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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΑ. 

 

Οη ‘πξνβιεπόκελεο’ ή νη ‘κειινληηθέο’ ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ –λαύισλ  είλαη έλα 

ρξεκαηηζηεξηαθό πξντόλ  ε  δεκνπξάηεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε  ηνπ νπνίνπ ζε κηα 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κπνξεί λα απνβεί πξνο όθεινο ησλ 

αγνξαζηώλ(επελδπηώλ) , ησλ Αθηνπιντθώλ Εηαηξεηώλ θαη θπζηθά ησλ θάζε ινγήο  

θεξδνζθόπσλ πνπ ζεσξνύλ όηη κηα ηέηνηα  δξαζηεξηόηεηα,  κε  ηνλ όπνην θίλδπλν 

εθηηκνύλ όηη ηεο αλαινγεί , είλαη επελδπηηθή επθαηξία. 

Απηό ην ρξεκαηηζηεξηαθό πξντόλ ζα πξέπεη λα δεκνπξαηείηαη θαη λα 

δηαπξαγκαηεύεηαη ζε κηα νξγαλσκέλε Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. Σελ κειέηε   

δεκηνπξγίαο θαη ηελ ζέζπηζε ησλ θαλόλσλ  ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο Αγνξάο  

πξνηηζέκεζα λα ζπλεξγαζηνύκε   κε ηηο Μηλσηθέο  Γξακκέο. 
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Αλαιπηηθόηεξα:  

                     ηελ πξνηεηλόκελε Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά απηή ζα ζπκκεηέρνπλ νη:  

                                                 Ι.  Οη Αθηνπιντθέο Επηρεηξήζεηο 

                                                ΙΙ. Οη  Επελδπηέο- Καηαλαισηέο. 

                                                ΙΙΙ. Οη Κεξδνζθόπνη. 

                                                IV. Η Εηαηξεία Δηαρείξηζεο. 

 

 Οη  Αθηνπιντθέο  Επηρεηξήζεηο  ζπλήζσο πξνγξακκαηίδνπλ καθξνρξφληεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρεδηάδνπλ επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο. Σα επελδπηηθά απηά πξνγξάκκαηα  ρξεηάδνληαη πφξνπο. Μέξνο απηψλ ησλ 

πφξσλ πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απφ  ηνπο ‘πξνβιεπφκελνπο’ λαχινπο. Έλα κέξνο 

απηψλ ησλ ‘κειινληηθψλ’ λαχισλ ζα ‘δεκνπξαηείηαη’ θαη  ζα ‘δηαπξαγκαηεύεηαη’  

ζηελ πξνηεηλφκελε  λέα Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. ηελ δεκνπξάηεζε θαη 

κειινληηθά ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ζπκκεηέρνπλ Καηαλαισηέο θαη Κεξδνζθφπνη. Οη 

ηηκέο ησλ λαχισλ ζα δηακνξθψλνληαη κε θαλφλεο ιεηηνπξγίαο κηαο Απνηειεζκαηηθήο 

Υξεκαηηζηεξηαθήο  Αγνξάο.  

 

 Αποηέλεζμα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο  απηήο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο εθ κέξνπο ησλ Καηαλαισηώλ-

κηθξνεπελδπηώλ ζε κηα νξγαλσκέλε αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θζελψλ εηζηηεξίσλ 

θαη ε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά   

σο ρξεκαηηζηεξηαθφ αγαζφ. Οη θάζε  ινγήο  θεξδνζθόπνη  πνπ ζεσξνύλ όηη κηα 

ηέηνηα  δξαζηεξηόηεηα,  κε  ηνλ όπνην θίλδπλν εθηηκνύλ όηη  ηεο αλαινγεί , είλαη 

κηα επελδπηηθή επθαηξία ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δνθηκαζζνύλ θαη λα θάλνπλ 

ηελ αγνξά πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή δίδνληαο ηεο πςεινύο ηδίξνπο . 

Η  Αθηνπιντθή ο Επηρείξεζε  ζα εθηακηεχζεη ρσξίο θακηά  ηξαπεδηθή ππνρξέσζε  

έλα κεγάιν πνζφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο 

πξνπσιψληαο κειινληηθνχο λαχινπο πνπ έηζη  θαη αιιηψο πεξηιακβάλνληαη ζην 

πξφγξακκα δξάζεο ηεο. Θα εθηακηεχζεη έλα κεγάιν ζρεηηθά πνζφ απφ ηελ 

δημοπράηηζη ησλ λαχισλ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη επηπιένλ  ζα 

εθηακηεχζεη έλα επίζεο κεγάιν ζρεηηθά πνζφ απφ ηελ διαπραγμάηεσζη  ησλ λαχισλ 

ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά έρνληαο σο  πξνυπφζεζε ηελ εθηακίεπζε ελφο κηθξνχ 

πνζνζηνχ απφ θάζε πξάμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ  πξνηεηλφκελε 

ρξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. Σέινο ε  απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία  ηεο πξνηεηλφκελεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζα έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο 
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κεηνρήο ηεο Δπηρείξεζεο  ζην Υξεκαηηζηήξην  Αμηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηα  παξάγσγα 

πξντφληα. 
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ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ. 

 

Ι. Οη Αθηνπιντθέο Επηρεηξήζεηο. 

 

Οη  Αθηνπιντθέο  επηρεηξήζεηο  ζπλήζσο πξνγξακκαηίδνπλ καθξνρξφληεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρεδηάδνπλ επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο ,ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο  θπξίσο ηελ δηακνξθνχκελε δήηεζε ππεξεζηψλ  

ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα ηελ εθκεηαιιεπζνχλ πξνο φθεινο 

ηεο επηρείξεζεο  θαη ησλ κεηφρσλ ηνπο. Βαζηθφ  ζπζηαηηθφ ησλ εζφδσλ ηνπο είλαη ν 

αξηζκόο ησλ λαύισλ θαη θπζηθά νη κειινληηθά δηακνξθνύκελεο ηηκέο  ζε κηα αγνξά 

πνπ κέρξη ηψξα έρεη δνθηκαζζεί θαη έρεη δείμεη  ραξαθηεξηζηηθά φηη κπνξεί λα είλαη 

αληαγσληζηηθή  αιιά θαη κε πεξηπηψζεηο  φπνπ  δηάθνξα Καξηέι κπνξνχλ λα 

επηβηψζνπλ. 

ε θάζε ζνβαξφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θάζε επηρείξεζεο  ζεκαληηθφ ξφιν 

απνηεινχλ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Η επηηπρία θάζε επελδπηηθνχ  ζρεδίνπ είλαη 

πάληνηε επαίζζεηε  ζηα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα αιιά θαη ζηνλ ξεαιηζκφ ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ρξεηάδνληαη πφξνπο  πνπ ζα κπνξνχζαλ 

κε βάζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο αγνξάο  λα εθηακηεπζνχλ  ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα . 

                                            Σηκή ηνπ Πξνβιεπόκελνπ Ναύινπ. 
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Υξνλνδηάγξακκα 1. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηνπ πξνβιεπφκελνπ λαχινπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο
1
. (Τπνζεηηθά Γεδνκέλα). 

                                          

 

                                                           
1
 Η παξερφκελε ππεξεζία  ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα  

θαζεκεξηλφ  εηζηηήξην  2
εο

 ζέζεο ζηελ γξακκή Αζήλα –Υαληά κε εκεξνκελία  ιήμεο ηελ 

εκέξα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο ν λαχινο. 
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Υξνλνδηάγξακκα 2. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηνπ πξνβιεπφκελνπ λαχινπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο. (Τπνζεηηθά Γεδνκέλα). 

                                            

                                                Σηκή ηνπ Δεκνπξαηεκέλνπ  Ναύινπ. 
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Υξνλνδηάγξακκα 3. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηνπ δεκνπξαηεκέλνπ  λαχινπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο. 

 

ηα Υρονοδιαγράμμαηα 1-3  παροσζιάζοσμε γραθικά,  σποθεηικά δεδομένα ποσ αθορούν 

ηις ηιμές ενός μελλονηικού ναύλοσ μέζα ζηα πλαίζια ηοσ Προγράμμαηος Δράζης ηης 

Επιτείρηζης. Τποθέηοσμε  όηι ηο Πρόγραμμα Δράζης ηης Επιτείρηζης έτει ένα  τρονικό 

ορίζονηα από ηο 2010 έφς ηο 2040 και  επιπλέον όηι οι ηρέτοσζες ηιμές ηοσ ναύλοσ θα 

ακολοσθούν μια ανοδική πορεία
2
. ηο Υρονοδιάγραμμα  3 σποθέηοσμε όηι η Επιτείρηζη 

διαθοροποιεί ηην προς δημοπράηηζη ηιμή ηοσ ναύλοσ ζε ζτεηικά συηλοηέρα επίπεδα.  

                                                           
2
 Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε πνπ ζα κπνξνχζε  εχινγα λα ηξνπνπνηεζεί  γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

ηηο κειινληηθέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 



 

ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟΤΤ  ΚΚΡΡΗΗΣΣΗΗ  

ΠΠΑΑΝΝΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟΤΤΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΓΓΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤ,,  7744  110000  ΡΡΔΔΘΘΤΤΜΜΝΝΟΟ  

 

6 

ΙΙ. Οη  Επελδπηέο- Καηαλαισηέο. 

 

 Ο θαηαλαισηήο-επελδπηήο  ζα κπνξεί λα  ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά ηνπνζεηνχκελνο  

ζε θάπνην  λαχιν  ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί  κέξνο   πξνγξακκαηηζκέλσλ  

κειινληηθψλ ηνπ θαηαλαισηηθψλ ελεξγεηψλ(π.ρ. Σαμίδηα  γηα δηαθνπέο-αλαςπρή 

θ.ι.π), εμαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ ζέζε γηα ην ηαμίδη φζν θαη πνιχ πηζαλφλ θαη κηα 

θαιχηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζα δηακνξθσζεί κειινληηθά. Σαπηφρξνλα  ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λαχιν ζα είλαηζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη πξνηάζεηο 

αγνξάο κε κεγαιχηεξε ή ίζσο  θαη κηθξφηεξε ηηκή. Δίλαη πιένλ ζέκα ηνπ επελδπηή αλ 

ζα δερζεί ηηο δηάθνξεο πξνζθνξέο πνπ ζα ηνπ γίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο. Έηζη ζα δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην ηηκψλ  κε κηθξφ θάζκα ηηκψλ 

δεδνκέλνπ φηη νη θαηαλαισηέο επελδπηέο δελ είλαη απαξαίηεηα  θαη  traders. 

                     Δηακνξθνύκελε  ηηκή  ηνπ λαύινπ από ηνπο Επελδπηέο- Καηαλαισηέο 
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Υξνλνδηάγξακκα 4. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηεο δηακνξθνχκελεο ηηκήο ηνπ λαχινπ απφ 

ηνπο επελδπηέο- θαηαλαισηέο. 
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Υξνλνδηάγξακκα 5. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηεο κεηαβνιήο (απφδνζεο) ηεο 

δηακνξθνχκελεο ηηκήο ηνπ λαχινπ απφ ηνπο επελδπηέο- θαηαλαισηέο. 
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ην  ρξνλνδηάγξακκα 4 παξνπζηάδνπκε ππνζεηηθέο ηηκέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνθύςνπλ από ηελ δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο  ησλ κειινληηθώλ λαύισλ ηελ 

πεξίνδν πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Επηρείξεζεο. Τπνζέηνπκε επίζεο όηη ηα έζνδα 

πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ δεκνπξάηεζε ζα είλαη πςεινηέξα από ηα 

πξνβιεπόκελα έζνδα κε βάζε ην πξόγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο.   

Επηπιένλ ζην Υξνλνδηάγξακκα 5  παξνπζηάδνπκε γξαθηθά εμνκνησκέλα δεδνκέλα 

ηεο  εμέιημεο  ησλ απνδόζεσλ ησλ δεκνπξαηεζέλησλ  ηηκώλ  ηνπ λαύινπ. Είλαη 

εκθαλέζηαηε κηα πςειή κεηαβιεηόηεηα  ζηηο απνδόζεηο πνπ θαηά ηελ γλώκε καο 

ζα κπνξνύζε λα δηθαηνινγεζεί από ην  ε πξνηεηλνκέλε  αγνξά όπσο θαη θάζε 

αγνξά πεξλάεη από δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θαηαιήμεη ζε έλα ζηάδην σξηκόηεηαο. 

 

 ΙΙΙ. Οη Κεξδνζθόπνη. 

Η νξγαλσκέλε Αγνξά θαη γεληθφηεξα ε δπλακηθή ησλ αλακελφκελσλ εμειίμεσλ  

ζηνλ πνιιά ππνζρφκελα ρψξν ηεο Αθηνπινΐαο  ζίγνπξα ζα πξνζειθχζεη πνιινχο 

επελδπηέο θεξδνζθφπνπο αιιά θαη νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα θπξίσο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Απηή ε νκάδα θεξδνζθφπσλ αλακέλεηαη φηη ζα δψζεη κηα άιιε δπλακηθή 

ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκπεξηθέξνληε νη ηηκέο ησλ λαχισλ  θάλνληαο ηελ αγνξά αθφκε 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή  εηζάγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε ζε 

νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή  ην ζρήκα πνπ ζα 

θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηηο ηηκέο ηνπ λαχινπ ζα κπνξνχζε λα είλαη φπσο απηφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Υξνλνδηάγξακκα 6. 

 

         Σηκέο ηνπ Ναύινπ κεηά ηελ Δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ζηελ 

 Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. 
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Υξνλνδηάγξακκα 6. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηεο δηακνξθνχκελεο ηηκήο ηνπ λαχινπ κεηά 

θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθφπσλ ζηελ αγνξά. 
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Υξνλνδηάγξακκα 7. Γηαρξνληθή Δμέιημε  ηεο κεηαβνιήο (Απφδνζεο)  ηεο  

δηακνξθνχκελεο ηηκήο ηνπ λαχινπ κεηά θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθφπσλ ζηελ 

αγνξά. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ θεξδνζθφπσλ ζηελ πξνηεηλφκελε αγνξά 

είλαη εκθαλέζηαηα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 7 θαη 8. ην Υξνλνδηάγξακκα 7 είλαη 

εκθαλέζηαηε ε αχμεζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ απνδφζεσλ φπσο επίζεο είλαη θαη 

εκθαλέζηαηε  ε ζρεηηθά βξαρπρξφληα κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε αλάινγα 

απνηειέζκαηα ζην Υξνλνδηάγξακκα 5.ηφ Υξνλνδηάγξακκα 8 επαιεζεχεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο  

ελψ ζην Υξνλνδηάγξακκα  9 παξνπζηάδνπκε ελαιιαθηηθέο ηηκέο ηνπ λαχινπ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμνκνίσζε ησλ πεηξακαηηζκψλ καο.  
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ρεδηάγξακκα 8. χγθξηζε ησλ Καηαλνκψλ  πρλνηήησλ ησλ Απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ 

ησλ Ναχισλ θαη ηεο Καλνληθήο θαηαλνκήο.(Απνηειέζκαηα ηνραζηηθήο 

Δμνκνίσζεο). 

               Ελαιιαθηηθέο Δηαρξνληθέο Εμειίμεηο   ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ Ναύινπ. 
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Υξνλνδηάγξακκα 9. Δλαιιαθηηθέο Γηαρξνληθέο Δμειίμεηο   ηεο δηακνξθνχκελεο ηηκήο 

ηνπ λαχινπ κεηά θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθφπσλ ζηελ αγνξά. .(Απνηειέζκαηα 

Δμνκνίσζεο). 
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    IV. Η Εηαηξεία Δηαρείξηζεο ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο. 

 

       Θα δεκηνπξγεζεί κηα Εηαηξεία Δηαρείξηζεο  ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ όιε 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο ε νπνία ζα είλαη   δηαδπθηηαθνύ ραξαθηήξα 

θαη ζα ιεηηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ησλ θαλόλσλ ηεο  Επξσπατθήο Έλσζεο  γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγία  ηδησηηθώλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ. Σα 

έζνδα ηεο  εηαηξείαο δηαρείξηζεο ζα είλαη  θαη’   αξρή έλα πνζνζηό επί ηεο αμίαο  

θάζε πξάμεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη. Η Ννκηθή κνξθή θαη γεληθόηεξα ν ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο  ηεο πξνηεηλόκελεο Υξεκαηηζηεξηαθήο 

Αγνξάο ζα κειεηεζεί δηεμνδηθά  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 
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Μεξηθά  Σειηθά  Απνηειέζκαηα. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή καο ζεηξάο ζηνραζηηθψλ πεηξακαηηζκψλ  ζηφ Υξνλνδηάγξακκα  10 

παξνπζηάδνπκε κία ζχγθξηζε ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ απφ ηνλ λαχιν πξηλ θαη κεηά ηελ 

δεκνπξάηεζε θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ   ζηελ πξνηεηλφκελε 

Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. Δίλαη εκθαλέο  φηη ε Αθηνπιντθή Δηαηξεία πνπ ζα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο κέξνο ησλ κειινληηθψλ ηεο λαχισλ ζα  είλαη 

ηξηπιά θεξδηζκέλε: 

 

 Θα εθηακηεχζεη ρσξίο θακηά  ηξαπεδηθή ππνρξέσζε  έλα κεγάιν πνζφ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο. 

 Θα εθηακηεχζεη έλα κεγάιν ζρεηηθά πνζφ απφ ηελ δεκνπξάηεζε ησλ λαχισλ 

ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 Καη επηπιένλ  ζα εθηακηεχζεη έλα επίζεο κεγάιν ζρεηηθά πνζφ απφ ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε  ησλ λαχισλ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 

 

ρεδηάγξακκα 10. χγθξηζε ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ απφ ηνλ Ναχιν πξηλ θαη κεηά 

ηελ δεκνπξάηεζε θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Ναχινπ ζηελ 

πξνηεηλφκελε Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά.(Απνηειέζκαηα ηνραζηηθήο Δμνκνίσζεο). 
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