2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
29/07/22

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aνοίγει η συζήτηση για διανομή μερίσματος από την Εθνική
Την ετοιμότητα και την στρατηγική ευελιξία να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, εάν και όταν αυτές παρουσιαστούν διαθέτει
πλέον η Εθνική τράπεζα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς μιλώντας στη γενική συνέλευση
των μετόχων της Τράπεζας. Όπως υπογράμμισε «υπάρχει στρατηγική ευελιξία να εκμεταλλευτούμε επενδυτικές ευκαιρίες, εάν και όταν
αυτές παρουσιαστούν», προαναγγέλοντας εμμέσως πλην σαφώς νέες κινήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Όπως εξήγησε η ευελιξία αυτή είναι αποτέλεσμα της ισχυρότερης κεφαλαιακής βάσης που διαθέτει η Τράπεζα και της ολοκλήρωσης των
δεσμεύσεων και των περιορισμών που απέρρεαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, από το οποίο η Τράπεζα εξήλθε μετά την
ολοκλήρωση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι εξελίξεις αυτές όπως δήλωσε ο CEO του ομίλου, επιτρέπουν στην διοίκηση να ανοίξει τη συζήτηση για την διανομή μερίσματος από
την επόμενη χρονιά για την οικονομική χρήση του 2022, μετά από συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα
που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας το γεγονός ότι «θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με έναν ρυθμό της τάξης του 4% το
2022, παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες». «Στη δεκαπενταετία που πέρασε, η ελληνική οικονομία και η Εθνική Τράπεζα δοκιμάστηκαν
σκληρά αλλά στάθηκαν όρθιες», επισήμανε ο κ. Χαρδούβελης. «Η Εθνική βρίσκεται σε ένα νέο σημείο εκκίνησης για το αύριο», σημείωσε
ο πρόεδρος της ΕΤΕ «επιδεικνύοντας αφοσίωση στους στόχους της και με την ορθότητα των επιλογών της στη διαχείριση των κρίσεων, η
Εθνική Τράπεζα ισχυροποιείται σήμερα επιχειρησιακά, επενδύει στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό της και ετοιμάζεται να γίνει
ξανά η τράπεζα πρώτης επιλογής της Ελλάδας».
Αναφερόμενος στους στόχους που πέτυχε η Εθνική Τράπεζα, ο κ. Παύλος Μυλωνάς τόνισε μεταξύ άλλων :
Πρώτον, την εντυπωσιακή μείωση των κόκκινων δανείων. «Μετά από 10 και πλέον χρόνια, ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε κάτω από 10%, συγκεκριμένα 7%, συγκλίνοντας ταχύτατα προς τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών».
Ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι η πρόκληση για την οικονομία στον τομέα αυτόν δεν είναι πλέον πώς τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, αλλά
πώς θα καταφέρουν οι εταιρίες διαχείρισης να εντάξουν και πάλι στην πραγματική οικονομία τα σχεδόν 50 δισ. ευρώ στοιχείων
ενεργητικού που διαχειρίζονται. Για το σκοπό αυτό η Εθνική σύστησε μία νέα ομάδα εντός της τράπεζας, με αποκλειστικό στόχο τη
χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία οι διαχειριστές των κόκκινων δανείων θα πουλήσουν σε νέους επενδυτές.
Προσβλέπει έτσι, να συμβάλει ενεργά στην επανένταξή τους στην υγιή οικονομία.
Δεύτερον, περνώντας στα υγιή δάνεια, το 2021 «η Εθνική Τράπεζα στήριξε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με 1,4 δισ. ευρώ νέα
δάνεια, καθαρά, μετά τις αποπληρωμές, που είναι μία επιτυχία και μία συμβολή σημαντική στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»,
σημείωσε ο κ. Μυλωνάς. Μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022, η τράπεζα αύξησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το μερίδιό της στις νέες
εκταμιεύσεις δανείων λιανικής.
Τρίτον, η τράπεζα προχώρησε σε μία θεαματική αναβάθμιση των ψηφιακών της υπηρεσιών, προσφέροντας άλλες ταχύτητες συναλλαγών,
μεγάλες διευκολύνσεις για τον μικρό και το μεγάλο πελάτη της και άλλο, πολύ ευρύτερο, φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέταρτον, πέτυχε να ανεβάσει τον δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας στο 15% (μετά το IFRS 9). Διαθέτει, όπως εξήγησε «τον
μεγαλύτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στην αγορά, με μεγάλη διαφορά, χωρίς μάλιστα να έχει καταφύγει σε αύξηση κεφαλαίου. Το
γεγονός αυτό ανοίγει τη συζήτηση για διανομή μερίσματος, για τη χρήση του 2022».
Πέμπτο, τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά από φόρους, ανήλθαν το 2021 σε 834 εκατ. ευρώ.
Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ειδικότερα αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 450 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας το
στόχο που είχε τεθεί για αυτή τη χρονιά. Αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην συμφωνία με την Evo Payments, ο κ. Μυλωνάς
υπογράμμισε ότι «η Εθνική συνάπτει και προσβλέπει σε μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες με fintech, και όχι μόνο, εταιρίες, έτσι
ώστε να επιτύχει συνέργειες και να ωφεληθεί από σύνθετες και καινοτόμες υπηρεσίες, σημαντικές για τους πελάτες».
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HSBC, JP Morgan: Μονόδρομος οι short θέσεις στο ευρώ - Βουτιά στα 0,95
δολ. σύντομα, στο "κόκκινο" οι κίνδυνοι για την ευρωζώνη
Short θέσεις στο ευρώ συστήνουν στους επενδυτές HSBC και JP Morgan, εκτιμώντας πως η οποία ανοδική κίνηση αποτελεί ευκαιρία
για κτίσιμο bearish "στοιχημάτων", δεδομένων των πολλών και σημαντικών προκλήσεων με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η οικονομία
της ευρωζώνης, με τους φόβους για ύφεση να χτυπούν ήδη την πόρτα της περιοχής.
Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα δοκιμάσει εκ νέου τα πρόσφατα χαμηλά κάτω από την
απόλυτη ισοτιμία τις επόμενες εβδομάδες, αντανακλώντας την άποψη της HSBC για ένα γενικά ισχυρότερο δολάριο, καθώς και για
αντίρροπους ανέμους, ειδικά για το ευρώ. Η αγορά έχει ήδη αφομοιώσει το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της ΕΚΤ του Ιουλίου, όπου οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και παρουσίασαν το νέο τους εργαλείο για
την πρόληψη του κατακερματισμού.
Πέρα από την ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα επιτόκια, η συνεδρίαση του Ιουλίου υποδηλώνει ότι ο αναμενόμενος ρυθμός
σύσφιγξης έχει επιταχυνθεί, ωστόσο δεν είναι σαφές ότι αυτό θα είναι αρκετό για να συνεχίσει να υποστηρίζει το ευρώ, όπως εκτιμά η
βρετανική τράπεζα.
Σε τελική ανάλυση, μια άνοδος κατά 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια δεν αποτελεί σημαντικό βήμα, δεδομένου του ρυθμού που
ακολουθούν άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως σημειώνει η HSBC.
Επιπλέον, η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει άλλες 200 μ.β σύσφιγξης πριν από το τέλος του έτους, το οποίο δεν αναμένεται να ξεπεραστεί
μετά και το αρχικό βήμα των 50 μ.β. Επίσης, ο μηχανισμός μετάδοσης μεταξύ επιτοκίων και αγοράς συναλλάγματος γίνεται πιο
διφορούμενος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την οικονομική δραστηριότητα.
Όλα αυτά δημιουργούν μια ασάφεια για ένα νόμισμα όπως το ευρώ που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει κάπως τα υψηλότερα επιτόκια, αλλά
και να υποκύψει στους φόβους για ύφεση.
"Αυτές οι οικονομικές προκλήσεις στηρίζουν την bearish άποψή μας για το ευρώ τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα. Πλέον
εκτιμούμε πως η ισοτιμία του με το δολάριο θα υποχωρήσει στο 0,95 τα επόμενα τρίμηνα", όπως σημειώνει η HSBC.
Πιο άμεσα, εκτιμά ότι μετά και τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η όποια ανοδική κίνηση στην ισοτιμία παρέχει ένα ελκυστικό επίπεδο για το
κρίσιμο short θέσεων στο κοινό νόμισμα. Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει ένα δύσκολο μείγμα ανάπτυξης/πληθωρισμού, κάτι που αναγκάζει
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βαδίζουν προσεκτικά σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός βρίσκεται σε
ιστορικά υψηλά.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου που ανακοινώνοντας αύριο Παρασκευή θα είναι, κατά τη βρετανική τράπεζα, το κλειδί για
το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της ΕΚΤ το Σεπτέμβριο.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι απίθανο να υπάρξει οποιαδήποτε ανακούφιση για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν έντονη συμπίεση
των πραγματικών τους εισοδημάτων, όπως αντικατοπτρίζεται στις χαμηλές μετρήσεις για την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Οι κίνδυνοι
είναι έντονοι και ο κυριότερος είναι ο κίνδυνος για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους επόμενους μήνες, με μεγάλα ερωτήματα να υπάρχουν
ακόμη σχετικά με την εφαρμογή δελτίου ενέργειας στην Ε.Ε.
Οι οικονομολόγοι της HSBC εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών ή μηδενικών ροών φυσικού αερίου θα μπορούσε να
μειώσει την αύξηση του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 2,5%, κυρίως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Δεδομένου ότι η ισοτιμία καθορίζεται περισσότερο από την ανάπτυξη της οικονομίας παρά τα επιτόκια, αυτό αποτελεί σημαντικό
κίνδυνο για το ευρώ.
Ένας άλλος βασικός κίνδυνος είναι ο κατακερματισμός. Η ΕΚΤ φαίνεται να έχει δώσει αρκετές λεπτομέρειες για το εργαλείο κατά του
κατακερματισμού για να ηρεμήσει προς το παρόν την αγορά και ελπίζει ότι η απλή απειλή της ύπαρξης και μόνο του εργαλείου θα
διασφαλίσει ότι δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί.
Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει ακόμη και να εξετάσουν τον κατακερματισμό είναι ένας σημαντικός
κίνδυνος για το ευρώ, όπως σημειώνει η HSBC. Έτσι εκτιμά πως το ευρώ έχει πολλά περιθώρια για περαιτέρω αποδυνάμωση προτού
βρεθεί σε υποτιμημένο έδαφος.
Short στο ευρώ, long στο δολάριο
Short θέσεις στο ευρώ συστήνει και η JP Morgan καθώς εκτιμά πως η ισοτιμία του με το δολάριο θα βρεθεί στο 0,95 έως
τον Σεπτέμβριο, ενώ σε περίπτωση πλήρους διακοπής των ρωσικών ροών φυσικού αερίου, το ευρώ θα σημειώσει βουτιά στο 0,90 δολ.
Έτσι, διατηρεί long θέσεις στο αμερικάνικο δολάριο και τα treaded που προτείνει είναι short στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και
ευρώ/ελβετικού φράγκου και long στο δολάριο έναντι όλων των νομισμάτων του G10.
Κατά την JP Morgan, η επιθετική στάση της ΕΚΤ και η ύπαρξη του νέου εργαλείου TPI δεν μειώνουν το πρόβλημα της ενεργειακής
εξάρτησης που παραμένει ο σημαντικότερος κίνδυνος για την ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα, τη στιγμή που και οι πρόωρες εκλογές
στην Ιταλία αυξάνουν τους κινδύνους για το ευρώ.
Ο αντίκτυπος των περιορισμένων ροών του φυσικού αερίου, όπως τονίζει, φάνηκε ήδη στους δείκτες PMI που υποχώρησαν σε επίπεδα
κάτω των 50 μονάδων για πρώτη φορά σε 18 μήνες, αυξάνοντας περαιτέρω τις πιθανότητες ύφεσης και στην περιοχή. Και η
εμπροσθοβαρή σύσφιγξη της ΕΚΤ δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τον μεγάλο κίνδυνο για το ευρώ, που είναι το ζήτημα του
εφοδιασμού στην ενέργεια.
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Mytilineos: Στο +116% στα κέρδη α' εξαμήνου, στα 166εκ ….
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:
Αύξηση της τάξης του 116% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €166
εκατ. έναντι €77 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, κατέγραψε η Mytlineos στο α' εξάμηνο του 2022.
Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, που ανήλθε σε €2.154 εκατ., σημείωσε αύξηση 117% σε σύγκριση με τα €994
εκατ. του α' εξαμήνου του 2021.
Στο 88% διαμορφώθηκε η αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν
σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Ο καθαρός δανεισμός της Mytilineos διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός
Δανεισμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο
κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, θέτοντας
τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη
στήριξη στην ελληνική οικονομία.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος
Μυτιληναίος ανέφερε:
"Καλούμαστε σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να αντιμετωπίσουμε μια
πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τις ευρύτερες επιπτώσεις της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην
Ουκρανία, καθώς και τη συνεχιζόμενη πανδημία, συνθήκες που συνοδεύονται από τις εντονότερες
πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές
σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.
Η MYTILINEOS αναγνώρισε έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα,
ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Έτσι, κατορθώνει όχι μόνο να
παραμένει αλώβητη, αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την
υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της.
Οι οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της
MYTILINEOS να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυχία, ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό
περιβάλλον.
Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές
επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με νέες επενδύσεις, όπως η μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικές επενδύσεις σε
ΑΠΕ που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η διεθνής
δραστηριότητα στην ενέργεια και στα μέταλλα.
Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση
φωτοβολταϊκών πάρκων από το global portfolio του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης
Ενέργειας, με την κερδοφορία να οδηγείται σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.
Τέλος, οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την
αύξηση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης".
Πιο αναλυτικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση:
Συνέχεια….
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ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε εκ €
Α' Εξαμ. 2022Α' Εξαμ. 2021Δ %
Β' Εξαμ. 2021Δ %
Κύκλος Εργασιών 2.154
994
117%
1.670
29%
EBITDA
293
156
88%
203
44%
Καθαρά Κέρδη
166
77
116%
85
97%
Κέρδη ανά μετοχή*1,221
0,566
116%
0,627
95%
Περιθώρια (%)
Δ(μ.βάσης)
Δ(μ.βάσης)
EBITDA
13,6%
15,6%
-203
12,2%
145
Καθαρά Κέρδη
7,7%
7,8%
-4
5,1%
268
*Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών
Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:
O κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε σε €2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021,
σημειώνοντας αύξηση 117%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν
κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,
επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων Τομέων που έχουν την υψηλότερη
συνεισφορά στα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας της
Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά
premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, ο
Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS
λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές
φυσικού αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη
διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €166 εκατ., αυξημένα
κατά 116% σε σύγκριση με τα €77 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας τα επίπεδα του
συνόλου του έτους για το 2021 (€162 εκατ.)
Είναι εμφανές ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022 διαμορφώνονται
υψηλότερα των προβλέψεων της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021. Παράλληλα,
οι τάσεις που καταγράφονται προϊδεάζουν για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο του έτους,
λαμβάνοντας υπόψη πάντα το ρευστό οικονομικό περιβάλλον αλλά και τη σταδιακή ωρίμανση των
επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).
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Titan: Αύξηση 26% στον κύκλο εργασιών το α' εξάμηνο
Κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 26% κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2022 η Titan Cement
International, με τα EBITDA για την ίδια περίοδο να διαμορφώνονται στα 139,1 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ήταν οι επιδόσεις του ομίλου το β' τρίμηνο, με
αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021 και με ανάκαμψη της
κερδοφορίας.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
(NPAT)του β΄τριμήνου ήταν ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2021, με τη βελτίωση της κερδοφορίας
να αποδίδεται στην αύξηση τιμών που κάλυψαν τις σωρευτικές αυξήσεις του κόστους.
Τα έσοδα από πωλήσεις στο εξάμηνο ξεπέρασαν το €1 δισ. (€1.035,5 εκ.), καθώς από τα τέλη του 2021
εφαρμόστηκαν σημαντικές αναπροσαρμογές τιμών.
Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €92,7 εκ.,
αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021, ενώ για το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €139,1 εκ.,
2,5% χαμηλότερα από το α’ εξάμηνο 2021.
Το ΔΛΠ 29 για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία, αυξάνοντας τα μηχρηματικά στοιχεία (non-monetary items). Το κέρδος από την υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill) που
προέκυψε αντισταθμίστηκε με ισόποση πρόβλεψη απομείωσης.
Η εταιρεία προχώρησε σε ολοκλήρωση εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών λύσεων βελτιστοποίησης
(RTO) σε όλη τη γραμμή παραγωγής τσιμέντου και στα δύο εργοστάσια της Αμερικής, οδηγώντας σε
αυξημένη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, βελτίωση της ποιότητα των προϊόντων και του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Πέτυχε επίσης σημαντική μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,6% το α’ εξάμηνο 2022 σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η ανθεκτικότητα της ζήτησης στις αγορές που δραστηριοποιείται η Titan επιτρέπει συγκρατημένη
αισιοδοξία για το υπόλοιπο του έτους, παρά τις αβεβαιότητες και τη μεταβλητότητα που διέπουν τις
αγορές, αναφέρει η εταιρεία.
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