκε σαν το νερό κάτω από τον καυτό
ήλιο.
Ευτυχώς κατάλαβα νωρίς πως κάτι δεν έκανα σωστά. Και λέω κατάλαβα,
γιατί όπως θα έχετε αντιληφθεί, ο pantits δεν είναι μυθικό πρόσωπο, ούτε
η ιστορία φανταστική. Την δικιά μου περιπέτεια διηγούμαι.
Οι πολλές επιλογές και η πολυπλοκότητα, τελικά αποδείχτηκε πως με
δυσκόλεψαν. Το να ξυπνάω ξημερώματα για να κάνω αγοραπωλησίες
στην άλλη άκρη του πλανήτη, ήταν εντυπωσιακό μεν, αλλά ψυχοφθόρο
και όχι συχνά κερδοφόρο. Έμαθα με τον σκληρό τρόπο ότι τα λεφτά δεν
γίνονται με πολλές πράξεις, αλλά με μελέτη και προετοιμασία.
Οι χαμηλές προμήθειες αποτελούσαν πλεονέκτημα, ωστόσο τελικά μου
στοίχισαν πολλαπλάσια. Η on-line χρηματιστηριακή είχε πολλά θετικά,
αλλά ήταν απρόσωπη. Σε αφήνουν αβοήθητο. Καταρχήν είχα το άγχος
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του έκτακτου. Αν συνέβαινε κάτι σημαντικό ενώ ήμουν μακριά από
υπολογιστή, ποιος θα έκλεινε την θέση μου;
Θα μου πείτε γι αυτό λέγονται έκτακτα. Επειδή είναι σπάνια. Πράγματι,
το τσουνάμι της Ιαπωνίας ήταν έκτακτο. Το χτύπημα των δίδυμων
πύργων ήταν έκτακτο. Η χρεοκοπία της Lehman Brothers ήταν έκτακτη.
Το καθένα μεμονωμένα εμφανίζεται σπάνια, αλλά συνολικά έχουν μια
πιθανότητα εμφάνισης καθόλου αμελητέα. Επιπλέον υπάρχουν λόγοι,
λιγότερο συναρπαστικοί αλλά εξίσου ζημιογόνοι. Να πέσει το ρεύμα ή να
κοπεί η σύνδεση του Ιντερνέτ
Αποδείχτηκε καθοριστικό πρόβλημα η έλλειψη υποστήριξης. Δεν υπήρχε
κάποιος να ρωτήσω τις προοπτικές μιας χώρας, ενός κλάδου, μιας
εταιρίας. Αρκετές φορές δεν γνώριζα καν τη σωστή ερώτηση. Το πιο
απλό παράδειγμα: Αγόραζα Apple η οποία τελικά ανέβαινε 20%.
Νομίζετε πως κέρδιζα; Όχι πάντα. Αν ταυτόχρονα το δολάριο
υποχωρούσε 25%, έχανα!
Πως αντιμετωπίζεται η συναλλαγματική αβεβαιότητα; Τι διαφορά έχουν
τα futures από τα CFDs; Συμφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ETFs;
Πως μπορείς να κερδίσεις από την πτώση; Γιατί να τοποθετηθώ σε
μεμονωμένη μετοχή και όχι σε ολόκληρο κλάδο; Μπορώ να στήσω
εντολή προσυνεδριακά; Βάζοντας stop loss μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος;
Σήμερα το παιχνίδι έχει αλλάξει επίπεδο πολυπλοκότητας. Υπάρχει εύρος
επιλογών ακόμα και στις πλατφόρμες. Η ερώτηση δεν είναι μόνο ποια
από όλες να διαλέξω, αλλά πως θα εκμεταλλευτώ τις δυνατότητες της. Το
γνωρίζετε πως κάνοντας τις ίδιες ακριβώς πράξεις, κάποιος πληρώνει
λιγότερα από κάποιον άλλον, στην ίδια ακριβώς πλατφόρμα;
Σίγουρα δεν είναι εφικτό να γίνονται συνέχεια επιτυχημένες επιλογές.
Αυτό το καταφέρνουν μόνο οι ψεύτες. Όμως το να επιτύχεις αξιοπρεπείς
αποδόσεις σε βάθος χρόνου είναι απόλυτα ρεαλιστικό.
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Η Έλλειψη ρευστότητας απειλεί

Σωκράτης Πλούσσας
Ελληνική ένωση νεοφυών επιχειρήσεων
Από τον Αύγουστο του 2018, η όποια Ελληνική οικονομία θα βρεθεί πάλι
αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, χωρίς «προστάτες» αλλά με μια
υψηλή εποπτεία. Για πολλούς από εμάς, αυτή δεν θα είναι στιγμή
πανηγυρισμών αλλά εφιάλτης αν κι εφ’ όσον οι παλιές κακές συνήθειες
του πολιτικού συστήματος ζωντανέψουν. Κι αυτό δεν είναι καθόλου
απίθανο…
Η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία έλξης ταλέντου και το brain-drain, η
γραφειοκρατική κι όχι μόνο δυσκολία ανάπτυξης στο εξωτερικό, οι
υπέρμετροι φόροι κι εισφορές θα συνεχίσουν να πνίγουν τις Ελληνικές
ΜΜΕ. Νέος δείκτης – συναγερμός, είναι η μείωση της παραγωγικότητας
των ΜΜΕ, οι οποίες παρά την μείωση του κόστους δεν καταφέρνουν να
έχουν την δέουσα απόδοση. Οι παρεμβάσεις που χρειάζονται είναι
δομικές και δεν είναι το αντικείμενο αυτού του άρθρου.
Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα είναι η έλλειψη ρευστότητας, η
οποία δεν αφορά μόνο τις ΜΜΕ, νέες ή παλιές αλλά και τις μεγάλες
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επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να μπουν σε απίστευτους γραφειοκρατικούς
δαιδάλους για να ανακτήσουν μέρος του κεφαλαίου κίνησης που
χρειάζονται.
Με τις τράπεζες να αδυνατούν να παρέχουν δανεισμό μέσου ή υψηλού
ρίσκου, η ελπίδα των ΜΜΕ είναι είτε τα περίφημα Equifunds είτε οι
προσωπικές σχέσεις με πελάτες ή τρίτους οι οποίοι μπορούν να
βοηθήσουν στην ρευστότητα τους.
Η έλλειψη ρευστότητας αφορά κυρίως δυο ανάγκες των ΜΜΕ:
 Τα κεφάλαια κίνησης για την πλειονότητα των ΜΜΕ
 Τα κεφάλαια ανάπτυξης για τις εταιρείες υψηλής προστιθέμενης
αξίας που είναι μάλλον οι λιγότερες
Κάθε μια από τις ανάγκες είναι τελείως διαφορετική, ακουμπά σε άλλο
σημείο στον κύκλο ζωής των εταιρειών κι εξαρτάται κι από τον χώρο
δραστηριοποίησης. Δεν είναι δυνατό να πιστεύουμε πως με ένα
χρηματοπιστωτικό μέσο – όσο «πλούσια» κι αν το προικίσουμε – θα
απαντήσουμε σε όλα τα προβλήματα.
Τα κεφάλαια κίνησης πρέπει να καλύπτονται από δανεισμό αμιγώς και
μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος χρήματος καθώς λόγω κι υψηλής
φορολογίας αλλά κι έμμεσων φόρων, ώστε η ρευστότητα να είναι
συνεχής. Τα equifunds πχ δεν μπορούν και δεν πρέπει να δώσουν
δανεισμό. Εξ’ αυτού στην ουσία ο δανεισμός τώρα γίνεται με
«δημιουργικά μέσα» ή «εξω-θεσμικά εργαλεία». Για να προλάβω δε το
ερώτημα περί των κοινών ομολόγων κι επειδή είχα την τύχη να
προσπαθήσω το 1ο ομόλογο από την ΕΝ.Α. το 2016, ας αφήσουμε πρώτα
να δούμε ποιες εταιρείες θα μπορέσουν να πληρώσουν το κεφάλαιο και
μετά βλέπουμε τι και πως θα γίνει – μέχρι στιγμής παίρνουν άλλο
ομόλογο για να πληρώσουν το προηγούμενο και τα δάνεια.
Τα κεφάλαια ανάπτυξης αφορούν αποκλειστικά κεφαλαιουχικές άμεσες
επενδύσεις, με όποιο μέσο είναι διαθέσιμο (μετοχικό κεφάλαιο,
προνομιούχες μετοχές, ΧΑ κλπ) και πρέπει να ισορροπούν σε ένα μίγμα
που περιέχει τόσο εταιρείες υψηλού ή πολύ υψηλού ρίσκου και
ταυτόχρονα πιο συντηρητικές επενδύσεις. Οι μετατρέψιμες ομολογίες σε
υψηλού ρίσκου επενδύσεις δεν είναι επιλογή. Η μέχρι τώρα εμπειρία
δείχνει ότι οι επενδύσεις υψηλού και πολύ υψηλού ρίσκου είναι
ελάχιστες ως μηδαμινές με αποτέλεσμα ακόμα κι αν γίνονται να μην
μπορούν να υποστηριχτούν στην επόμενη φάση. Ταυτόχρονα γεννάται
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ένα νέο πρόβλημα που είναι το κεφάλαιο κίνησης για τις εταιρείες, όπως
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
Αν δεν επενδυθούν σοβαρά κεφάλαια στη νέα οικονομία και δεν
υποστηριχθεί η ρευστότητα των υπαρχουσών ΜΜΕ η Ελληνική
οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει κι αν αυτό γίνει θα γίνει πάλι σε
σαθρό κι ευκαιριακό υπόβαθρο.
Από καιρό τώρα ευαγγελίζομαι την χρήση της τεχνολογίας στην
χρηματοδότηση, ως αναγκαίας συνθήκης για την διεύρυνση των μέσων
όσο και της βάσης των συμμετεχόντων στην επενδυτική διαδικασία. Με
άλλα λόγια πιο πολλοί πρέπει να χρηματοδοτούν πιο πολλούς.
Ηδη σε όλο τον κόσμο, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου μια 3ετία σε
μεγάλο αριθμό, πλατφόρμες χρηματοδότησης είτε κεφαλαίου κίνησης
μέσω δανεισμού, είτε μετοχικού κεφαλαίου, είτε factoring και
χρηματοδότησης έναντι τιμολογίων, είτε ακόμα και χρηματοδότησης
ακινήτων. Η τεχνολογία υπάρχει κι έχει ξεκινήσει να διαδίδεται και να
εξελίσσεται. Το σημαντικό είναι το θεσμικό πλαίσιο να μην είναι φοβικό
και δεσμευτικό.
Στην Αμερική και στην Αγγλία πήρε περίπου μια δεκαετία να καταλήξει,
στην Ασία έχουν ήδη καταλήξει αλλά σίγουρα θα ξανατεθούν θέματα
καθότι πολύ χαλαρό, ενώ στην Ευρωπαική Ενωση έχει πάει το όλο θέμα
στην κορυφή της ατζέντας κι η ανάγκη προσαρμογής στην τεχνολογία,
αποτέλεσαι βασική αφορμή για τις οδηγίες MiFid 2 και PSD2. Η ΕΕ με
την ένωση των κεφαλαιαγορών θα επιδιώξει να λύσει και τα κανονιστικά
θέματα που προκύπτουν από την χρήση της τεχνολογίας, αλλά και την
διεύρυνση της βάσης συμμετεχόντων στην διαδικασία.
Στην Ελλάδα – που το έχουμε τόσο ανάγκη - στο τέλος του 2016 και
μετά από έντονες πιέσεις, υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (ν. 4416/16) που χαρακτηρίζεται από έντονο φοβικό
σύνδρομο και βεβαίως συντηρητισμό κι εύνοια του υπάρχοντος
συστήματος χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι από τον
Σεπτέμβριο 2016 μέχρι σήμερα δεν έχει βγει καμία πλατφόρμα, καμία,
όπως ακριβώς έγινε και με την αγορά ΕΝ.Α. ΣτΕπ όπου δεν υπάρχει ούτε
μια εταιρεία, καμία. Φυσικά ούτε συζήτηση για πλαίσιο διάθεσης
κεφαλαίων κίνησης μέσω πλατφορμών δανεισμού (P2P lending) όπου
δεν έχει ανοίξει ακόμα η συζήτηση.
Οι εξελίξεις για άλλη μια φορά θα μας προλάβουν κι ήδη γίνεται καθώς
οι Ελληνικές νέες ΜΜΕ πηγαίνουν σε πλατφόρμες του εξωτερικού κι
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αντλούν κεφάλαια, με νομικές οντότητες βέβαια εξωτερικού, ενισχύοντας
και το Brain drain αλλά και κυρίως στέλνοντας φόρους κι ανάπτυξη
εκτός της χώρας μας.
Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος θα έπρεπε να είναι η αφορμή
να γίνει ταχύτερα το κανονιστικό πλαίσιο κι όχι αργότερα. Η δημιουργία
μιας καλά εποπτευόμενης αγοράς θα είχε μεγάλα κέρδη για όλους. Για τις
εταιρείες που θα έβρισκαν κεφάλαια εδώ και δεν θα χρειαζόταν να
φύγουν, για τους επενδυτές που θα μπορούσαν να δουν πιο πολλές
ευκαιρίες και να επενδύσουν σε πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, για τις
τράπεζες καθώς χρήματα από τα στρώματα θα έμπαιναν ξανά στο
σύστημα (πληρωμές μέσω τραπεζών), για τον επόπτη καθώς η διαδικασία
θα γινόταν θεσμικά κι όχι εξω-θεσμικά όπως γίνεται τώρα και βέβαια για
το κράτος.
Εστω κι αργά, η αγορά διψάει κι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι
πολύ λίγες κι ελεγχόμενες. Ο επόπτης οφείλει να αντιδράσει βλέποντας
τις ανάγκες της αγοράς.
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Το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι πλέον εδώ
και αλλάζει τα πάντα στην Αγορά Ενέργειας

Χρήστος Ηλίας
Διευθύνων Σύμβουλος των Θυγατρικών Εταιρειών Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Στέλεχος Solidus Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ
MSc in Energy & Environmental Investments
Μια νέα αγορά δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όπου το πάτημα του
διακόπτη για την χρήση των φώτων ή άλλων λειτουργιών, θα δημιουργεί
χρηματιστηριακή τάση. Μια τάση η οποία θα είναι ίδια με αυτήν,
οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο υπόκειται στους νόμους της
προσφοράς και ζήτησης. Το νέο χρηματιστηριακό περιβάλλον που
δημιουργήθηκε αφορά κυρίως, την ηλεκτρική ενέργεια και θα έχει
ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως το καλοκαίρι του
2018. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθότι, θα μπορούν να συμμετέχουν
όλοι, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε
οργανωμένη αγορά.
Το χρηματιστήριο ενέργειας θα διαχειρίζεται μία ή και περισσότερες
Αγορές Ενέργειας, ή ακόμη και Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές
Αγορές. Στις αγορές ενέργειας αυτές, εκτός της αγοράς Ηλεκτρικής
ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές Φυσικού Αερίου και οι
Περιβαλλοντικές αγορές. Ήδη το χρηματιστηριακό προϊόν που αφορά τα
Δικαιώματα Εκπομπής Ρύπων, διαπραγματεύεται μέσω του συστήματος
συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (είναι στην ουσία
ανενεργό στο ΧΑΑ, λόγω της παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος καθώς
μόνος συμμετέχων στην αγορά είναι το ΥΠΕΚΑ, με τον θεσμικό ρόλο
του μοναδικού πωλητή ρύπων). Η διαχείριση της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής αγοράς, αφορά μια ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής
μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ή μηχανισμό οργανωμένης
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διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης
Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα και την οποία θα διαχειρίζεται το
Χρηματιστήριο Ενέργειας Αθηνών.
Τα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη λειτουργούν εδώ και
πολλά χρόνια όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ενώ στην Ελλάδα τα πρώτα
βήματα έχουν γίνει από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας) με την ίδρυση της, το 2011. Τα ποιο σημαντικά
εξ αυτών είναι APX (Amsterdam Power Exchange, Ολλανδία), EEX
(European Energy Exchange, Γερμανία), GME (Gestore Mercato
Elettrico, Ιταλία), Nord Pool ASA (Νορβηγία), OMEL (Operador del
Mercado Electrico, Ισπανία), Powernext (Γαλλία), ENDEX (European
Energy Derivatives, Ολλανδία), EXAA (Αυστρία), Polpx (Πολωνία),
Belpex (Βέλγιο), Nord Pool Spot (Νορβηγία) και CEGH A.G. (Αυστρία),

Εικόνα 1 Χρηματιστήρια Ενέργειας στην Ευρώπη
Η αναδιοργάνωση της Ηλεκτρικής αγοράς ρυθμίζεται πλέον οριστικά με
την ψήφιση του νόμου 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο) και συγκεκριμένα
τα άρθρα 73 έως 99, τα οποία έρχονται να τροποποιήσουν καταρχήν και
να διαμορφώσουν στη συνέχεια την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως
αυτή έχει θεσμοθετηθεί στον νόμο 4425/2016 , σε εφαρμογή των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για την ολοκλήρωση της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο
Στόχο» (Target Μodel).
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Ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί μετά από έγκριση της ΡΑΕ και
αποτελεί μια καινούρια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα λειτουργεί
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με βασικούς μέτοχους και ιδρυτές το
Χρηματιστήριο Αθηνών και την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Στην Ανώνυμη Εταιρία
που θα συσταθεί με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» μεταβιβάζονται εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του νέου
πλαισίου, από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και όλες
εκείνες οι αρμοδιότητες που της είχαν ανατεθεί για τη λειτουργία της
αγοράς ενέργειας. Σκοπός είναι ο νέος φορέας, να μετεξελιχθεί σε ένα
σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διεκδικεί τον ρόλο του
στην ενοποίηση των αγορών, προς μία φτηνότερη πηγή ενέργειας για
τους Έλληνες καταναλωτές, με όρους και κανόνες που ισχύουν σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, με την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας προς και από τη χώρα μας, να καθίσταται πλέον εύκολη για
όλους.
Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Τόσο στη μετοχική του
σύνθεση, όσο και στο Διοικητικό του Συμβούλιο μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι (ΔΕΗ, Τράπεζες, ΑΔΜΗΕ, Ιδιώτες κλπ.). Οι
μετοχές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας μπορεί να εισάγονται προς
διαπραγμάτευση, σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), θα είναι ονομαστικές και θα δημοσιοποιούνται
όλες οι πληροφορίες και οι αλλαγές σχετικά με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των
προσώπων, που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη
διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας.
Όπως παρόμοια συμβαίνει και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπου
γνωστοποιούνται και εγκρίνονται οι σημαντικές μεταβολές μετοχικού
κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών σε αυτό, έτσι και στο
Χρηματιστήριο Ενέργειας συμβαίνει το ίδιο καθότι αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης. Για κάθε πρωτογενή απόκτηση ή και μεταβίβαση
μετοχών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας συνεπεία της οποίας το ποσοστό
συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, το 50% ή 2/3 του
μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.
Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα
του προσώπου που αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών, χωρίς την
προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του
δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση. Σοβαρά υπόψη θα
λαμβάνονται: η οικονομική φερεγγυότητα, η νόμιμη και καταστατική
δυνατότητα συμμετοχής ή η τυχόν συνδρομή λόγων σύγκρουσης
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συμφερόντων με την ιδιότητα μετόχου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Επίσης η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη
δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που είναι επιφορτισμένα
με τη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας ή που είναι σε
θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση
και στη διαχείριση των Αγορών Ενέργειας, για τη διασφάλιση της ορθής
και συνετής διοίκησης και λειτουργίας τους.
Σκοπός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας : είναι η αναδιοργάνωση της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των
συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών, καθώς
στοχεύει:






στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές αγορές. (Στην περίπτωση της Ελλάδας, η σύζευξη θα
γίνει με την Ιταλία και αργότερα τη Βουλγαρία, αλλά και όμορες
χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, ανάλογα με τον βαθμό
ετοιμότητάς τους).
στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα
οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση
καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,
τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα,
καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Επίσης σκοπός του, είναι η οργάνωση και η διαχείριση των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, Φυσικού
Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών και κάθε άλλης συναφή
δραστηριότητας.
Οι Συμμετέχοντες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας :
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι οι “πάντες” κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που δικαιούται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε μια ή
περισσότερες Αγορές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των
αυτοπρομηθευόμενων πελατών καθώς και των φορέων σωρευτικής
εκπροσώπησης (aggregators). Οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες είναι
αυτοί, που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια απευθείας από τις
Αγορές Ενέργειας για ιδία αποκλειστική χρήση και αποτελούν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.
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Ενώ ο φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregator) αποτελεί το
νομικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσωπεί στις Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας έναν ή περισσότερους παραγωγούς ή
καταναλωτές, ή δυνητικά συμμετέχοντες για ένα ή περισσότερα σημεία
σύνδεσης, είτε για παραγωγή είτε για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και
αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν
από τη συμμετοχή τους στις Αγορές αυτές. Στην ουσία ο Αggregator,
λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, όπως λειτουργεί ένας ΟΣΕΚΑ
(Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών), του οποίου η
λειτουργία βασίζεται στην αρχή κατανομής των κινδύνων. Όπως
αμείβεται ο διαχειριστής ενός ΟΣΕΚΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρει,
έτσι και ο Aggregator αμείβεται κατά παρόμοιο τρόπο για την διαχείριση
και εκπροσώπηση των συμφερόντων και υποχρεώσεων των
συμμετεχόντων, που αυτός εκπροσωπεί στις αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Χρηματιστήριο Ενέργειας – Αγορά Φυσικού Αερίου
Παρόλο που η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι περισσότερο ώριμη σε
σχέση με τις υπόλοιπες νέες αγορές που δημιουργούνται, επιβάλλονται
από το target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά επιπλέον προϊόντα
και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι Αγορές Φυσικού Αερίου,
είναι αυτές, στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές επί συμβολαίων
προμήθειας ή μεταφοράς φυσικού αερίου και οι οποίες λειτουργούν ως
αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.
Δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία στην Ελλάδα
ενός σταθμού τιμολόγησης του φυσικού αερίου (price hub) για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξαιτίας της αναμενόμενης διέλευσης μεγάλων
ποσοτήτων φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια από διαφορετικές
πηγές και οδεύσεις, με προορισμό την Ευρώπη, θα πρέπει να
διασφαλιστεί η διευκόλυνση της αγοραπωλησίας των ποσοτήτων αυτών.
Εκτιμάται ότι η Ελλάδα πρέπει να επισπεύσει τη δημιουργία ενός
σταθμού αερίου (gas hub), καθώς γειτονικές χώρες, επιταχύνουν τις
διαδικασίες υλοποίησης του.
Σύμφωνα με την ανάλυση “European traded gas hubs” του Oxford
Institute for Energy Studies, στις 1/6/2017, στον Χάρτη 1 φαίνονται οι
τοποθεσίες των ευρωπαϊκών σταθμών φυσικού αερίου (Εuropean hubs)
καθώς και η διαβάθμιση της ανάπτυξης αυτών, με την χρήση διάφορων
χρωμάτων. Οι περισσότερο αναπτυγμένοι και με όρους
“απελευθέρωσης” της αγοράς, σταθμοί φυσικού αερίου βρίσκονται στην
βορειοδυτική Ευρώπη, η οποία απέχει πολύ από τις υπόλοιπες, “ώριμες”
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“φτωχές” και “αναδυόμενες” αγορές, σύμφωνα πάντα με τον παρακάτω
χάρτη. Οι “ώριμες” αγορές σταθμών φυσικού αερίου έχουν χρώμα
σκούρο πράσινο, οι ενεργοί σταθμοί πορτοκαλί, οι μικρής
δραστηριότητας σταθμοί έχουν χρώμα χρυσοκίτρινο και με κόκκινο
συμβολίζονται οι ανενεργοί σταθμοί. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην
φάση του σχεδιασμού σταθμών αερίου,
τόσο εθνικά όσο και
περιφερειακά (Νότιο Αιγαίο).

Χάρτης 1 Ευρωπαϊκοί Σταθμοί και Αγορές Αερίου

Τρόπος Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας – Υλοποίηση
του Target Model
Σύμφωνα με το νόμο 4425/2016 ο οποίος αφορά την αναδιοργάνωση της
ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εφαρμοστεί η
νομοθεσία για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την τροποποίηση και επέκταση αυτού,
από τον 4512/2018, υλοποιείται η ενοποίηση της εγχώριας αγοράς
ενέργειας, με εκείνες 23 άλλων χωρών. Η υλοποίηση του “Μοντέλου
Στόχος” (Target Model), αφορά τον ορισμό της χονδρικής αγοράς
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προθεσμιακών προϊόντων, την ενδοημερήσια αγορά, την αγορά επόμενης
ημέρας και την αγορά εξισορρόπησης. Επίσης, ορίζονται οι Διαχειριστές
κάθε μίας εκ των αγορών αυτών καθώς και οι αρμοδιότητές τους για την
αρμονική λειτουργία των αγορών που επιβλέπουν.
Το "μοντέλο στόχος" της Ε.Ε. έχει ως βασική επιδίωξη να ικανοποιήσει
την ανάγκη για συνεχή εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την πρόβλεψη των
παραγόντων που επηρεάζουν αυτό το ισοζύγιο, ώστε, ούτε να
καταλήγουμε σε περικοπή φορτίου, ούτε στο να καθίσταται ακριβή η
κάλυψή του.
Η ενοποίηση των εθνικών αγορών σε μια διευρυμένη αγορά, σε
ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, με κοινό πλαίσιο λειτουργίας, έχει ως βασικό
στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών
ανταλλαγών, ώστε το τυχόν έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας που
ανακύπτει προσωρινά σε μια χώρα, να αντισταθμίζεται από το
πλεόνασμα ενέργειας σε μια άλλη χώρα κατά την ίδια χρονική στιγμή.
Η αποτελεσματικότερη διακίνηση της ενέργειας μέσω των διεθνών
διασυνδέσεων αποτρέπει συχνά την εκτίναξη των τιμών σε εθνική
κλίμακα, ενώ περιορίζεται και η δυνατότητα άσκησης καταχρηστικών
συμπεριφορών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί προφανώς η διασφάλιση
επάρκειας και σε εθνικό επίπεδο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από
την Πορτογαλία έως την Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης
Βρετανίας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα στην Εικόνα 2
(Χρηματιστήριο Nord Pool Νορβηγίας και χωρών Βαλτικής) φαίνονται οι
διασυνοριακές ροές Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τις 14-2-2018.
Πιο αναλυτικά υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών, στην οποία
υποβάλλονται και αντιστοιχίζονται καθημερινά προσφορές για πώληση
και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την επόμενη ημέρα. Ως
αποτέλεσμα αυτής της ενιαίας επίλυσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, η
ενέργεια κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων στην
Ευρώπη με έναν τρόπο αρκετά αποτελεσματικό. Για τη λειτουργία των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο
Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ διαθέτουν κατάλληλα
πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, (πλατφόρμα) τα οποία θα
διασφαλίζουν τη λειτουργική διεπαφή μεταξύ τους και την ομαλή
μεταφορά δεδομένων από τη μία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην
άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα
αποτελέσματα μιας Αγοράς αποτελούν εισαγόμενα δεδομένα και βάση
για την επόμενη χρονικά Αγορά. Τα οφέλη για τους Ευρωπαίους
καταναλωτές από την εφαρμογή αυτής της ενιαίας προσέγγισης επίλυσης
των αγορών, με ταυτόχρονη κατανομή της διασυνδετικής δυναμικότητας,
έχουν εκτιμηθεί στα 3 δις. € ετησίως.
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Εικόνα 2 Χρηματιστήριο Ενέργειας Nord Pool (Νορβηγία) – Χώρες
Βαλτικής Αγορά Επόμενης Ημέρας, διασυνοριακές ροές Ηλεκτρικής
Ενέργειας στις 14-2-2018.
Αντίστοιχα με ότι ισχύει στην Ευρώπη δημιουργούνται τέσσερις αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας





Προθεσμιακή Αγορά
Αγορά Επόμενης Μέρας
Ενδοημερήσια Αγορά
Αγορά Εξισορρόπησης

που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την
έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Οι τρείς πρώτες
αποτελούν ευθύνη του ΛΑΓΗΕ, ενώ Αγορά Εξισορρόπησης αποτελεί
ευθύνη του ΑΔΜΗΕ.
Προθεσμιακή αγορά
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Η προθεσμιακή αγορά αφορά τα γνωστά στους συμμετέχοντες στις
Κεφαλαιαγορές-Χρηματαγορές Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(ΣΜΕ) ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα. Αποτελεί κυρίως αγορά
όπου οι συναλλαγές μπορεί να έχουν χρονικό ορίζοντα έως και αρκετά
έτη πριν τον χρόνο φυσικής παράδοσης. Στο πλαίσιο αυτό διασφαλίζεται
στους προμηθευτές η δυνατότητα διαχείρισης ρίσκου, ώστε εν τέλει ο
καταναλωτές να είναι προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις των τιμών
στον πραγματικό χρόνο. Παράλληλα οι παραγωγοί διασφαλίζουν έσοδα
για εκτενέστερα χρονικά διαστήματα, το οποίο διευκολύνει τη διαχείριση
ων μονάδων τους μακροπρόθεσμα.
Ενδοημερήσια αγορά
Είναι η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία πραγματοποιούνται
συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση
φυσικής παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εντολών
συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και αφορούν την Ημέρα
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης (η οποία αποτελεί την ημέρα κατά την
οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας που αποτέλεσαν αντικείμενο
συναλλαγής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας). Πιο γενικά, στην
ενδοημερήσια αγορά δίνεται η δυνατότητα συναλλαγών ενέργειας με
χρονικό ορίζοντα μερικών ωρών, ώστε να συντελούνται διορθώσεις ως
προς τις προβλέψεις της συμπεριφοράς των καταναλωτών αλλά και της
παραγωγής των μονάδων, η οποία υπόκειται σε αστάθμητους τεχνικούς ή
και καιρικούς παράγοντες.
Αγορά επόμενης ημέρας
Είναι η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία πραγματοποιούνται
συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση
φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής
Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές που
διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με φυσική
παράδοση. Η αγορά της επόμενης ημέρας υλοποιείται την προηγούμενη
της φυσικής παράδοσης και ουσιαστικά αφορά την κάλυψη της
υπολειπόμενης ζήτησης σε σχέση με όση έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο
της προθεσμιακής αγοράς με βάση πλέον τις βραχυπρόθεσμες
προβλέψεις των προμηθευτών για τις ανάγκες των καταναλωτών τους. Το
αποτέλεσμα της αγοράς δίνει μια καλή ένδειξη αναφορικά με τον τρόπο
λειτουργίας των μονάδων κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας.
Η επίλυση της αγοράς αυτής διεξάγεται με ένα μαθηματικό αλγόριθμο
(euphemia), από τον οποίο προκύπτουν ίδιες τιμές για δύο γειτνιάζουσες
αγορές εφόσον δεν διαπιστώνεται συνωστισμός στη μεταξύ τους
διασύνδεση. Αν διαπιστωθεί συνωστισμός, ο τιμές διαφοροποιούνται.
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Αγορά εξισορρόπησης
Eίναι η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές
Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία
εκκαθάρισης αποκλίσεων.
Όπου Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης είναι η αγορά στην οποία
προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρείας του
Συστήματος και η οποία (ισχύς) διατηρείται από τους συμμετέχοντες για
προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Ενώ η
Αγορά Ενέργειας
Εξισορρόπησης, είναι η αγορά στην οποία προσφέρεται από τους
συμμετέχοντες ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του
συστήματος σε ένα προκαθορισμένο εύρος, καθώς και του ισοζυγίου
παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένων των
προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες.
Όπως και στο Χρηματιστήριο Αξιών, έτσι κι εδώ εποπτεύουσα της
λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα είναι η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία για την άσκηση της ως άνω
εποπτείας, έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες να επιβάλλει τις κυρώσεις
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων, οι
οποίες προσδιορίζουν τη συμμετοχή ΑΕΠΕΥ ως Εκκαθαριστικών Μελών
σε Φορέα Εκκαθάρισης, ο οποίος αποτελεί την ανώνυμη εταιρεία που
παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων στις συναλλαγές στις Αγορές
Ενέργειας και αναλαμβάνει το ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και
πωλητή έναντι κάθε αγοραστή για τις ανάγκες εκκαθάρισης των
σχετικών συναλλαγών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύουν
επίσης τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα, αντίστοιχα, όταν
συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την
εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους.
Αγοραπωλησίες στην πράξη
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την κρίση φυσικού αερίου, σε αρκετές
ημέρες, η ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.) κυμάνθηκε στα 100 150 €/MWh, σε σχεδόν συνεχή βάση από τις 10 το πρωί έως αργά το
βράδυ. H μέση ΟΤΣ κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο
διαμορφώθηκε στα 51.09 και 74.6 €/MWh αντίστοιχα, ενώ οι μέγιστες
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τιμές που σημειώθηκαν ήταν 299 €/MWh και 200 €/MWh αντιστοίχως. Η
Οριακή Τιμή Αποκλίσεων εκτινάχθηκε στα 300 €/MWh σε 7 ώρες του
μήνα Δεκεμβρίου, ενώ για τον μήνα Ιανουάριο τα επίπεδα της δεν έχουν
ακόμη προσδιοριστεί, καθώς πάντα υπάρχει η χρονική υστέρηση για την
οριστικοποίηση των μετρήσεων, κυρίως της παραγωγής ΑΠΕ. Ως
παράδειγμα των παραπάνω αλλά σε πλατφόρμα συναλλαγών αποτελεί το
διάγραμμα 1, όπου φαίνεται η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power)
και οι ωριαίες τιμές Spot (Euro/MWh) στο χρηματιστήριο Ενέργειας της
Γερμανίας. Τα αλληλεπικαλυπτόμενα διαγράμματα αφορούν όλες τις
αγορές (όπως την Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, κλπ.).
Επίσης περιγράφουν τον μέγεθος και τον τρόπο, κατά τον οποίο
δημιουργήθηκε η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας που εισήλθε στο
σύστημα, δηλαδή το Ενεργειακό μίγμα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
κ.λ.π.).
Οι συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά με μια ματιά
μπορούν εύκολα να διακρίνουν, “πεδίον δόξης λαμπρόν”, όσο αφορά το
trading και το volatility και παρόλο που το διάγραμμα αναφέρεται σε
ωριαίες δημοπρασίες για τον μήνα Ιανουάριο του 2018, προσδιορίζει
κατά εκτίμηση και την ημερήσια γενική διαγραμματική συμπεριφορά του
προϊόντος διαπραγμάτευσης.

Διάγραμμα 1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και τιμές Spot για
τον Ιανουάριο 2018
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Το νέο περιβάλλον διαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας (Target Model)
θα ενισχύσει την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό με άμεσα οφέλη όχι
μόνο στους απλούς καταναλωτές αλλά και στις βιομηχανίες και
επιχειρήσεις καθώς, αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές
ενέργειας αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά
συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας κάνοντας
αντιστάθμιση (hedging) και ελέγχοντας πλήρως το ενεργειακό κόστος σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, βοηθώντας τις, να αυξήσουν τους ρυθμούς
ανάπτυξης αυτών αλλά και γενικότερα της οικονομίας.
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Crowdfunding… αλά ελληνικά!

Νίκος Χ.Οικονομόπουλος
Επιχειρηματίας,Αντιπρόεδρος ΣΕΔ
Το crowdfunding έφτασε και αυτό στην ελληνική αγορά, όπως τόσα
άλλα από το εξωτερικό με μια καθυστέρηση αρκετών ετών, κουβαλώντας
όμως -λόγω της καθυστέρησης της ψήφισης μερικών απλών
νομοθετημάτων που ποτέ δεν πρότεινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- τόσα
προβλήματα και δυσκολίες που ουσιαστικά τώρα κινδυνεύει να
αποτύχει πριν καν αρχίσει.
Αυτό μπορεί σχετικά εύκολα να ξεπεραστεί εάν οι επενδυτές
πληροφορηθούν με απλό και κατανοητό τρόπο την λειτουργία του και
καταλάβουν ότι θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με αυτούς για την
βελτίωση αυτού του τόσο ενδιαφέροντος χρηματοδοτικού εργαλείου.
Το crowdfunding ουσιαστικά συνάντησε την ανάγκη του μέγα πλήθους
να εκφραστεί επενδυτικά, να βγει δηλαδή μπροστά και ατομικά να
αποφασίσει ο καθένας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και πολύπλοκες
διαδικασίες, το πού θα βάλει τα χρήματα του.
Αποθέωση δηλαδή της ατομικότητας και αποκλειστική ευθύνη του
πολίτη-επενδυτή που βάζει τα χρήματα του, έχοντας σκοπό την
επένδυση, αλλά και την συνάντηση με ίδιους με αυτόν.
Διαδικασία λυτρωτική για όλο το οικοσύστημα πολιτικό και οικονομικό,
αφού κάθε πολίτης επιλέγει και συμμετέχει έχοντας πλέον ατομική
παρουσία και ευθύνη στην επένδυση και μάλιστα σε εταιρείες που
βρίσκονται συνήθως σε αρχικό στάδιο (κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό
που έχει ήδη κατακτήσει μέσω των social media και της συμμετοχής του
σε αυτά, σε άλλο επίπεδο εκεί: Της εκφοράς ατομικής άποψης).
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Αυτά όλα με ελάχιστες απαραίτητες παρεμβάσεις: Έναν τόπο που θα
συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι, μια πλατφόρμα δηλαδή που θα δέχεται
τις ιδέες των wannabe επιχειρηματιών και παράλληλα τις προσφορές
των wannabe μετόχων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να πάρει πληροφορίες
όποιος θέλει για την εταιρεία ή ότι άλλο μπορεί να προσφερθεί για
συμμετοχική χρηματοδότηση και όλα αυτά με ένα διακριτικό έλεγχο από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στην Ελλάδα, όπως καταλάβατε, στρέψαμε την προσοχή μας λόγω των
προβλημάτων με τις τράπεζες και της αδυναμίας χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων από αυτές, κυρίως στο equity-based
crowdfunding (δίνω χρήματα-παίρνω μετοχές) που θα μπορούσε υπό
προϋποθέσεις να είναι αυτό που θα κάλυπτε την ανάγκη να βρουν οι νέοι
επιχειρηματίες κεφάλαια, για να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.
Η προηγούμενη ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπό τον κ.
Μποτόπουλο δεν προχώρησε καθόλου το θέμα, παρότι ο ίδιος άκουγε
πάντα με προσοχή αυτά που εγώ προσωπικά του έλεγα (και αναφέρω
αυτά που εγώ έλεγα διότι γι’ αυτά μπορώ να αναλάβω την ευθύνη
προσωπικά), τόσο για το equity crowdfunding, αλλά και για το πάντα
φλέγον θέμα των Δημοσίων Προτάσεων. Μάλιστα φεύγοντας πάντα σου
έδινε την εντύπωση ότι όλα είναι προς διευθέτηση και η λύση ante
portas.
Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν προχώρησε και ήρθαμε στην σημερινή
ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπό τον κ. Γκότση που
προχώρησε και τα δυο προαναφερθέντα θέματα και ειδικότερα το
crowfunding πιο γρήγορα απ’ ότι προσωπικά περίμενα.
Είναι όμως λειτουργικός ο νόμος και ο σχεδιασμός για το equity
crowdfunding που τελικά ψηφίστηκε και ισχύει σήμερα; (τα βασικά
σημεία του εδώ).
Η απάντηση είναι ότι με μια-δυο εξαιρέσεις και υπολογίζοντας τις
γραφειοκρατικές και υπαλληλικές διαδικασίες που ισχύουν, έχει πετύχει
αυτό που θα έπρεπε να είχαμε δει να λειτουργεί εδώ και 6-7 χρόνια.
Τώρα αυτό που μένει, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία και πάνω στην
πορεία να γίνουν βελτιώσεις σε πολλά επιμέρους θέματα: Γρήγορα,
αποτελεσματικά και κυρίως διαδραστικά όπως η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έκανε και στα δύο θέματα που λίμναζαν αρκετά χρόνια
και έτσι να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος.
Τέλος, όπως είχα πει και σε μια από τις συναντήσεις που είχαν γίνει για
το θέμα του equity crowdfunding και συμμετείχα στην Συμβουλευτική
Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου, καθοριστικός παράγοντας που θα
κρίνει και την επιτυχή συνέχεια του εγχειρήματος είναι η απελευθέρωση
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του ορίου των 5.000 ευρώ ανά επενδυτή, το οποίο μπήκε για να
προστατέψει το project και τους επενδυτές, οδηγώντας όμως σε
σύγκρουση με την ίδια την ιδέα του croudfunding που σιχαίνεται τις
προστασίες και αποθεώνει την ατομική επιλογή και ευθύνη.
Όσο μένει το όριο αυτό, παγιδεύει και εγκλωβίζει την ουσία του ίδιου
του equity crowdfunding που απαιτεί, ακολουθώντας τις επιταγές της
εποχής: ψηφιοποίηση, ατομική ευθύνη τοποθέτησης των χρημάτων,
άμεση συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας που την έχω στο τάμπλετ και
στο κινητό μου και κυρίως: Συμμετοχή μου με όση δύναμη πυρός ΕΓΩ
επιθυμώ!
To άρθρο δημοσιεύτηκε στο euro2day.gr

Ακολουθούν φωτογραφίες από την Προσυνεδριακή Ημερίδα που
διοργάνωσε ο ΣΕΔ στα πλαίσια του 15ου Επενδυτικού &
Χρηματιστηριακού Συνεδρίου, από κοινού με το Πανεπιστήμιο
Πειραιά και με το Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών,
Διαχείριση Κινδύνων & Εταιρική Διακυβέρνηση»,με θέμα:
«CROWDFUNDING: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», την Δευτέρα
27 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
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Τα νέα δεδομένα στα διεθνή χρηματιστήρια

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Το selloff που πραγματοποιήθηκε στα διεθνή χρηματιστήρια
στις αρχές Φεβρουαρίου, δημιούργησε έντονους
προβληματισμούς. Έπειτα από έναν εννεαετή ανοδικό κύκλο, ο
οποίος τροφοδοτήθηκε κυρίως από το φθηνό και άφθονο χρήμα
των κεντρικών τραπεζών, ίσως ήρθε η ώρα για μια πολυετή
πτώση.
Τα δεδομένα
Η στήριξη την οποία παρείχαν οι κεντρικές τράπεζες από την
κρίση του 2008 και μετά, κατάφερε όχι μόνο να επαναφέρει σε
τροχιά ανάπτυξης την παγκόσμια οικονομία, αλλά και να
δημιουργήσει ένα πολυετή ανοδικό κύκλο στις διεθνής αγορές.
Τον Φεβρουάριο του 2016, όταν η κινεζική ανάπτυξη έδειξε
μικρά σημάδια επιβράδυνσης, αρκετοί χρηματιστηριακοί
δείκτες βρέθηκαν σε bear market.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μεταξύ 2-8/2, η μεταβλητότητα όσο
αφορά τις μετοχές αυξήθηκε κατά 201,96%, τα ομόλογα
αυξημένου ρίσκου κατά 142,14%, την τιμή του πετρελαίου
κατά 24,95%, τα αμερικανικά treasuries κατά 21,95%, την τιμή
του χρυσού κατά 16,07%, και το συνάλλαγμα κατά 8,95%.
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Ο τερματισμός της ποσοτικής χαλάρωσης από τη Fed, και οι
μικρές αυξήσεις επιτοκίων που ακολούθησαν δεν έδειξαν να
«αγγίζουν» τα χρηματιστήρια, τα οποία συνέχισαν τόσο το
2017, όσο και στις αρχές του 2018 να σημειώνουν νέα ιστορικά
υψηλά, με την αισιοδοξία των επενδυτών να βρίσκεται σε νέα
ιστορικά υψηλά.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed του Chicago Charles Evans,
πως ίσως υπάρξουν πάνω από τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα
στο έτος, έδειξε να αποτελεί την αφορμή για ένα μαζικό selloff
στα διεθνή χρηματιστήρια, με την κεφαλαιοποίηση αυτών να
μειώνεται πάνω από $5 τρισ., με την πρώτη εβδομάδα του
Φεβρουαρίου να καταγράφονται και οι μεγαλύτερες
εβδομαδιαίες εκροές στην ιστορία, όπως διακρίνουμε και στο
παρακάτω γράφημα.
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Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς έφθασε κοντά σε
υψηλό τεσσάρων ετών, προεξοφλώντας ήδη την αύξηση των
αμερικανικών επιτοκίων, συμπαρασύροντας παράλληλα και τις
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αρκετών ανεπτυγμένων
οικονομιών, με τις προσδοκίες για αύξηση των αμερικανικών
επιτοκίων, να μην έχει αποτυπωθεί πλήρως στην ισοτιμία του
δολαρίου έναντι των περισσότερων νομισμάτων.

Παρά το γεγονός του πανικού που επικράτησε, αλλά και του ότι
από το 2008 οι πρώτοι δύο μήνες σχεδόν κάθε έτους
αποδεικνύονται οι καλύτεροι για την τιμή του χρυσού, παρόλα
αυτά ο χρυσός ο χρυσός κατάφερε να διαγράψει όλα τα του τα
κέρδη την εβδομάδα μεταξύ 2-9/2, αποδεικνύοντας πως ο
πανικός στα χρηματιστήρια δεν αποτυπώθηκε και στην τιμή του
ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου που λέγεται χρυσός.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η παγκόσμια
ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί το τρέχον έτος στο 3,4%,
και το επόμενο στο 3,2%, με τις πιθανότητες η αμερικανική
οικονομία να εισέλθει σε ύφεση το 2018 να ανέρχονται στο
10%. Η προεξοφλημένη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων
δημιουργεί έντονες ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών, πως
αυτές ίσως να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους χρήματος για
τις εταιρείες, με συνέπεια την μείωση της κερδοφορίας τους στο
μέλλον, κάτι για το οποίο φρόντισαν ήδη οι εταιρείες, καθώς
αρκετές από αυτές την τελευταία διετία έχουν ανακοινώσει
προγράμματα επαναγοράς μετοχών.
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Ο πληθωρισμός, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με τη
Fed θα προσεγγίσει τον στόχο του 2%, εξακολουθεί να
προβληματίζει σε ευρωζώνη και Ιαπωνία, με τις αντίστοιχες
κεντρικές τράπεζες να διατηρούν τα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης.

Προοπτικές

Με προεξοφλημένη την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων,
τα διεθνή χρηματιστήρια δείχνουν να προσαρμόζονται στα νέα
δεδομένα, ως προεξοφλητικοί μηχανισμοί άλλωστε.

Η διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, και τα καλύτερα των
εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα για την χρήση του 2017,
αλλά και οι εκτιμήσεις για το 2018, αναμένεται να διατηρήσουν
την καλή εικόνα των χρηματιστηρίων παγκοσμίως, με τους
προβληματισμούς να επιστρέφουν στο δεύτερο εξάμηνο.
Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κύκλο της Fidelity (βλ.
γράφημα παρακάτω), η αμερικανική οικονομία βρίσκεται λίγο
πριν την είσοδο του κύκλου που προηγείται αυτού της ύφεσης,
όπου σε αυτό το στάδιο η ανάπτυξη είναι μέτρια, η πίστωση
αρχίζει να περιορίζεται, τα κέρδη βρίσκονται υπό πίεση, τα
αποθέματα αυξάνονται, και η αύξηση των πωλήσεων
μειώνεται.
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Επίσης, στο στάδιο πριν την ύφεση οι μετοχές των κλάδων
υγείας, ενέργειας, και υλικών καταγράφουν συνήθως
μεγαλύτερες αποδόσεις από την αγορά, ενώ οι κλάδοι των
διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της τεχνολογίας υπό
αποδίδουν αυτής.

Όσο αφορά τα εμπορεύματα, αυτά αναμένεται να κινηθούν
σύμφωνα με την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς
και με την συμπεριφορά του δολαρίου στις αυξήσεις των
επιτοκίων, με την ποσότητα σε φυσικό χρυσό ο οποίος
κατέχεται από τα ETF’S που επενδύουν στο πολύτιμο μέταλλο,
να ανέρχεται στους 2.250 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το
2013.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, εκτός από την αμερικανική
οικονομία θα στραφεί και σε αυτή της ευρωπαϊκής, με τις
εξελίξεις να καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τόσο
με το εάν θα τερματίσει ή όχι το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης, όσο και τις δυνατότητες της στο θέμα του
πληθωρισμού. Εξάλλου, μέχρι στιγμής ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Eurostoxx 600 δείχνει να βρίσκει σημαντική αντίσταση
στο επίπεδο των 400 μονάδων, με τους δείκτες σε Γερμανία και
Γαλλία να μην ακολουθούν σε νέα ιστορικά υψηλά αυτούς του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, προεξοφλώντας ίσως
αρνητικά γεγονότα για την ευρωπαϊκή οικονομία.
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Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ικανοί
παράγοντες να ανακόψουν την κατάσταση της παγκόσμιας
οικονομίας, και κατ’ επέκταση και των διεθνών
χρηματιστηρίων, με το πρώτο εξάμηνο να αναμένεται να
κινηθεί ομαλά όσο αφορά τις μετοχικές αξίες, ενώ το δεύτερο
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εξάμηνο «προβληματισμού»,
και αύξηση της μεταβλητότητας, μιας και η αδυναμία
διατήρησης του πληθωρισμού στα επιθυμητά επίπεδα
αναμένεται να βάλει δύσκολα στις κεντρικές τράπεζες. Ας
ελπίσουμε πως ο «μαύρος» κύκνος δεν θα μας επισκεφθεί ούτε
φέτος.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για
αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
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Τα τρία πρώτα σκαλοπάτια μιας χρηματιστηριακής
καριέρας

Μιλτιάδης Κοτζιάμπασης
Παιδαγωγός, θεωρητικός και πρακτικός του χρηματιστηρίου, blogger,
φανατικός αναγνώστης βιβλίων και λάτρης των ταξιδιών…
Μετά την τελευταία ανοδική κίνηση του χρηματιστηρίου πολλοί νέοι
άνθρωποι, που δεν διακατέχονται από θλιβερές αναμνήσεις του παρελθόντος,
ρωτάνε και προσπαθούν να ενημερωθούν για τη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό
είναι αρκετά θετικό, καθώς από την αφάνεια των τελευταίων δύσκολων χρόνων η
αγορά δικαιούται να ξεφύγει από το τέλμα και να σταθεί επιτέλους στο ύψος των
περιστάσεων, επιτελώντας το έργο για το οποίο έχει φτιαχτεί.
Μπροστά σε αυτό το νέο ξεκίνημα όμως ανοίγονται δύο νέοι δρόμοι: ο
πρώτος, που είναι ο εύκολος, αλλά επικίνδυνος και ο δεύτερος, που είναι ο
δύσκολος, αλλά μπορεί να μας προσφέρει μια νέα χρηματιστηριακή και
αναπτυξιακή πνοή. Για την αναδρομή στο παρελθόν, δε χρειάζεται να
αναφέρουμε και πολλά, καθώς οι περισσότεροι-ες γνωρίζουν τους λόγους της
βεβήλωσης του θεσμού. Το μέλλον όμως είναι στο χέρι μας! Γνωρίζω πως η
φύση των ανθρώπων είναι επιρρεπής στις εύκολες λύσεις και την αμετροέπεια.
Θα θελήσουμε την έτοιμη τροφή, την πρόσκαιρη συμβουλή, το εύκολο κέρδος.
Καθήκον μας είναι να αποτελέσουμε τροχοπέδη σε αυτή την τάση, ίσως και να
την ανατρέψουμε, ώστε να προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού το μέλλον και
τον ρόλο που επιφυλάσσει το χρηματιστήριο για την πορεία της χώρας.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω σε αυτούς που τώρα ή μελλοντικά
σκοπεύουν να ξεκινήσουν την χρηματιστηριακή τους καριέρα, πως έχουν ένα
μακρύ δρόμο να διανύσουν γεμάτο σκαλοπάτια και μάλιστα με περισσότερα
κακοτράχαλα σημεία για όσους δεν είναι επαγγελματίες της αγοράς, όπως εγώ,
αν και μερικές φορές αυτό μπορεί να σου δώσει καλύτερη οπτική και θέα των
πραγμάτων από τους ειδήμονες των αγορών. Τους αφιερώνω λοιπόν αυτό το

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

132

άρθρο και τα τρία πρώτα σκαλοπάτια, ως θεμέλιο, για ένα δημιουργικό και
ζείδωρο ξεκίνημα.
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΟ: Η ενασχόληση με το χρηματιστήριο δεν είναι
εύκολη υπόθεση
Το να ξεκινήσει κανείς την ενασχόλησή του με τις μετοχές, χωρίς τα
απαραίτητα εφόδια είναι σαν να πηγαίνει για μάθημα χωρίς τσάντα. Αναγκαίες
προϋποθέσεις είναι η μελέτη, το ψάξιμο, η σωστή προετοιμασία και
πληροφόρηση και φυσικά ο μεγαλύτερος δάσκαλος: η εμπειρία, πρώτα των
άλλων και σιγά-σιγά η δικιά μας. Αν δεν είσαι έτοιμος-η να αφιερώσεις χρόνο
από τη ζωή σου για ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε καλύτερα να μην ασχοληθείς
καθόλου, αφού η πορεία σου έτσι και αλλιώς θα είναι προδιαγεγραμμένη. Και
όμως πολλοί και πολλές εμπιστεύονται τα χρήματά τους για αγορά μετοχών σε
άτομα αμφιβόλου ποιότητας, σε κάποιο αόρατο συναίσθημα, στο πώς ακούγεται
το όνομα της μετοχής (το έχουμε δει και αυτό…), σε κάποιο όραμα κ.ο.κ.
Φυσικά, μετά καταλήγουν να ακούν καθημερινά το τραγούδι της φίλης μας της
Έλενας: «Αν με δεις να κλαίω…»
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ένα αγγελοβάρεμα πάντα είναι πιθανό
Μην θεωρήσετε ποτέ πως, αν διαβείτε με επιτυχία το σκαλοπάτι ένα, δεν
υπάρχει πιθανότητα να σκοντάψετε σε κάποιο από τα επόμενα και να καταλήξετε
σοβαρά τραυματισμένοι-ες ή και να αποδημήσετε εις Κύριον, με την μεταφορική
έννοια βέβαια πάντα όλα αυτά. Μπορείτε να ψάξετε και να απαριθμήσετε πάρα
πολλές περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου εισηγμένων εταιρειών, που κατά τα άλλα
έσφυζαν από υγεία ή ήταν στην εντατική, όμως δεν περίμενε κανείς το τέλος.
Ενδεικτικά διαβάζουμε στη Βικιπαίδεια για μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές
εταιρείες της Αμερικής:
«Έπειτα από μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αμφιλεγόμενες λογιστικές
πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο
χείλος της χρεοκοπίας το Νοέμβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης λευκού
ιππότη από μία παρόμοια αλλά μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy δεν
κατέστη βιώσιμη. Η Enron κήρυξε πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001.
Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωσαν
κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά
μετοχή. Κι ενώ η εταιρεία συγκαταλεγόταν μεταξύ των blue chip, αυτή η
απρόσμενη εξέλιξη είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron
σημειώθηκε μετά από την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν
αποτέλεσμα συμφωνιών με οντότητες ειδικού σκοπού, εταιρίες περιορισμένης
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ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν πολλά από τα χρέη και οι
απώλειες της εταιρείας να μην εμφανιστούν στις οικονομικές της καταστάσεις».
Όσο μελετημένος και να ήσουν, αυτό δε θα μπορούσες να το αποφύγεις, όπως
και το απρόσμενο κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ή
το να συμβεί κάποια υπεξαίρεση σε κάποια εταιρεία κ.ο.κ. Τι μπορούμε να
κάνουμε λοιπόν γι’ αυτό το ενδεχόμενο που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως
«Μαύρος Κύκνος»;
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΡΙΤΟ:
ρεαλιστικούς στόχους

Θέστε

μικρούς,

πραγματοποιήσιμους

και

Στο βιβλίο λοιπόν του «Μαύρου Κύκνου» συναντάμε τη διάκριση μεταξύ
των ανθρώπων που ασχολούνται στη Μετριοχώρα και εκείνων που εργάζονται
στην Εξτρεμοχώρα. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για λίγες, αλλά σχετικά
σταθερά απολαβές στο μεγαλύτερο πλήθος των εργαζομένων. Στη δεύτερη
μιλάμε για εξωφρενικές διακυμάνσεις, αλλά η κατάληξη είναι πάντα η ίδια.
Ελάχιστοι κερδισμένοι με τεράστια ποσά στην άκρη, και σχεδόν όλοι χαμένοι,
ταπί και ψύχραιμοι. Αν λάβουμε υπόψη μας πως στο χρηματιστήριο βγαίνει
κερδισμένο μόνο το 5%, τότε δεν είναι δύσκολο να το κατατάξουμε κάπου.
Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε, κατά την άποψή μου πάντα, να εισάγουμε
κάποια στοιχεία και να ακολουθήσουμε κάποιες στρατηγικές που θα μας
βοηθήσουν να επιβιώσουμε και γιατί όχι στο τέλος να βγούμε κερδισμένοι. Σε
επτά σημεία είναι αναγκαίο να ρίξουμε την προσοχή μας:
1) Διασπορά στις εταιρείες που κατέχω μέχρι το σημείο που να μπορώ να τις
παρακολουθώ όλες. Έτσι αποφεύγω έναν ξαφνικό θάνατο, καθώς είναι σχεδόν
αδύνατον να χρεοκοπήσουν όλες μαζί.
2) Προσέχω και παρακολουθώ τον δανεισμό και την πορεία του ισολογισμού
κάθε εξάμηνο και κυριότερα σε επίπεδο έτους.
3) Δίνω έμφαση στις μερισματικές αποδόσεις.
4) Παρακολουθώ την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, ώστε να επιλέξω την
καλύτερη χρονική στιγμή τοποθέτησης.
5) Επιλέγω εταιρείες ηγέτες στον κλάδο τους που μπορούν να αντέξουν εύκολα
στον ανταγωνισμό.
6) Δεν τοποθετώ ό,τι έχω και δεν έχω στο χρηματιστήριο.
7) Έχω μακροπρόθεσμη προοπτική στις επενδύσεις μου.
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Στο σημείο αυτό και πλησιάζοντας στο τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως
είναι ελάχιστοι αυτοί και αυτές που φτάνουν στην κορυφή σύντομα και σε
μικρό χρονικό διάστημα. Οι επιτυχίες των παραπάνω στόχων δρουν
συσσωρευτικά, όπως η ακτινοβολία. Πρέπει να καταφέρεις πολλές μικρές
δόσεις επιτυχίας που θα σε οδηγήσουν στο επίπεδο εκείνο που θα υπερβείς το
καθοριστικό σημείο για να αρχίσεις να διακρίνεσαι στον χρηματιστηριακό
στίβο. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και στην μάθηση και σε όλους σχεδόν τους
τομείς της ζωής. Μιλάμε για έναν μαραθώνιο που όσο περνά ο καιρός τόσο
βελτιώνεσαι. Γι’ αυτό βέβαια και οι μεγαλύτεροι επενδυτές τα έχουν τα
χρονάκια τους. Και φυσικά έφτασαν εκεί που έφτασαν και με τη βοήθεια και
τα χρήματα των άλλων. Και επειδή, και λόγω της χώρας που ζούμε, δεν είναι
εύκολο κανείς να κάνει ανάλογες κινήσεις, έχουμε πέσει και παλεύουμε στον
λάκκο με τα λιοντάρια μόνοι μας. Όποιος και όποια βγει τελικά αλώβητος-η,
στο τέλος της ημέρας, ίσως και να γευτεί τους καρπούς της οικονομικής
ανεξαρτησίας και ελευθερίας.
Έως τότε, όπως λέει και ο Σάμουελ Τζόνσον: «Το μέλλον αγοράζει από το
παρόν…»
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Όμιλος Viohalco:
Σε... μνημόνιο ριζικής αναδιάρθρωσης, με στόχο την
παγκόσμια αγορά

Απόστολος Σκουμπούρης
Δημοσιογράφος στην εταιρεία liberal.gr

Σε εξαιρετικό momentum, τόσο χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά πραγματοποιώντας μια ισχυρή «επιστροφή» σ' όλα τα επίπεδα - όσο και
χρηματιστηριακά, όπου ήταν ο απόλυτος πρωταθλητής σε αποδόσεις το
2017 βρίσκεται ο όμιλος Viohalco.
Ο όμιλος που έως προ ολίγων ετών αριθμούσε έως και οκτώ εισηγμένες
στο χρηματιστήριο, είχε το 2017 τις καλύτερες αποδόσεις στο Χ.Α., με
τη μητρική Viohalco να είναι μακράν πρώτη στον FTSE 25 έχοντας
άνοδο 159%, η Χαλκόρ ενισχύθηκε κατά 225% και η Cenergy Holdings
+97,5%!
Βασική αιτία για αυτό το εντυπωσιακό – αν μη τι άλλο –
χρηματιστηριακό ράλι, είναι τα λίαν βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, τα
θετικά αποτελέσματα της ριζικής αναδιάρθρωσης που λαμβάνει χώρα,
αλλά και η μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται σε επιχειρηματικό
επίπεδο, με νέα projects και συμφωνίες.
Τα αποτελέσματα 6μήνου του ομίλου έδειξαν ότι πραγματοποιεί ένα από
τα θεαματικότερα «γυρίσματα» των τελευταίων ετών και μάλλον το
μοναδικό για τέτοιο μέγεθος και τέτοιο πολυσχιδές εκτόπισμα,
παρουσιάζοντας βελτίωση κερδοφορίας σε ποσοστό 2.807%!
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Αυτές οι επιδόσεις αντανακλούν την ευρύτερη κινητικότητα σε όλο τον
όμιλο, που βρίσκεται σε διαδικασία γενικευμένης αναδιάρθρωσης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών.
Ασφαλώς στους λόγους του «γυρίσματος» βοήθησε και η συγκυρία,
όπως η αύξηση των τιμών των μετάλλων κ.λπ., όμως το εντυπωσιακό
turn around story οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γενικευμένο συμμάζεμα
και την ριζική αναδιοργάνωση του ομίλου που λαμβάνει χώρα όλα τα
τελευταία χρόνια.
Η εφαρμογή του... μνημονίου ριζικής αναδιοργάνωσης
Την τελευταία 4ετία ο όμιλος Viohalco εφαρμόζει το δικό του...
μνημόνιο που περιλαμβάνει τόσο γενικευμένη αναδιοργάνωση σ' όλα τα
επίπεδα, όσο και ρήτρα ανάπτυξης. Αιχμή για την εφαρμογή αυτού του...
μνημονίου μετάβασης στη νέα – παγκοσμιοποιημένη – εποχή, ήταν η
δύσκολη απόφαση το 2013 για τη μεταφορά της έδρας της μητρικής στο
Βέλγιο, με παράλληλη εισαγωγή στο Euronext των Βρυξελλών αλλά και
στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε εν μέσω σχεδόν αποκλεισμού της χώρας
και των επιχειρήσεων από τη διεθνή ρευστότητα και στόχο είχε να
βοηθήσει τον όμιλο να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια διεθνή
επενδυτικά κεφάλαια αλλά και να «παίξει» στο κέντρο των γεγονότων
και των εξελίξεων.
Το πλάνο ανασυγκρότησης του ομίλου περιλάμβανε μεταξύ άλλων
περικοπές δαπανών, διασυνοριακές συγχωνεύσεις θυγατρικών και
γενικότερα ένα ριζικό μετασχηματισμό από μια ελληνική εταιρεία με
δαιδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες διάρθρωσης και διοίκησης,
σε έναν πολυεθνικό όμιλο υψηλών προδιαγραφών, που «χτυπά» πλέον
έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Άλλωστε και πρωτύτερα, μέσω των θυγατρικών του, ο όμιλος είχε
τεράστια διεθνή παρουσία, σε πολλές Ηπείρους, όμως αυτό που στόχευσε
η ριζική αναδιοργάνωση ήταν η ισχυροποίηση του κυρίαρχου αλλά και
των επιμέρους brands.
Οι πάλαι ποτέ οκτώ εισηγμένες και τα νέα... πουλέν Cenergy και
ΕλβαλΧαλκόρ
Μιλάμε για το μεγαλύτερο βιομηχανικό όμιλο της χώρας, με ιστορία
κοντά στα 80 χρόνια, που έως πριν από περίπου δέκα χρόνια αριθμούσε
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έως και οκτώ εισηγμένες στο Χ.Α. κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην
ιστορία της ελληνικής αγοράς.
Κάποτε ο όμιλος είχε εισηγμένες τις Βιοχάλκο, Σιδενόρ, Χαλκόρ, Ελβάλ,
Σωλ. Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια, ΕΤΕΜ και Fitco! Παράλληλα, είχε
(και έχει) συμμετοχή περίπου 40% στην εταιρεία Σιδηρεμπορική
Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ).
Πρόκειται για έναν όμιλο που πριν ξεκινήσει η αναδιοργάνωση
αποτελούνταν από ένα σύμπλεγμα περίπου 80 θυγατρικών σε Ελλάδα και
εξωτερικό, ενώ διατηρεί 28 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη!
Διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες, ισχυρό εμπορικό δίκτυο
σε 21 χώρες και πελάτες που εξυπηρετούνται σε περισσότερες από 100
χώρες σε όλο τον κόσμο.
Πλέον, μετά από αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις, στο ταμπλό έχουν μείνει
μόνο οι Viohalco, η Cenergy Hondigs που προέκυψε από τη συγχώνευση
Ελληνικών Καλωδίων με τη Σωλ. Κορίνθου, η ΕλβαλΧαλκόρ που
αποτελεί τη συνένωση των ομώνυμων θυγατρικών και η ΣΙΔΜΑ.
ΕλβάλXαλκόρ
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Ελβάλ και Χαλκόρ, με
στόχο τη δημιουργία ενός ομίλου που θα αποτελέσει πανίσχυρο brand
στο χώρο των μετάλλων, της έλασης αλουμινίου αλλά και χαλκού.
Η νέα, ενιαία μετοχή, με κωδικό «ΕΛΧΑ», έκανε πρεμιέρα στο Χ.Α. την
1η Φεβρουαρίου 2018, καθώς εισήχθησαν 375.241.586 νέες μετοχές με
τιμή εκκίνησης τα 1,73 ευρώ (κλείσιμο Τετάρτης 31 Ιανουαρίου για τη
Χαλκόρ), με την αρχική κεφαλαιοποίηση στα 649 εκατ. ευρώ. Πλέον, η...
ΕΛΧΑ βρίσκεται στα 1,84 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 690 εκατ.
ευρώ. Αυτομάτως δηλαδή ο όμιλος μπήκε μέσα στην πρώτη 20άδα των
αποτιμήσεων του Χ.Α.!
Πλέον, η ΕλβάλΧαλκόρ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς
στον κλάδο της έλασης αλουμινίου, ένας από τους μεγαλύτερους
εξαγωγείς της Ελλάδος και η μόνη εταιρεία έλασης αλουμινίου που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2017 ο νέος, ενοποιημένος
όμιλος ΕλβάλΧαλκόρ θα διαθέτει ένα ενεργητικό 1,547 δισ. ευρώ, ίδια
κεφάλαια 644 εκατ., καθαρό δανεισμό 544 εκατ., πωλήσεις εξαμήνου
934 εκατ., EBITDA 91 εκατ. και καθαρά κέρδη 40 εκατ. ευρώ.
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Ισχυρότατο εκτόπισμα, από κάθε άποψη. Άλλωστε, ελληνικές εταιρείες,
εισηγμένες στο Χ.Α. ή μη, που κάνουν ετήσιο τζίρο πάνω από 1 δισ.
ευρώ δεν υπάρχουν... δεκάδες!

Πλώρη για τον FTSE 25
Ένα πρόβλημα – μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης – είναι το
υψηλό ποσοστό της μητρικής Viohalco που φτάνει στο 90%. Σύμφωνα
με πληροφορίες, σύντομα θα υπάρξουν διευθετήσεις (δηλαδή placement)
για την αύξηση του free float, που θα αναβαθμίζει πλήρως τη μετοχή με
στόχο να βάλει πλώρη για εισαγωγή της στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση
και στον FTSE 25. H Xαλκόρ ιδρύθηκε το 1977 και πέρασε το
κατώφλι του Χ.Α. στις 27 Δεκεμβρίου του 1996. Η Ελβάλ ιδρύθηκε
το 1971, εισήλθε στο Χ.Α. το 1996 ενώ τελευταία ημέρα της στο
ταμπλό ήταν στις 25 Φεβρουαρίου του 2016.
Cenergy Holdings
Εμφατική ήταν η διασυνοριακή συγχώνευση των Ελληνικών Καλωδίων
με τη Σωλ. Κορίνθου που δημιούργησαν τον όμιλο Cenergy Holdings. H
μετοχή έκανε ντεμπούτο στο Χ.Α. πριν 14 μήνες, στις 21 Δεκεμβρίου
2016, ταυτόχρονα με την εισαγωγή της στο Euronext Βρυξελλών.
Η Cenergy Holdings με κύκλο εργασιών 700 – 800 εκατ. ευρώ, 2.000
εργαζόμενους, και εξαγωγές σε δεκάδες χώρες, αποτελεί πλέον τον
ενεργειακό βραχίονα του ομίλου Viohalco στην προσπάθεια διεκδίκησης
νέων μεγάλων έργων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η δημιουργία της Cenergy δεν έγινε πρωτίστως για φορολογικούς ή
χρηματοδοτικούς λόγους, αλλά για να ισχυροποιηθεί το brand και ο
όμιλος να διεκδικήσει projects παγκόσμιας κλάσης, σε αγωγούς,
καλώδια, δίκτυα και ενέργεια.
Μεγάλη επένδυση 150 εκατ. ευρώ στα Οινόφυτα
Μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις των τελευταίων πολλών
ετών στη χώρα μας υλοποιεί ο όμιλος ΕλβαλΧαλκόρ με την παραγγελία
ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου, που όταν
εγκατασταθεί (στα Οινόφυτα Βοιωτίας), θα καταστήσει την εταιρεία
μεταξύ των κορυφαίων εργοστασίων έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη.
Πρόκειται για επένδυση που εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό
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πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ανακοινωθεί από την
εταιρεία στο πλαίσιο της υπογραφής της δανειακής σύμβασης με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 22 Δεκεμβρίου 2017 για τη
χρηματοδότησή της.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ελάστρου, θα
υπερδιπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του
εργοστασίου, ενώ πρόσθετες μελλοντικές επενδύσεις θα αυξήσουν
ανάλογα και την τελική παραγωγή. Η επένδυση αυτή αποτελεί την πρώτη
φάση υλοποίησης του πενταετούς πλάνου της για τον υπερδιπλασιασμό
της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων έλασης αλουμινίου.
Δύο έτερες επιχειρηματικές κινήσεις

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν δύο άλλες, επίσης σημαντικές
επιχειρηματικές συμφωνίες από τις δύο ισχυρότερες θυγατρικές του
ομίλου.
Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε ότι η Baltic Connector και η Elering
υπέγραψαν συμφωνία με την Σωληνουργεία Κορίνθου για την παραγωγή
και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα
συνδέσει τη Φινλανδία με την Εσθονία. Η συμφωνία, που περιλαμβάνει
σωλήνες χάλυβα για τον αγωγό συνολικού μήκους 77 χλμ. από τη
Φινλανδία στην Εσθονία, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες του έργου.
Οι σωλήνες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού θα παραχθούν
στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα μέσα στο
2018, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του αγωγού θα
ξεκινήσει το 2019.
Παράλληλα, η Eλβαλχαλκόρ υπέγραψε συμφωνητικό με την εταιρεία
Koramic Holding SA, που εδρεύει στο Βέλγιο με στόχο την αγορά μέσω αύξησης κεφαλαίου - του 50% της εταιρείας Nedzink B.V., η οποία
εδρεύει στην πόλη Budel-Dorplein της Ολλανδίας.
Σύμφωνα με το συμφωνητικό, η Ελβαλχαλκόρ θα εισφέρει περίπου 15
εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την
χρηματοδότηση μέρους ενός επενδυτικού προγράμματος 20 εκατ. ευρώ
στην Nedzink.
Η Nedzink δραστηριοποιείται ήδη από το 1973 στον τομέα έλασης
τιτανιούχου ψευδαργύρου, ενώ διαθέτει εγκατεστημένη δυναμικότητα 24
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χιλιάδων τόνων, τους οποίους διαθέτει μέσω του δικτύου πωλήσεών της
σε χώρες όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία κ.α.

Η παγκόσμια πατέντα της ΕΛΒΑΛ
Η Ελβάλ εδώ και τρία περίπου χρόνια, έχει κατοχυρώσει μια πατέντα με
την οποία έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για το
βραβευμένο προϊόν, Elval grain που είναι κατοχυρωμένο από το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Αποτελεί την απόλυτη καινοτομία στο χώρο αυτής της βιομηχανίας, μια
εξαιρετικά «φίνα» και πρωτοπόρα κατασκευή φύλου αλουμινίου πάχους
2,5 χιλιοστών, που πλέον «φοριέται» στο 85% των φορτηγών και των
κοντέινερ στην Ευρώπη! Περιορίζει την ολίσθηση, έχει αντίσταση σε
μηχανική φθορά, ενώ λειτουργεί και ως... ασπίδα στο θόρυβο.
Πρόκειται για ένα προϊόν που παρέχει τεράστια προστιθέμενη αξία στην
ελληνική εταιρεία που εξάγει το 90% των προϊόντων της 75 χώρες ανά
τον κόσμο, ενώ το 50% των διεθνών πωλήσεών της έρχεται από την
Ευρώπη.

Βραχνάς ο μεγάλος δανεισμός και οι υποχρεώσεις
Μεγάλος βραχνάς για τον όμιλο παραμένει ο εξαιρετικά μεγάλος
δανεισμός που έφτασε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 στα 1,579 δισ. ευρώ
έναντι 1,527 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της
μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων κατά 52 εκατ. ευρώ.
Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2,478 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του
2016 σε 2,595 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, κατά κύριο
λόγο εξαιτίας των υψηλότερων προμηθευτών και λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 107 εκατ. ευρώ.
Ο δανεισμός των εταιρειών της Viohalco ανέρχεται σε 1,669 εκατ. ευρώ
και αποτελείται κατά 48% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 52%
από βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι
κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης.
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Εν κατακλείδι, πέρα από την αναδιοργάνωση του ομίλου, χρειάζεται
πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά πάνω στο θέμα του
δανεισμού και της μείωσης των υποχρεώσεών του...

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 6μήνου 2017
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του
ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,836 δισ. ευρώ, αυξημένος 21% σε ετήσια
βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων στους κλάδους
αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών
μετάλλων.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% στα 170 εκατ.
ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 22% στα 143 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT) ενισχύθηκαν κατά 84% στα 103 εκατ. ευρώ, ενώ το EBIT
ενισχύθηκε κατά 35% στα 76 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 24,07 εκατ. από 828 χιλ.
ευρώ (+2.807%) ενώ τα ίδια κεφάλαια έφτασαν στα 1,18 δισ. ευρώ από
1,15 δισ. ευρώ πέρυσι.
Πάντως, μεγάλος βραχνάς για τον όμιλο παραμένει ο εξαιρετικά μεγάλος
δανεισμός που έφτασε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 στα 1,579 δισ. ευρώ
έναντι 1,527 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της
μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων κατά 52 εκατ. ευρώ.
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TA ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Μιχάλης Μιχαηλίδης
Co-owner της εταιρείας ΕΥΡΩΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΚΕ -συνδεδεμένος
αντιπρόσωπος της Eurobank Equities
Το παλιό παραδοσιακό τρίπτυχο που οι πλείστοι των οικονομολόγων
υποστήριζαν ότι διέπει τις αγορές δηλ ο νόμος της προσφοράς και της
ζήτησης, το κόστος των αγαθών και οι πόροι της εκάστοτε οικονομίας,
φαίνεται πια αρκετά ρηχό και αλυσιτελές για την ερμηνεία της
παγκοσμιοποιημένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας .
Η πολυπλοκότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος που
επηρεάζεται καταφανώς και από την επενδυτική ψυχολογία και από
σειρά κρίσεων αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων , επαναφέρει συχνάπυκνά τη συζήτηση για το ποια είναι τα βέλτιστα εργαλεία ώστε η
ενασχόληση με τις αγορές να αποβαίνει κερδοφόρα τουλάχιστον
στο bottom line του κάθε χαρτοφυλακίου.
Θα ξεδιπλώσουμε λοιπόν κάποιες σκέψεις και σημεία στα οποία φαίνεται
ότι η μέθοδος της κλασσικής τεχνικής ανάλυσης υπερτερεί της
θεμελιώδους στην προσπάθεια εξερεύνησης της κίνησης των μετοχικών
αξιών, των εμπορευμάτων, των νομισματικών "ζευγαριών".
1) Η τεχνική ανάλυση ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που
διαμορφώνουν την τιμή μιας μετοχής:
Μια θεμελιώδης μελέτη ενός τίτλου δεν μπορεί να συνυπολογίσει την
επενδυτική ψυχολογία ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, ούτε
βέβαια διάφορες περιπτώσεις απρόβλεπτων φαινομένων , όπως η πτώση
της τιμής κάποιου εμπορεύματος. Υπάρχουν επίσης εταιρείες με καλά
θεμελιώδη που κινούνται στο περιβάλλον μιας χώρας με οικονομικά
προβλήματα, ή αντίστοιχα άλλες με όχι ισχυρά θεμελιώδη που
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διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια χωρών με πρωτοπόρες οικονομίες.
Αυτοί οι τίτλοι συχνά επηρεάζονται από το χρηματοοικονομικό
περιβάλλον και κινούνται σε αντίθετη φορά από αυτή που θα
δικαιολογούσε η θεμελιώδης ανάλυση, τουλάχιστον για κάποια χρονικά
διαστήματα.
2) Η τεχνική ανάλυση έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον
επενδυτή από διάφορα κερδοσκοπικά παιχνίδια αλλά και από αρνητικές
μεταβολές βασικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ( κερδοφορία,
ταμειακές ροές, πωλήσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κλπ).
Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η κερδοσκοπική κίνηση της μετοχής
ΔΙΟΝ που βλέπουμε στο γράφημα. Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής δεν
αντελήφθη την "διανομή" για εννέα εβδομάδες στα επίπεδα των 54-60€ (
προσαρμοσμένη τιμή) στα τέλη του 2011. Διαφαίνεται καθαρά ότι είχε
τεχνικές επιλογές προστασίας του κεφαλαίου του στη συνέχεια: Στο
σημείο Α ( στα 48 €) σημείο που διερχόταν και ο ακμο20 εβδομάδων,
ακόμα δε και στο σημείο Γ στα 36,5€ αν και με προφανή καθυστέρηση.
Τελικά, τρεις εβδομάδες αργότερα η μετοχή προσγειώθηκε κάτω από 8€..

3.
Σοβαρό πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης έναντι της
θεμελιώδους είναι και η ταχύτητα εισόδου -εξόδου σε μια μετοχή
η ένα εμπόρευμα. Πολυπληθή εργαλεία και ο συνδυασμός
τους,( price action, ταλαντωτές, κινητοί μέσοι όροι, γραμμές τάσης,
σχηματισμοί) επιτρέπουν την σαφή προτεραιότητα κίνησης έναντι
μιας πολύ καλά τεκμηριωμένης θεμελιώδους ανάλυσης, η οποία
αδυνατεί να λάβει υπ΄ όψιν της επιδράσεις κρίσεων στο ξεκίνημά
τους η ακόμα και πολιτικών καταστάσεων που επηρεάζουν τις
χρηματαγορές συχνά αλλά και πολλές φορές άμεσα.
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Επιπροσθέτως, η σωστή εφαρμογή ενός σήματος εισόδου η εξόδου,
δίνει και τον απαραίτητο χρόνο στον επενδυτή να μελετήσει την
επόμενη κίνηση με μεγαλύτερη χρονική άνεση.
4.
Ένα άλλο πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης είναι ο
χρόνος που απαιτεί η εφαρμογή της, σε σχέση με την θεμελιώδη η
οποία προϋποθέτει δυο σημαντικά χαρακτηριστικά: Αρκετό χρόνο
μελέτης και ακρίβεια της ανάλυσης.
Είναι σαφές πως ακόμα και οι επαρκέστεροι των θεμελιωδών
αναλυτών δυσκολεύονται να "αποτιμήσουν" εταιρείες που είτε
βρίσκονται στην κορυφή ενός πλέγματος εταιρειών ( θυγατρικών offshore κλπ) όπως πχ ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, είτε τράπεζες υπό
καθεστώς συχνά περίπλοκο, όπως οι δικές μας Ελληνικές τράπεζες
ιδίως στα χρόνια της κρίσης.
5) Η τεχνική ανάλυση έχει την δυνατότητα "ανίχνευσης" των
κινήσεων σημαντικών επενδυτών. Αυτοί
είναι ο insiders, οι θεσμικοί επενδυτές, οι βασικοί μέτοχοι, το
λεγόμενο smart money ( έξυπνο
χρήμα). Είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αυτές οι
κατηγορίες επενδυτών έχουν
καλύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα
πεπραγμένα της εταιρείας, τους οικονομικούς της δείκτες και ενδεχομένως και τα σχέδια της εταιρικής
πολιτικής σε σχέση με τον τομέα που
δραστηριοποιείται.
6) Ενας μελετημένος τεχνικός αναλυτής μπορεί να
δραστηριοποιηθεί σε ποικίλες αγορές. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας έχει την δυνατότητα μελέτης είτε
πρόκειται για προθεσμιακά συμβόλαια
σιταριού στην Αμερική, είτε πρόκειται για μετοχικές αξίες στο
χρηματιστήριο του Τόκυο.
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7) Ενας τεχνικός αναλυτής διαφέρει από ένα θεμελιώδη ακόμα και
στον τρόπο μελέτης και
αναζήτησης των ..ευκαιριών. Ο μεν πρώτος αναζητά την τάση και
την αντιστροφή της, ο δε
θεμελιώδης αναζητά υπερτιμημένες ή υποτιμημένες αξίες. Είναι
σαφές ότι η αναζήτηση του δεύτερου
καθίσταται απείρως δυσκολότερη.
8) Τέλος, η τεχνική ανάλυση είναι πιο χρήσιμη σε έναν ιδιώτη
επενδυτή, δεδομένου ότι αυτός λόγω
του μικρού όγκου μετοχών που διαθέτει έναντι ενός θεσμικού
επενδυτή, έχει τη δυνατότητα
να ακολουθεί τα σήματα εισόδου ή εξόδου, να είναι συνεπής και
πειθαρχημένος και να επιτυγχάνει
καλύτερες αποδόσεις.
Εν κατακλείδι, για όλους αυτούς τους λόγους η τεχνική ανάλυση
βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα
μπροστά από την θεμελιώδη. Προηγείται αυτής, ενσωματώνει ήδη
υπάρχοντα και γνωστά θεμελιώδη
μεγέθη και αποτυπώνει παράλληλα και την ενδεχόμενη προσδοκία ή
απογοήτευση για τις μελλοντικές εξελίξεις αφού η κίνηση των μετοχών
τις προεξοφλεί.
Παρ όλα αυτά, τα δύο είδη αναλύσεων είναι και πρέπει να
είναι συμπληρωματικά καθώς η σωστή επιλογή ενός τίτλου αποτελεί
σκοπό της ενασχόλησης με τις αγορές, προκειμένου οι πιθανότητες
επιτυχίας και κέρδους να είναι αυξημένες.
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Money Management - Kelly

Γεώργιος Πολύχρος
(Συνεργάτης StockWatch)
Η μόχλευση για την καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου μας και
ταυτόχρονα η ασφάλεια αυτού, σταματά και ισορροπεί πολύ δύσκολα σε
μια χρυσή τομή.

Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με ποικιλία χαρακτηριστικών για
να επιλέξει ένας Trader το κατάλληλο για αυτόν Money Management.
Θα παρουσιάσω, ορισμένους που είναι Δυναμικοί (αναπροσαρμόζονται
μετά από κάθε κλείσιμο θέσης ) και που Αυτοματοποιούνται εύκολα.

Χρειαζόμαστε λύσεις τέτοιες που να μην προεξοφλούν κανένα θετικό
αποτέλεσμα από την Στρατηγική που ακολουθούμε και οπότε να
παρέχουν κάποια ασφάλεια όταν αυτή έχει απώλειες χωρίς όμως να
υποβαθμίζουν τη δυνατότητά της να μας αποφέρει κέρδη.

Ορίζω ένα Αρχικό και Βασικό Συντελεστή Ρίσκου που ορίζει το
ποσοστιαίο ( της % ) κεφάλαιο που είμαι διατεθειμένος να χάσω σε κάθε
συναλλαγή :
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Αρχικό Max_Loss_PerCent = 1% ( εφ εξής ΜL )

Στη συνέχεια ορίζω τρόπους αυξομείωσης του ML ανάλογα με τις
συνθήκες και τα δεδομένα.
Ένα απλό κλάσμα-Συντελεστής από τα : Τρέχον Κεφάλαιο / Αρχικό
Κεφάλαιο ( ΤΑ ) , μπορεί να αυξομειώνει το Βασικό συντελεστή ανάλογα
με τα αποτελέσματα που έχουμε :
Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * TA
Το Αρχικό κεφάλαιο που χρησιμοποιούμε στο συντελεστή ΤΑ , μπορεί να
αλλάξει κάθε φορά που κάνει ο λογαριασμός ένα νέο υψηλό ή κάθε φορά
που τα κέρδη υπερβαίνουν ένα ποσοστό του λογαριασμού μας (
κεφαλαιοποίηση με «σκαλοπάτια» )
Η Μέθοδο αυτή θα μειώνει το ρίσκο όσο ο λογαριασμός έχει απώλειες
και είναι κατάλληλη σαν ασφάλεια τόσο για συναλλαγές με υψηλή
συχνότητα όσα και για Στρατηγικές που δεν εμπιστευόμαστε πολύ.
Αν θέλουμε περισσότερη προστασία από απώλειες με αυτή τη μέθοδο ,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή ΤΑ περισσότερες φορές
στο τύπο υπολογισμού :
Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * TA * ΤΑ …

Άλλοι Τρόποι πάντα σε σχέση με ένα βασικό συντελεστή ML μπορούν
να είναι οι εξής :
Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * ( 1,5 – ( 1 / ( 1 +RS ) ) )
Η Λογική είναι παρόμοια με το γνωστό σας δείκτη RSI.
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RS = Positive / Negative. . Επίσης ορίζουμε ένα συντελεστή
ομαλοποίησης που στην ουσία είναι ένας Μέσος Όρος : ΒΟ ( Βαθμός
Ομαλοποίησης ) . Στη περίπτωση αυτή μπορεί π.χ. να έχει την τιμή 15.
Positive = (Προηγούμενη Positive Τιμή * ( ΒΟ -1) +Κέρδη από τη
τελευταία Θέση ) / ΒΟ .
Αν η τελευταία θέση ΔΕΝ κέρδισε , βάζουμε το ΜΗΔΕΝ στο τύπο.
Ομοίως, Negative = (Προηγούμενη Negative Τιμή * ( ΒΟ -1) +Ζημίες
από τη τελευταία Θέση ) / ΒΟ .
Οι Ζημίες προστίθενται με Θετικό Πρόσημο.

Με τον τρόπο αυτό , επιτυγχάνουμε ένα βαθμό ομαλοποίησης στις ροές
κερδών και ζημιών και μια υπολογίσιμη διακύμανση στο τελικό
συντελεστή ανάληψης ρίσκου ανάλογα με το πώς κινείται η Στρατηγική.
Μια εναλλακτική εφαρμογή του τελευταίου τύπου μπορεί να είναι η
εξής:
Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * ( Positive / Negative )

Μια άλλη απλή μέθοδο είναι :
Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * Γρήγορος ΚΜΟ / Αργός ΚΜΟ
( όπου ΚΜΟ = Κινητός μέσος όρος που εφαρμόζεται πάνω στις τιμές του
υπολοίπου του λογαριασμού μας )

Kelly
Ο Kelly είναι ένας δείκτης που στόχο έχει να υποδείξει το βέλτιστο
ποσοστό επί του κεφαλαίου μας που θα πρέπει να ρισκάρουμε ανά
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θέση ώστε να έχουμε το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Πληροφορίες για
το δείκτη μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και εδώ :
https://forexinecon.blogspot.com.cy/2014/11/kelly-criterion-forex.html
Οπότε περιορίζομαι και αναφέρω επιγραμματικά τα εξής :
O Kelly ……
1. Δεν βελτιστοποιεί την Στρατηγική παρά μόνο υπολογίζει το
βέλτιστο ποσοστό ρίσκου σε ποσοστό επί του κεφαλαίου
2. Απαιτεί ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ και ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
για να χρησιμοποιηθεί
3. Σε μια σειρά από κερδισμένα και χαμένα trade, για το βέλτιστο
αποτέλεσμα δεν παίζει ρόλο η σειρά με την οποία αυτά θα
εμφανιστούν παρά μόνο το αν τελικά αυτά είναι σε αρμονία με τα
στατιστικά από τα οποία υπολογίσαμε τη τιμή του δείκτη
4. Η όποια απόκλιση από το δείκτη περιορίζει την απόδοση αλλά η
απόκλιση με αύξηση του ρίσκου μειώνει περισσότερο την απόδοση
σε σχέση με αντίστοιχη απόκλιση με μείωση του ρίσκου. Οπότε,
ΠΑΝΤΑ φροντίζουμε να είμαστε κάτω από το όριο του δείκτη και
φυσικά ΠΑΝΤΑ οι στρογγυλοποιήσεις στον υπολογισμό του Lot
Size γίνονται προς τα κάτω
5. Αποτελεί μια καλή ένδειξη-κριτήριο για την αξιολόγηση μιας
Στρατηγικής και επίσης για σύγκριση και κατανομή κεφαλαίου και
ρίσκου μεταξύ πολλών
6. Επειδή αποδίδει ένα συντελεστή επί του Κεφαλαίου και όχι μια
απόλυτη τιμή ρίσκου, θεωρητικά ποτέ δε θα μηδενίσει το
κεφάλαιό μας

Ο τύπος είναι :

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

150

Kelly = W – ( (1-W) / R ) , για ευκολία , αντί να παίρνουμε ένα
συντελεστή με δεκαδικά του τύπου 0,25, τροποποιούμε το δείκτη ως εξής
ώστε να παίρνουμε αποτέλεσμα σε επί της % ποσοστό :
Kelly = W – ( (100 -W) / R )
Στη θέση του «W» βάζουμε το ποσοστό επί της % των Κερδισμένων
trade ( W = 100* Κερδισμένα / (Κερδισμένα + Χαμένα) ).
Στη θέση του «R» βάζουμε το μέσο όρο κέρδους των κερδισμένων
θέσεων προς τον αντίστοιχο μέσο όρο των ζημιών από τις χαμένες θέσεις
σε απόλυτη τιμή.
Για παράδειγμα, αν μια Στρατηγική έχει Νίκες κατά 50% και άρα και
Ήττες κατά 50% και έχει μέσο όρο κερδών 2Χι και ζημιών Χι, τότε ο
Kelly αυτής είναι ο εξής :
Kelly = 50- ( 50/ ( 2*Xι / Xι ) ) = 50 – (50/2) = 50-25 = 25%.
Στη περίπτωση αυτή , ο δείκτης μας λέει ότι για να πετύχουμε το
βέλτιστο αποτέλεσμα με τη συγκεκριμένη Στρατηγική , θα πρέπει σε
κάθε θέση να ρισκάρουμε κάθε φορά το 25% του τρέχοντος υπολοίπου
στο κεφάλαιό μας. Αυτά τα νούμερα είναι υποθέτω και η αιτία που ο
δείκτης δε χρησιμοποιείται πολύ -τουλάχιστον όχι ευρέως.
Εδώ, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε χρήση του δείκτη προς όφελός
μας σε ένα ΜΜ χωρίς τα τρελά ποσοστά που προτείνει και με σχετική
Ασφάλεια.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Κατά την εφαρμογή του Kelly, τον
αναπροσαρμόζω μετά από κάθε θέση που κλείνει
συμπεριλαμβάνοντάς την στα στατιστικά υπολογισμού. Αυτό είναι
από μόνο του μια άμυνα για την περίπτωση που η Στρατηγική
εξελίσσεται με αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα στατιστικά που
έχω.
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Αν έχουμε μια καλά δοκιμασμένη Στρατηγική με ικανοποιητικό
αριθμό στατιστικών μπορούμε να εφαρμόσουμε το δείκτη σε ένα ΜΜ
με τις εξής προσθήκες :

1. Εφαρμόζουμε το δείκτη με συνεχή ροή νέων στατιστικών στους
υπολογισμούς του από κάθε νέα θέση. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε
μια άμυνα σε περιπτώσεις που η Στρατηγική δεν αποδίδει αλλά και
προώθηση όταν αποδίδει. Επίσης, θα έχουμε στη διάθεσή μας το
βέλτιστο ποσοστό ρίσκου με εμπλουτισμένα πάντα στατιστικά.
2. Δεν παίρνουμε ως μέτρο ρίσκου τον ίδιο τον Kelly αλλά ένα Μέσο
Όρο του. Ανάλογα με την ευαισθησία που επιθυμούμε επιλέγουμε
ένα ΒΟ ( Βαθμό Ομαλοποίησης ) όπως κάναμε και σε
προηγούμενες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τις
μεγάλες διακυμάνσεις στα μεγέθη θέσεων. Όσο ποιο πολύ
εμπιστοσύνη έχουμε στην Στρατηγική και όσο καλύτερα
στατιστικά έχουμε , τόσο μεγαλύτερο ΒΟ μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε.
3. Επιλέγουμε ένα όριο ( Kelly_Level ) πάνω από το οποίο
θεωρούμε σημαντική και θετική μια Στρατηγική και την
προωθούμε . Κάτω από το όριο αυτό την υποβαθμίζουμε και
μειώνουμε το ρίσκο ανά θέση.

Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης = ML * ( Μέσος_Όρος_Kelly /
Kelly_Level )
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Για παράδειγμα ,
Έστω ΒΟ = 13 και σημαντικό επίπεδο Kelly_Level = 10
Οπότε, αν ο Μέσος Όρος 13περ. του Kelly έχει τρέχουσα τιμή π.χ. 15, το
τελικό αποτέλεσμα θα είναι : 1 * 15/10 = 1,5 και στη περίπτωση αυτή
ανεβάζουμε το ρίσκο μας κατά 50% σε σχέση με το βασικό μας
συντελεστή.
Καλό Trade
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Οι φίλοι του ΣΕΔ και τα μέλη του,γράφουν για την Αγορά
και όχι μόνο…
Επιμέλεια :
Νίκος Οικονομόπουλος
Αντιπρόεδρος ΣΕΔ

Το περιοδικό του ΣΕΔ έφτασε αισίως στο 11ο τεύχος με δική μου επιμέλεια
αλλά και όλου του ΔΣ.Από αυτό το τεύχος στην επιμέλεια είναι και το
μέλος και Γραμματέας του ΣΕΔ Αναστασία Κούκη
Σε αυτό το χώρο που γράφουν οι φίλοι και τα μέλη του ΣΕΔ τις απόψεις
τους,ενώ όσοι διατηρούν δικές τους σελίδες ή forum μπορούν να γράψουν
εδώ την γνώμη τους,φυσικά είναι καθαρά δικές τους απόψεις και δεν
αποτελούν σε καμιά περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση κινητών
αξιών
Τα Τεύχη του Ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ σε μορφή pdf :

http://nepof.eu/sed.html
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ArTaXiA
Sic Transit Mundi Gloria

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να αντισταθώ στην πρόταση του
Νικόλαου Οικονομόπουλου να γράψω κάτι για το περιοδικό του ΣΕΔ.
Κι έτσι, εδώ, πρωινό της Καθαρής Δευτέρας, αντικρίζοντας τον θαμπό
Αττικό ουρανό, ίδιο χρώμα με τα ξεπλυμένα θαλασσιά πλαίσια του Word,
θα γράψω λέξεις που θα στενοχωρήσουν πολλούς. Μήπως όμως, θα
είναι και η πρώτη φορά;
Το σημερινό μας θέμα, φίλοι μου καλοί, είναι η άσπονδη Τεχνική
Ανάλυση, η παλιά, η ορθόδοξη, η αγαπημένη. Το έναυσμα προήλθε μετά
από σύντομο διάλογο με τον εκλεκτό συνοδοιπόρο των αγορών Michele,
όπου αφού σχολιάσαμε τα τεκταινόμενα της showbiz:
Mic: Δαλάκα δυνατή;
Εγώ: Όχι, προτιμώ Ντάρια.
Mic: Λέω να γράψω κάτι για το περιοδικό του ΣΕΔ.
Εγώ: Τι λες να πραγματευθείς;
Mic: Πιθανότατα για την τεχνική ανάλυση.
Εγώ: M' αρέσεις. Θέλεις να μου πεις τα κύρια σημεία, να λάβω την
αντίθετη θέση;
Και με αφορμή αυτόν τον άκρως επαγγελματικό διάλογο, αποφάσισα να
τα βάλω ακόμη μια φορά με τους τεχνικούς αναλυτές. Σε αυτό το σημείο
θέλω να δηλώσω υπεύθυνα πως δεν ήμουν πάντοτε κατά. Στα άγουρα τα
χρόνια μου, την αγαπούσα πολύ αυτή την ανάλυση την τεχνική και
μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωση μου στους κανόνες της που η διατριβή
μου βασιζόταν πάνω της. Τότε βέβαια -άλλα τα χρόνια- η τεχνική
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ανάλυση εξέταζε κυρίως γραμμές και κινητούς μέσους όρους, το
Metastock, χώραγε σε πέντε δισκέτες 1,44 και αν μπορούσες να
σκαρφιστείς κάποιον ψαγμένο τύπο που να δούλευε, μπορούσες να
κάνεις και λεφτά για κάποιο χρονικό διάστημα. Η δική μου διατριβή ας
πούμε, είχε αποδείξει πως ο ΚΜΟ των 37 ημερών ήταν εκείνος που έδινε
τα καλύτερα σήματα στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του '80 στο
ελληνικό χρηματιστήριο, με απόδοση τρεισήμισι φορές ανώτερη εκείνης
του γενικού δείκτη και με εφαρμογή σε τίτλους της μικρής
κεφαλαιοποίησης, που οι παλιότεροι από εσάς ίσως θυμάστε να λέγονται
της "Παράλληλης Αγοράς", η υπεραπόδοση ξεπερνούσε τις 7 φορές.
Οι αρχές της κλασσικής τεχνικής ανάλυσης όπως θα τις βρείτε στα
εγχειρίδια είναι καταρχάς τρεις (Murphy):
 Η τιμή μιας μετοχής προεξοφλεί τα πάντα. (Και με το "τα πάντα"
εννοούμε όλη την διαθέσιμη πληροφορία)
 Οι τιμές κινούνται σε τάσεις. (Σε επέκταση αυτού κάθε τάση
είναι ενεργή μέχρι αυτή να αναιρεθεί)
 Η ιστορία επαναλαμβάνεται. (Ως τραγωδία, ή ως φάρσα θα σας
γελάσω,
πάντως
κάποιοι
σχηματισμοί
τείνουν
να
επαναλαμβάνονται).
Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα όσον αφορά τα δύο πρώτα. Χρόνια
ερευνών και μελετών έχουν αποδείξει πως η τιμή μιας μετοχής ξεκινά να
"κινείται" χωρίς αποχρώντα λόγο, και συνήθως μετά από εβδομάδες,
διαβάζουμε κάποιο νέο που να εξηγεί την κίνηση αυτή. Επίσης, κανείς
δεν μπορεί να αμιφισβητήσει πως υπάρχουν τάσεις στις αριθμοσειρές.
Ακόμη κι όταν οι τιμές δεν κάνουν τίποτα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
είναι κι αυτό μια τάση, η θεμελιώδης ανάλυση το ονομάζει "ορθή
αποτίμηση". Τώρα, όσον αφορά την τρίτη αρχή, πως "η ιστορία
επαναλαμβάνεται", εγείρω σοβαρές αντιρρήσεις. Είναι σαν να λες "τα
βουνά έχουν κορυφές και πλαγιές" και "στις ερήμους δεν χιονίζει", και
αυτό βέβαια ισχύει ως γενικός κανόνας, αλλά δεν μπορείς να
προσδιορίσεις την κορυφή ενός βουνού, μελετώντας άλλα βουνά, διότι
κάθε βουνό είναι διαφορετικό και ακόμη κι αν τα τελευταία σαράντα
χρόνια δεν χιόνισε στη Σαχάρα, φέτος το έστρωσε και μπορεί για τα
παιδιά της Jendouba στην Τυνησία αυτό να ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός,
αλλά για ένα στέλεχος -ας πούμε της JP Morgan- που μπορεί να είχε
στοιχηματίσει 100 εκατομμύρια δολάρια στο αξίωμα "στην έρημο δεν
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χιονίζει" να ήταν η καταστροφή του. Και η καταστροφή του, μπορεί να
αφήνει εσένα φίλε μου παγερά αδιάφορο, αν όμως σου πω πως αυτός ο
άνθρωπος διαχειριζόταν τη σύνταξη του πατέρα σου, η οποία έγινε αήρ
κοπανιστός, ωσάν την περιουσία των ταμείων μετά το PSI, ίσως να
ενοχληθείς. O Nicholas Taleb, έκανε όνομα, αναλύοντας απλοποιήσεις
σαν την "η ιστορία επαναλαμβάνεται" όπου απέδειξε πως οικονομετρικά
μοντέλα απέτυχαν να προβλέψουν την έκταση αρκετών όχι και τόσο
σπανίων στατιστικών φαινομένων που από απλά τυχαία γεγονότα
κατέληξαν να εξαερώσουν περιουσίες. Το μόνο που θα μπορούσα να
δεχτώ από το τρίτο θέσφατο είναι το "η ανθρώπινη βλακεία
επαναλαμβάνεται".
Κάθε τεχνικός αναλυτής, που σέβεται τον εαυτό του, θα σας πει πως με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μπορεί να προβλέψει κάποια κομβικά
σημεία, όπου η τάση είτε επιβεβαιώνεται, είτε αντιστρέφεται.
Περαιτέρω, οι αναλυτές εκείνοι που δεν σέβονται τους εαυτούς τους, θα
σας πουν πως είναι ικανοί να προβλέψουν και το που ακριβώς ή περίπου,
θα πάει τη τιμή μιας μετοχής. Είναι δε, τούτοι δω οι τελευταίοι, τόσο
πεπεισμένοι πως κατέχουν τα εργαλεία και τα μυστικά της τέχνης που δεν
διστάζουν να οριοθετήσουν και χρονικά τους στόχους αυτούς. Μετά
φόβου Θεού, θα σας πω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από μια
τέτοια αξίωση. Πριν όμως από αυτό θα επικαλεστώ πάλι τις αρχές της
τεχνικής ανάλυσης, οι οποίες με μια δεύτερη ανάγνωση
αλληλοαναιρούνται.
Δεχόμαστε λοιπόν πως η τιμή μιας μετοχής, ας πούμε της ΔΕΗ,
εμπεριέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με όλα τα εταιρικά
γεγονότα, καθώς και όλες τις μακροοικονομικές συνθήκες που
επηρεάζουν ήδη, ή που θα επηρεάσουν την επιχείρηση. Εμβαθύνοντας
λίγο περισσότερο, δεχόμαστε πως η αγορά συλλογικώς γνωρίζει λόγου
χάρη εαν θα κλείσει το Αμύνταιο, εάν θα πληρώσουν οι ΟΤΑ που
χρωστούν, εάν θα αφαιρεθεί μερίδιο αγοράς από τους άλλους εμπορικούς
παρόχους, εάν η διοίκηση θα εφαρμόσει μέτρα και τι μέτρα είναι αυτά,
ισχυρίζεται λοιπόν η τεχνική ανάλυση πως όλα αυτά περιλαμβάνονται
στα 2,85€ ανά μετοχή της ΔΕΗ. Όλο όμως το νόημα της παραγράφου
αυτής, είναι αξίωμα της "Αποτελεσματικής Αγοράς", την οποία η Τεχνική
Ανάλυση αποπειράται να ακυρώσει. Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης
δεν είναι τίποτα άλλο από προσπάθειες να εντοπιστούν σημεία όπου η
αγορά δεν είναι αποτελεσματική, δηλαδή τιμές στις οποίες η αξία της
επιχείρησης δεν αποτιμάται ορθώς, κι έρχεται μετά ο τεχνικός αναλυτής
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και σου λέει "υπερπουλημένη η ΔΕΗ εδώ, θα αντιδράσει." Μα καλέ μου,
εσύ δεν ισχυρίζεσαι πως η τιμή εμπεριέχει όλη την διαθέσιμη
πληροφορία; Τι τώρα; Δεν την εμπεριέχει πάντοτε;
Το να θεωρεί ένας τεχνικός αναλυτής πως με όπλα έναν χάρακα, έναν
υπολογιστή τσέπης κι ένα πρόγραμμα των 100 ευρώ θα νικήσει την
αγορά, είναι σαν να τον ιθαγενή των νησιών Sentinel που πιστεύει πως
ρίχνοντας ακόντια και βέλη στα σκάφη των τουριστών, θα τους
αποτρέψει από το να αποβιβαστούν στη γη του. Σοβαροί επενδυτικοί
οίκοι, πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μισθούς σε ανθρώπους με
πτυχία στη στατιστική, τα μαθηματικά και την πληροφορική,
προκειμένου να τους φτιάξουν προγράμματα που ανιχνεύουν ανωμαλίες
στην τιμολόγηση τίτλων, κι ο τεχνικός αναλυτής πιστεύει πως από το
σαλόνι του σπιτιού του, θα ευημερήσει. Μεταξύ μας τώρα... Έχετε
γνωρίσει κάποιον τεχνικό αναλυτή που να έκανε και να διατήρησε
περιουσία εφαρμόζοντας κινητούς μέσους όρους, γραμμές, τρίγωνα,
κύματα, ταλαντωτές; Εγώ όχι!
Έχω γνωρίσει όμως, πολλούς ανθρώπους που ήξεραν να διαβάζουν
ισολογισμούς, που ήξεραν από επιχειρήσεις, που γνώριζαν την αγορά,
όχι την χρηματιστηριακή, την πραγματική αγορά, και που μπορούσαν να
αφουγκραστούν πότε ο κόσμος ξεκινούσε να καταναλώνει τα προϊόντα
μιας εταιρείας και πότε σταματούσε, ανθρώπους που μπορούσαν να
αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στο οικονομικό κλίμα στον αέρα που
ανέπνεαν. Και αυτοί οι τύποι, που δεν ήσαν όλοι σπουδαγμένοι ή
οικονομολόγοι, έκαναν περιουσίες, απλώς βάζοντας τα λεφτά τους σε
εκείνο που έβλεπαν. Είναι κοινό μυστικό πως οι τεχνικοί αναλυτές δεν
γνωρίζουν οικονομικά. Και είναι ακριβώς αυτή τους η αδυναμία, που
τους ωθεί να ψάχνουν για κορυφές και πυθμένες. Δεν έχουν την
ικανότητα να προπορευτούν των εξελίξεων, οπότε έχουν μάθει να
διαβάζουν τις κινήσεις των πρωτοπόρων. Ξέρουν πως, δεν θα μπορέσουν
ποτέ να μάθουν εάν η αγαπημένη τους επιχείρηση έχει στα σκαριά μια
επικερδή συμφωνία, οπότε ψάχνουν στα κλεισίματα και τους όγκους,
μήπως και βρουν κάτι που γνωρίζει κάποιος άλλος, περισσότερο
καταρτισμένος, ή έμπειρος από τους ίδιους. Και έχουν μάθει τόσο καλά
να πείθουν πως γνωρίζουν ενώ δεν γνωρίζουν, που ο λόγος τους είναι
δυσνόητος και αινιγματικός. Ένα τυπικό ημερήσιο δελτίο τεχνικού
αναλυτή έχει την κάτωθι δομή:
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Η αγορά αφού δοκίμασε το σημαντικότατο σημείο των (εδώ βάλτε ό,τι
θέλετε) μονάδων, αντέδρασε/δεν αντέδρασε, με αποτέλεσμα να κλείσει
στις (ο μόνος αποδεδειγμένα αληθής αριθμός) μονάδες. Για σήμερα
έχουμε στόχο τις (ό,τι θέλετε και πιστεύετε ανάλογα με το σύστημα σας)
μονάδες τις οποίες εάν τις προσεγγίσει τότε ανοίγεται ο δρόμος για τις
(όσες γράψατε πριν και μερικές ακόμη) μονάδες. Αδυναμία προσέγγισης
του επιπέδου αυτού, φανερώνει αδυναμία η οποία θα ενεργοποιήσει το
(εδώ συνήθως ένα πιασάρικο όνομα) σενάριο, ενώ αντιθέτως, υπέρβαση
του ορίου θα φέρει την αγορά υποψήφια για το (άλλο πιασάρικο όνομα)
σενάριο. Σε κάθε περίπτωση (άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε), οι (ό,τι
θυμάστε χαίρεστε) μονάδες παραμένουν ισχυρή αντίσταση/στήριξη για
τους long/short.
Σε αντιπαράθεση, ένα δελτίο κανονικού αναλυτή μοιάζει ως εξής:
Η εταιρεία, παρουσίασε αύξηση μεγεθών κατά τόσο % το τελευταίο
εξάμηνο, τάση που διαφαίνεται πως διατηρείται. Η προσπάθεια μείωσης
του δανεισμού, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, όπως προκύπτει από
τον τελευταίο ισολογισμό, οπότε μόνο από αυτό το γεγονός μπορούμε να
υπολογίζουμε μια αύξηση κατά τόσο % των κερδών ανά μετοχή. Κατά
τη γνώμη μας, το p/e, e/v, (ότι επιθυμείτε) στα επίπεδα των (...) είναι
ελκυστικό τόσο έναντι του κλάδου, όσο και έναντι της συνολικής αγοράς.
Τώρα δηλαδή, πείτε μου, ποιον από τους δύο αναλυτές θεωρείτε
περισσότερο αξιόπιστο; Ακόμη κι αν η τιμή της μετοχής δεν πάει
πουθενά, το γεγονός πως η εταιρεία που παρουσιάζεται έχει βελτίωση
μεγεθών είναι αδιαμφισβήτητο. Αργά ή γρήγορα, η επένδυση θα
επιβραβευθεί. Από την άλλη μια τιμή στόχος που προέκυψε από μια
θεωρία που πρεσβεύει πως "αφού υπάρχει χάσμα, κάποια στιγμή θα
κλείσει", πόσο αξιόπιστη σας φαίνεται; Και σίγουρα κάποιοι από εσάς,
φανερά ενοχλημένοι, θα παρέμβουν λέγοντας "εμένα μ' ενδιαφέρει να
βγάλω λεφτά", όχι να είμαι ορθός. Και τότε κι εγώ θα σας παραπέμψω
σε κάτι που λέγεται backtesting, όπου καλείται ο τεχνικός ή όπως αλλιώς
θέλει να λέγεται αναλυτής, να δοκιμάσει το σύστημα του, ένα
πραγματικό σύστημα που λέει "όταν αυτό τότε εκείνο", όχι το άλλο της
Πυθίας που ερμηνεύεται ήξεις αφίξεις, σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία,
ώστε όλοι μας, να μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αποδίδει και πόσο
αποτελεσματικό είναι. Έτυχε ποτέ να δείτε κάτι ανάλογο; Όχι βέβαια!
Μήπως επειδή ουδείς δέχεται να το δημοσιεύσει;
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Και μέχρι να δω το σύστημα σου φίλε μου, σε backtesting τις τελευταίες
5,000 περιόδους, επίτρεψέ μου να αμφιβάλλω για την κατάρτισή σου.
Κλείνοντας, θέλω να διαβεβαιώσω πως επιθυμία μου δεν είναι να
ακυρώσω τεχνικούς αναλυτές, που κάμποσοι τυγχάνουν φίλοι μου, αλλά
μάλλον να δημιουργήσω τροφή για σκέψη, σκέψη σχετικώς με το τι
συνιστά εργαλείο πλουτισμού και το τι εργαλείο δημιουργίας
προμηθειών για τον broker/σύμβουλο.
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