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Η Εταιρία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. πραγματοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών τη 16
η
 Οκτωβρίου 2013. Η 

παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 

Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. 

Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος διαθέτει μια ισχυρή 

παρουσία στην Ελλάδα κατέχοντας περίπου το 40% της εγχώριας αγοράς, αλλά παράλληλα 

έχει επεκταθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου κατέχοντας σημαντικά μερίδια αγοράς. Πιο 

συγκεκριμένα, διαθέτει συνολικά 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου δυναμικότητας 23,6 

εκατομμυρίων τόνων και απασχολεί σήμερα 5.537 εργαζόμενους. Στους παρακάτω πίνακες 

παρατίθενται τα επίπεδα παραγωγής ανά περιοχή, ο αριθμός σε ποσοστό των εργοστασίων 

ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και το ποσοστό των εργαζόμενων. 

 

 

Αριθμός 

Εργοστασίων 

Εκατομμύρια 

Τόνοι 

Αριθμός 

Εργαζόμενων 

ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 

Η.Π.Α. 2 4 1.715 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 

ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.537 
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Από τα γραφήματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Όμιλος πραγματικά έχει πετύχει 

αυτό που λέμε στο χρηματιστήριο διασπορά χαρτοφυλακίου περιορίζοντας σε ένα βαθμό 

το ρίσκο της επένδυσης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει σχεδόν επεκταθεί ισόποσα 

και στις 4 γεωγραφικές περιοχές, στοιχείο που τον βοήθησε ιδιαίτερα στην παρούσα κακή 

οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, καθώς στην περίπτωση που ο Όμιλος θα είχε ως 

αποκλειστική αγορά μόνο την Ελληνική, τότε η οικονομική κρίση θα είχε επιβαρύνει πολύ 

περισσότερο τα θεμελιώδη μεγέθη του. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου το 2012 ήταν στα €196 εκατ. μειωμένα κατά 

59% σε σχέση με το 2006, όπου ο Όμιλος βρισκόταν σε ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον 

κυρίως σε Η.Π.Α. και Ελλάδα. Παράλληλα, ο Όμιλος Τιτάν την τελευταία δεκαετία επένδυσε 

πάνω από € 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγορές και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Το 

στοιχείο αυτό του παρέχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες, περιορίζοντας το κόστος συντήρησης αλλά και διατηρώντας υψηλά μερίδια στην 

αγορά, ώστε στο μέλλον εφόσον οι συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν και επανέλθουν σε 

επίπεδα προ κρίσης τότε οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και κατά την 

διάρκεια της κρίσης  θα επαναφέρουν τα επιθυμητά κέρδη στους μετόχους του Ομίλου. 

 

Βεβαίως ο ‘Όμιλος ακολουθεί τη συνηθισμένη στρατηγική για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που προσπαθούν να επιβιώσουν στην κρίση. Η στρατηγική αυτή αφορά στο 

«πάγωμα» ή τουλάχιστον τη σημαντική μείωση περαιτέρω επενδύσεων και στην αύξηση 

των ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης η στρατηγική αυτή συνδυάζεται με προσπάθεια 

μείωσης του κόστους (μείωση σταθερού κόστους κατά 19% την περίοδο 2008 - 2012) έτσι 

ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις μελλοντικής κερδοφορίας. Αν και η πτώση της 

κατανάλωσης τσιμέντου σε Ελλάδα (κατά 75% για την περίοδο 2006 – 2012) και Η.Π.Α. 

(κατά 59% για την ίδια περίοδο) είναι πολύ μεγάλη, παρ’ όλα αυτά ο Όμιλος παρουσίασε 

ζημιογόνα θέση μόνο το έτος 2012. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κατανάλωση 

τσιμέντου έχει φθάσει τα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. 
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Επίσης από το δείκτη Περιθώριο Λειτουργικών Κερδών (EBITDA) παρατηρείται ότι στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπάρχει μεν μια μείωση της απόδοσης 

για το έτος 2012 αλλά παρ’ όλα αυτά το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βρίσκεται σε 

καλά επίπεδα απόδοσης της τάξης άνω του 28%. Στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. ο μέσος 

δείκτης βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα (κυρίως στις Η.Π.Α. όπου είναι 1,6%) αλλά 

φαίνεται να υπάρχει μια θετική ένδειξη το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Συνεπώς από το 

δείκτη αυτό φαίνεται ότι ο «πάτος» μάλλον ήταν το 2011 όπου η μέση απόδοση του δείκτη 

ήταν σημαντικά χαμηλότερη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α.. Ίσως λοιπόν να 

διαφαίνεται μια μερική αντιστροφή της κατάστασης με μια ισχνή αλλά ανοδική πορεία της 

απόδοσης του δείκτη. Ασφαλώς μια πιο σαφής άποψη θα μπορεί να διατυπωθεί από το α’ 

τρίμηνο 2014. Πάντως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην περίπτωση βελτίωσης των 

οικονομικών συνθηκών σε Ελλάδα και Η.Π.Α., η κερδοφορία του Ομίλου θα ακολουθήσει 

ανοδική πορεία και μάλιστα όσο θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση στις δύο αυτές 

αγορές, τόσο η κερδοφορία του Ομίλου θα μπορεί να ανακάμψει σημαντικά και σε κάποια 

χρονική στιγμή να προσεγγίσει τα επίπεδα κερδών προ κρίσης. Αυτό ενισχύεται από το 

γεγονός ότι ο Όμιλος έχει επεκταθεί την τελευταία δεκαετία αποκτώντας μεγαλύτερα 

μερίδια αγοράς σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και έχει βελτιώσει 

αισθητά τα κόστη λειτουργίας του. 

 

 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ο δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί την τελευταία περίπου πενταετία (από το έτος 2008) 

κατά 47%, αποτελούμενος από 40% ελληνικές τράπεζες, 40% ξένες τράπεζες και 20% 

εταιρικά ομόλογα. Το μέσο κόστος δανεισμού είναι περίπου 6% με το μεγαλύτερος μέρος 

των υποχρεώσεων αυτών να είναι μακροχρόνιο και με την επόμενη σημαντική υποχρέωση 

πληρωμής δανείου να είναι το 2015. Ο καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη για το 

2012 είναι στο 3,04x στοιχείο που δείχνει ότι η κεφαλαιακή μόχλευση βρίσκεται σε 

κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, η κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων είναι στο 1,04x 

στοιχείο που δείχνει ότι ο Όμιλος βρίσκεται οριακά στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών 

εξόδων του (τόκων), με αποτέλεσμα να βρεθεί στην ανάγκη, εάν συνεχιστεί η μη καθαρή 

κερδοφορία, σημαντικής κεφαλαιακής ενίσχυσης στο άμεσο μέλλον. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος είναι η συνέχιση της στασιμότητας της 

παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως σε Ελλάδα και Η.Π.Α.. Ένα σημαντικό πρόβλημα που 

παρατηρήθηκε στις Η.Π.Α. ήταν ότι παρά το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική που 

ακολουθήθηκε στις Η.Π.Α. ήταν χαλαρή με τη μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας 

και της αγοράς κρατικών ομολόγων, η οικοδομική δραστηριότητα δεν παρουσίασε 

αντίστοιχη ανάκαμψη. Παρ’ όλο που οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε 

φθηνό χρήμα εντούτοις δεν υπήρξε σημαντική αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων εξαιτίας 

της  παγκόσμιας ανασφάλειας που επικρατεί. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά, βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε σύγκριση με το 2008, 

χωρίς να διαφαίνονται ακόμα σημαντικές ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Επίσης στην 

περίπτωση ανάκαμψης της Ελλάδας υπάρχει ένα «βαρίδι» το οποίο θα κρατήσει για κάποιο 

χρονικό διάστημα τη ζήτηση τσιμέντου σε υποτονικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι η ιδιωτική ζήτηση τσιμέντου για την ανέγερση κατοικιών θα καθυστερήσει στην Ελλάδα, 

καθώς αυτήν τη στιγμή υπάρχει πλεονάζων αριθμός προσφερόμενων κατοικιών. Μια λύση 

σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν η αύξηση της ζήτησης ιδιωτικών κατοικιών από ξένους 

πολίτες ως εξοχικές κατοικίες. Επίσης ένας κίνδυνος του Ομίλου είναι η τιμή του 

πετρελαίου, καθώς διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο λειτουργικό κόστος του 

Ομίλου, όπως και ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος στις περιοχές 

όπου το νόμισμα δεν είναι ευρώ ή δολάριο. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Ο Όμιλος έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η οποία 

συρρίκνωσε δραματικά τον κλάδο της οικοδομής. Η μακρόχρονη εμπειρία του Ομίλου στο 

κλάδο καθώς και ο σωστός στρατηγικός του σχεδιασμός του δίνει τη δυνατότητα να αντέξει 

την οικονομική κρίση περιμένοντας την περίοδο της ανάκαμψης για να επανέλθει στο 

δρόμο της κερδοφορίας. Η παρουσία του Ομίλου κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι το «μυστικό» επιβίωσής του σε αυτήν την οικονομική 

συγκυρία και ίσως το όχημα για να ξεφύγει από την κρίση να είναι μια προσπάθεια 

επέκτασης σε ταχέως «αναπτυσσόμενες» οικονομίες της Ανατολής όπως Κίνα και Ινδία. Οι 

Κίνα και η Ινδία θα ηγηθούν της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές, καθώς η αύξηση του 

πληθυσμού, η ραγδαία αστικοποίηση και η ισχυρή οικονομική άνοδος, αποτελούν τους 

βασικούς παράγοντες προόδου του κατασκευαστικού κλάδου.  
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Οι ανωτέρω απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τη Valuation & Research 

Specialists (VRS). Η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) 

βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους 

απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας. Η παρούσα ανάλυση δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, 

πώληση ή διακράτηση μετοχικών ή άλλου είδους αξιών. 


