
P/E
• P/E = akcijų skaičius * akcijų kaina / 

grynasis pelnas
• „pigu“, jeigu mažiau nei 10; „brangu“, jei 

daugiau nei 20
– Bet sparčiai augančioms įmonėms gali būti 

„pigu“ ir 25,
– O cikliškoms kompanijoms (nafta, metalų 

gavyba) „brangu“ ir 7-8
• Vidutinis P/E Lietuvoje apie 15-20



EV/EBITDA
• EV (enterprise value) = akcijų skaičius * akcijos 

kaina + finansinės skolos – grynieji pinigai
• EBITDA = pelnas prieš apmokestinimą, 

palūkanas ir nusidėvėjimą
• EV yra teorinė įmonės perėmimo kaina – kiek 

kainuotų kompaniją perimti ir grąžinti visas jos 
skolas.

• EBITDA parodo, kiek kompanija generuoja 
grynųjų pinigų srauto 



EV/EBITDA (2)

• „Pigu“, jeigu santykis EV/EBITDA 
mažesnis nei 5-6

• „brangu“, jeigu santykis EV/EBITDA 
didesnis nei 13-15
– Bet, vėlgi, greitai augančioms kompanijoms 

gali būti „pigu“ ir EV/EBITDA 15-17, o 
ciklinėms kompanijoms „brangu“ ir 
EV/EBITDA 4



EV/S
• EV/S = EV (žr. Prieš tai buvusias skaidres) 

padalintas iš kompanijos pardavimų
• Naudojamas palyginimui su kompanijomis tame 

pačiame sektoriuje
• Patogus, nes tinka palyginimui, net jei kompanija 

dirba nuostolingai, ar sunku pasikliauti jos 
finansinėmis ataskaitomis

• „pigu“ ar „brangu“ priklauso nuo kompanijos 
sektoriaus (pvz kelių tiesimo bendrovės „pigios“, 
jei EV/S mažiau nei 0,7, o „brangios“ jei EV/S 
daugiau nei 1,3)



P/BV
• P/BV = akcijų skaičius * akcijų kaina / nuosavas 

kompanijos kapitalas
• P/BV = akcijos kaina / buhalterinė akcijos vertė
• Daugiausiai naudojamas finansinėms 

kompanijoms vertinti (holdingai, fondai, 
draudimo kompanijos, bankai)

• P/BV rodikliai labai skiriasi kiekvienoje šalyje (jie 
parodo rinkos lūkesčius kiek sparčiai augs 
finansų sektorius)



P/BV (2)
• Holdingams, fondams „pigu“ P/BV mažiau 

nei 1.0 (kas reiškia, jog pirkdamas fondo 
akciją mažiau nei už litą, gauni turto, kurio 
vertė vienas litas)
– Bet jeigu fondas retai iš naujo įvertina turtą 

rinkos verte, P/BV gali būti ir (žymiai) didesnis
• Bankams, draudimo kompanijoms Rytų 

Europoje „pigu“, jeigu P/BV mažiau nei 2-
2.5; „brangu“, jeigu P/BV daugiau nei 3.5-4
– Bet reikia atsižvelgti ir į P/E rodiklį, vien tik 

P/BV visko nepasako



PEG
• PEG = P/E santykis / pelno augimas 

procentais
– Jeigu P/E 10, o pelnas auga 20%, tai PEG = 

0.5
• „pigu“, jeigu PEG mažiau nei 1.0; 

„brangu“, jeigu PEG daugiau nei 2.0
• Nors šis rodiklis geriau atspindi situaciją, 

istorinis kompanijos augimas ne visada 
daug ką pasako apie kompanijos augimą 
ateityje


