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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Σε εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε η παρουσίαση
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.
Ο Όμιλος αναφέρθηκε στη στρατηγική της γεωγραφικής διαφοροποίησης και καθετοποίησης των
δραστηριοτήτων του, η οποία έχει επιτρέψει την ανάπτυξή του σε αγορές που ευημερούν, αλλά
και την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε αγορές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Σε
εφαρμογή της στρατηγικής του, ο Όμιλος έχει επενδύσει από το 2000 κι έπειτα συνολικά €3,8 δις,
δίχως να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από τα €3,8 δις, €1,6 δις αφορούν επέκταση
μέσω εξαγορών και €2.2 δις αφορούν επενδύσεις στο δυναμικό του Ομίλου. Τη διετία 2015 –
2016 ολοκληρώθηκε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με δαπάνες που ξεπέρασαν τα €320 εκ.
και που είχαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.
Το 2017 οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα €100 – 120 εκ.
Εν συνεχεία ο Όμιλος παρουσίασε τις τάσεις των αγορών στις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές
όπου δραστηριοποιείται.

Εκτενής αναφορά έγινε για την αγορά της Αμερικής η οποία αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης
του Ομίλου και όπου οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν θετικές. Η ζήτηση
τσιμέντου συνεχίζεται ανοδικά, ενώ παραμένει ακόμη κατά 25% χαμηλότερη από τα υψηλά
επίπεδα του 2005.

Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζήτησης στις Πολιτείες όπου

δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι ευνοϊκότερη από τον μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα, για την
περίοδο 2017-2021 η αμερικανική ένωση τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει μέσο ετήσιο
ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης τσιμέντου 6,3% στη Φλόριντα και 4,5% συνολικά στις πολιτείες
Βιρτζίνια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Η άνοδος της ζήτησης δομικών υλικών, σε συνδυασμό με τα
οφέλη από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τρία
τελευταία χρόνια, έχουν ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά.
Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα
των αρχών της δεκαετίας του ’60 και απορροφά μόνο ένα μικρό μέρος του παραγόμενου
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τσιμέντου. Τα ¾ των παραχθέντων όγκων εξάγονται σε άλλες αγορές, με σημαντικότερο
προορισμό την Αμερική.
Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η κατασκευαστική δραστηριότητα το 2017 άρχισε να
παρουσιάζει σημάδια ήπιας ανάκαμψης, ωστόσο παραμένει σημαντικά χαμηλότερη της συνολικής
παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων.
Στην Αίγυπτο, η άνω του 50% υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας που έγινε το 2016 σε συνδυασμό
με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόζει η χώρα, έχουν οδηγήσει σε κάμψη της
οικοδομικής δραστηριότητας και πτώση των τιμών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον πρόκληση
για την αγορά αποτελεί η αναμενόμενη για το 2018 έναρξη λειτουργίας του νέου υπερμεγέθους
εργοστασίου του αιγυπτιακού στρατού, δυναμικότητας 12 εκ. τόνων.
Έγινε αναφορά και στην πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στη Βραζιλία, όπου η αγορά
κατασκευών βρίσκεται ακόμη σε ύφεση. Η πρόσφατη βελτίωση οικονομικών δεικτών όμως
δημιουργεί προσδοκίες ανάκαμψης για το επόμενο έτος.
Επίσης συζητήθηκαν οι τάσεις στην αγορά της Τουρκίας, όπου η ζήτηση παραμένει ανοδική, αν και
εκτιμάται ότι από όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου, πρόκειται για τη μόνη αγορά
όπου δείχνει να εξαντλούνται τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου κατασκευών.
Τέλος, έγινε αναφορά στην πρόσφατη επιτυχή έκδοση 7-ετούς ομολογιακού δανείου με επιτόκιο
2,375% με την οποία εξασφαλίζεται ο δανεισμός του Ομίλου με ευνοϊκό επιτόκιο για τα επόμενα
χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε ότι πλέον ο δανεισμός του Ομίλου από ελληνικές τράπεζες είναι
ουσιαστικά μηδενικός.
Η παρουσίαση έκλεισε με τις προοπτικές του Ομίλου για το υπόλοιπο του 2017 που αναμένεται να
παραμείνουν συνολικά θετικές.

Φιλικά,
Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας

2

