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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (abstract)
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποτίμηση της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., εισηγμένης
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σκοπός αυτής της αποτίμησης είναι να
βρεθεί κατά πόσο η τρέχουσα τιμή της μετοχής της εταιρείας είναι δίκαιη ή όχι. Η
αποτίμηση γενικότερα αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τους επενδυτές
προκειμένου να επιλέξουν που θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους.
Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό κομμάτι, όπου έγινε εκτενής ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας αναφορικά με την αποτίμηση επιχειρήσεων. Στη συνέχεια για την
εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται πρώτα στρατηγική ανάλυση SWOT και PEST του
Ομίλου και ανάλυση αριθμοδεικτών. Κατόπιν προκειμένου να προχωρήσουμε στην
αποτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF)
και συγκεκριμένα το μοντέλο ανάπτυξης δύο σταδίων ελευθέρων ταμειακών ροών (2
stage growth FCFF).
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν δεδομένης της οικονομικής αστάθειας δεν
μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ασφαλή, παρόλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό
ρεαλιστικά και προσεγγίζουν την πραγματικότητα.
Το συμπέρασμα της ανάλυσης καταλήγει ότι η μετοχή τον Ιανουάριο του 2018
ήταν υπερτιμημένη από την αγορά.
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Κεφάλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.1 Εισαγωγή

Η εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ανήκει στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες σε
κεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα και τομέας δραστηριοποίησης της είναι η παραγωγή και
διακίνηση οικοδομικών υλικών. Μετά από 115 χρόνια δραστηριοποίησης ο όμιλος
αναπτύσσει καθετοποιημένη δραστηριότητα σε 14 χώρες.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτιμήσει την αξία της
εταιρείας και να προσδιορίσει την πραγματική τιμή της μετοχής. Κατόπιν θα εξετασθεί
κατά πόσο η τιμή διαπραγμάτευσης της εταιρείας στο χρηματιστήριο είναι
υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.
Η αποτίμηση της αξίας μίας εταιρείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως αν
αναλογισθεί κανείς και τη χρονική συγκυρία που λαμβάνει χώρα, καθόσον το
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζεται από τη δημοσιονομική
κρίση που ξεκίνησε το 2009, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον επιχειρηματικό κόσμο
και αυξάνει την αβεβαιότητα. Συνεπώς μία ακριβής αποτίμηση είναι μια χρήσιμη
πληροφορία ιδιαίτερα για τους παρόντες και τους επίδοξους επενδυτές της εταιρείας.
Καθόσον η εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αποτελεί μία εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκπόνηση της μελέτης θα αντληθούν κυρίως από τις ετήσιες δημοσιευμένες
καταστάσεις αλλά και από άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Σημαντικές,
για την αποτίμηση της εκάστοτε εταιρείας, είναι και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
μόνο στο εσωτερικό της εταιρείας στις οποίες όμως αυτή η μελέτη δεν έχει πρόσβαση.
Τέλος σημαντικοί παράγοντες στον υπολογισμό των μελλοντικών χρηματοροών είναι η
ευρύτερη εθνική και οικονομική συγκυρία αλλά και οι μελλοντικές προβλέψεις για
αυτές (επιτόκια κεντρικών τραπεζών, ανάπτυξη χωρών που δραστηριοποιείται η
εταιρεία κ.λ.π.), όπως γίνεται αντιληπτό αυτές οι προβλέψεις περιέχουν αβεβαιότητα
και στην ανάλυση τους θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1

1.2 Μεθοδολογία
H πρόκληση στην παρούσα μελέτη είναι ότι με θεωρητικό τρόπο θα πρέπει να
εξετάσουμε ένα πρακτικό θέμα. Πιο συγκεκριμένα: εισάγοντας δεδομένα σε μοντέλα
που δίνονται από τη βιβλιογραφία και αναλύοντας την τάση με βάση γεγονότα και
στρατηγικές να κρίνουμε το πόσο εύλογη είναι η τιμή η οποία δίνεται από μία ελεύθερη
αγορά. Για αυτό το λόγο θα γίνουν πολλές υποθέσεις ενώ οι παραδοχές θα
υποστηριχθούν με τα κατά το δυνατό αξιόπιστα και διασταυρωμένα δεδομένα.
Τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την αποτίμηση της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι τα εξής:


Αρχικά θα γίνει ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας

σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων και ιδίως της μεθόδου
των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, ώστε ο αναγνώστης να λάβει το
απαραίτητο

θεωρητικό

υπόβαθρο

προκειμένου

να

κατανοήσει

το

ερευνητικό μέρος.


Ακολούθως θα παρουσιασθεί αναλυτικά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ,

αναλύοντας το Ιστορικό, τα προϊόντα και η κατανομή των δραστηριοτήτων
του.


Έπειτα θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της Στρατηγικής του

Ομίλου, χρησιμοποιώντας σχετικά μοντέλα ανάλυσης.


Στο επόμενο βήμα αφού αναλυθούν οι κίνδυνοι στην

δραστηριοποίηση του Ομίλου, θα γίνει η κάθετη και οριζόντια ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και ύστερα θα επιχειρηθεί ανάλυση
μέσω αριθμοδεικτών.


Κατόπιν θα σχηματισθούν οι προβλέψεις για την μελλοντική

πορεία με βάση τα δεδομένα που θα αντληθούν από τις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.


Μετά από αυτά τα βήματα θα είμαστε έτοιμοι για να

αποτιμήσουμε πλέον την επιχείρηση μέσω των ταμειακών ροών που έχουμε
προβλέψει. Αφού αποτιμηθεί η παρούσα αξία της εταιρείας, θα
προσδιοριστεί και η δίκαιη τιμή της μετοχής.
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1.3 Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες
Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ τα οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη
ιστοσελίδα του. Επιπλέον αντλήθηκαν στοιχεία σχετικά με τις αγορές που
δραστηριοποιείται ο όμιλος τα οποία είναι προσβάσιμα στις ιστοσελίδες τις Τράπεζας
της Ελλάδος, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. της Παγκόσμιας Τράπεζας του ΟΟΣΑ, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και άλλων επίσημων πηγών ενημέρωσης. Ο αναγνώστης μπορεί
να ανατρέξει στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στο
τέλος της μελέτης.
Γενικά, τα δεδομένα που αντλούνται από τις δημοσιευμένες καταστάσεις των
εισηγμένων θεωρούνται αξιόπιστα, καθόσον διέπονται από αυστηρούς κανόνες και
έλεγχο.
1.4 Περιορισμοί

Στη παρούσα μελέτη έγινε χρήση των θεωριών που ήταν αντικείμενο στο διδακτικό
πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού MBA για στελέχη επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Για τις προβλέψεις που γίνονται παρακάτω
χρησιμοποιήθηκαν

απλουστευμένα

μοντέλα,

καθώς

η

διενέργεια

ορθότερων

προβλέψεων απαιτεί τη γνώση και τη χρήση ιδιαίτερα πολύπλοκων στατιστικών και
οικονομετρικών εργαλείων αλλά και εσωτερική πληροφόρηση σε δεδομένα που δεν
είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Κεφάλαιο 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 Γενικά

Η έννοια της αποτίμησης της επιχείρησης εμφανίστηκε περίπου έναν αιώνα πριν.
Έκτοτε διάφοροι τρόποι αποτίμησης αναπτύχθηκαν. Ιστορικά η αξία περιουσιακών
3

στοιχείων είχε διάφορες έννοιες ανάλογα με τον τρόπο που υπολογιζόταν. Σύμφωνα με
τους Ries (2013), Forster (1951) μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι οι εξής:
1.

Ονομαστική αξία (Book Value) που ισοδυναμεί με το σύνολο των ιδίων

κεφαλαίων της επιχείρησης.
2.

Συμφωνημένη αξία (Agreed Value) που αφορά μια αποτίμηση με βάση

τη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και αφορά μία δεδομένη
στιγμή.
3.

Αξία βάσει εκτίμησης από έναν ανεξάρτητο (π.χ. κρατικό) φορέα

(Appraisal)
4.

Χρηματιστηριακή αξία (Market Value) η οποία είναι διαθέσιμη μόνο για

επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
5.

Λογιστική αξία ( Nominal Value), το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης

6.

Αξία ρευστοποίησης (Liquidation Value), η καθαρή αξία των

περιουσιακών στοιχείων τη στιγμή της πώλησης τους.

2.2 Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία μιας επιχείρησης

Η αξία μιας επιχείρησης επηρεάζεται από τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει για
συσσώρευση κερδών ή ταμειακών ροών. Αυτά σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση
και τη λειτουργία της.
Υπάρχουν όμως και παράγοντες οι οποίοι, ενώ δεν σχετίζονται άμεσα με την
επιχείρηση έχουν έντονη επίδραση στην αξίας της. Αυτοί σύμφωνα με τον Λαζαρίδη
(2005) είναι:


Ο πληθωρισμός



Η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης και



Τα επιτόκια

Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τις
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μελών (επενδυτές, μετοχές, τράπεζες κ.λ.π.). Ιδιαίτερα
δε για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια θεωρείται ότι παίζουν μεγάλο ρόλο στην
αποτίμηση τη επιχείρησης με αποτέλεσμα οι

ειδήσεις που αφορούν αυτούς τους

παράγοντες να συντελούν σε άμεση μεταβολή της τιμής της επιχείρησης στο
Χρηματιστήριο.
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Ο συσχετισμός της μεταβολής της αξίας μιας μετοχής με βάση τη μεταβολή ενός εκ
των παραπάνω παραγόντων παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:
Πίνακας 1 Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών-επιχειρήσεων (Fisher, 1981)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΞΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΑ

2.3 Έννοια και σκοπός της αποτίμησης

Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας μίας οικονομικής μονάδας ή
ενός περιουσιακού στοιχείου. Σύμφωνα με τους Palepu et al (2007) o σκοπός μιας
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τις ταμειακές ροές, είναι να
εκτιμήσει την απόδοση της επιχείρησης μέσα στο συγκείμενο των στόχων και της
στρατηγικής της όπως η ίδια έχει θέσει.
Ουσιαστικά μέσα από την αποτίμηση επιδιώκουμε να εξάγουμε μία συγκεκριμένη
τιμή της μετοχής μίας επιχείρησης ώστε να οδηγηθούμε σε ένα από τα τρία παρακάτω
σενάρια:


Η αγοραία τιμή της μετοχής είναι ίση με την υπολογιζόμενη, συνεπώς η

μετοχή έχει μία δίκαια τιμή (fair value).


Η αγοραία τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη,

συνεπώς η μετοχή είναι υποτιμημένη (undervalued).


Η αγοραία τιμή της μετοχής υψηλότερη από την υπολογιζόμενη,

συνεπώς η μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued).

Οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν σε αποτίμηση της επιχείρησης είναι σύμφωνα με
τον Mayer (1986):
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H περίπτωση που έχει αποφασισθεί να πωληθεί μια επιχείρηση (μέσω

εξαγοράς

ή

συγχώνευσης),

ώστε

να

προετοιμασθεί

σωστά

για

τη

διαπραγμάτευση, γνωρίζοντας πιο είναι το δίκαιο τίμημα


Σωστή επιλογή μετοχών για αγορά



Αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών



Προσέλκυση κεφαλαίων

Γενικότερα η αποτίμηση αποτελεί μια διαδικασία στην οποία μεγάλο ρόλο παίζει ο
υποκειμενικός παράγοντας, κάτι το οποίο μπορεί να κλονίσει την αξιοπιστία της
εκτίμησης αλλά και να οδηγήσει σε δύσκολη θέση την επιχείρηση ή τους επενδυτές.
Συνεπώς σημαντική θέση στην εκτίμηση έχει η χρήση ποικίλων ποιοτικών και
ποσοτικών παραμέτρων.
Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2005) η διαδικασία της αποτίμησης θα πρέπει να λάβει
υπόψη τουλάχιστον τα εξής πέντε βασικά βήματα:


Κατανόηση της οικονομικής μονάδας που εξετάζεται



Πρόβλεψη επίδοσης της εταιρείας



Επιλογή κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης



Μετατροπή της πρόβλεψης σε αποτίμηση



Επενδυτική απόφαση

Για την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. η σημασία της αποτίμησης είναι σημαντική τόσο για τη
διοίκηση αυτής, η οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν για να πάρει τις σωστές
αποφάσεις, αλλά και τους επενδυτές είτε αυτοί είναι μικρομέτοχοι και χρειάζονται
πληροφόρηση κατά πόσο είναι δίκαιη τιμή στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή στο
Χρηματιστήριο, είτε μεγάλες εταιρείες ή Hedge funds που εξετάζουν συνεργασίες ή
εξαγορά της.

2.4 Μύθοι για την αποτίμηση

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο είναι απαραίτητο να αναφερθούν μύθοι οι οποίοι
έχουν εντοπισθεί σχετικά με την αποτίμηση και οποίοι σύμφωνα με τον Damodaran
(2001) είναι οι εξής:
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Μύθος 1ος : Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή

αποτελέσματα και δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις


Μύθος 2ος : Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες

διαθέσιμα μοντέλα και μέθοδοι


Μύθος 3ος : Δεν είναι δυνατή η αποτίμηση επιχειρήσεων που

λειτουργούν λίγα χρόνια και παρουσιάζουν ζημίες κατά τη διάρκεια αυτών


Μύθος 4ος : Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους, τα Beta

υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου δύναται να
υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια


Μύθος 5ος : Το επιτόκιο δανεισμού ταυτίζεται με το κόστος δανεισμού



Μύθος 6ος : Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον

υπολογισμό αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους δανεισμού θεωρείται
συντηρητική.


Μύθος 7ος : Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα Κέρδη



Μύθος 8ος : Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις

απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών


Μύθος 9ος : Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στη διαδικασία

αποτίμησης θεωρούνται εξωγενείς μεταβλητές


Μύθος 10ος : Μία σωστά τεκμηριωμένη αποτίμηση μπορεί να ισχύσει

επ’ αόριστον


Μύθος 11ος : Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία της

αποτίμησης


Μύθος 12ος : Το τελευταίο στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση

των ταμειακών ροών.

2.5 Μέθοδοι αποτίμησης

Στη

βιβλιογραφία

αναφέρονται

πολλές

μέθοδοι

οι

οποίες

δύναται

να

χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση μίας επιχείρησης, ενώ οι περισσότερες από αυτές
βασίζουν τους υπολογισμούς τους στις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Σημαντικές στις περισσότερες από αυτές είναι οι έννοιες:
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Του κόστους ευκαιρίας που εισήχθη το 1914 από τον Wieser και αυτή

του κόστους ευκαιρίας κεφαλαίου το 1930 από τον Fisher με αποτέλεσμα έκτοτε
να βασιστούν πάνω σε αυτές οι μέθοδοι των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.


Της παρούσας αξίας του χρήματος η οποία ουσιαστικά μας λέει πως ο

επενδυτής εξαιτίας της αβεβαιότητας και των επιτοκίων θα προτιμήσει να
κατέχει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σήμερα παρά στο μέλλον (Νούλας,
2015 και Λαζαρίδης, 2005).
Η ομαδοποίηση των ανωτέρω μεθόδων μπορεί να γίνει σε τρείς βασικές
κατηγορίες οι οποίες είναι:


Μέθοδοι που βασίζονται στην προεξόφληση των μελλοντικών

ταμειακών ροών


Μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα



Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχεία της αγοράς (Μέθοδοι

Πολλαπλασιαστών κ.λ.π.)
Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι αποτίμησης είναι οι παρακάτω (Λαζαρίδης, 2005):
1) Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης.
2) Μέθοδοι των ταμιακών ροών.
3) Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων ταμιακών ροών.
4)

Μέθοδος

της

καθαρής

περιουσιακής

θέσης

προσαυξημένης

με

την

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών.
5) Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής.
6) Μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών & χρήσης δεικτών
κεφαλαιαγοράς.
7) Η μέθοδος συγκριτικών συναλλαγών.
8) Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας.
9) Η μέθοδος option pricing model
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Η κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους εμφανίζει τα δικά της πλεονεκτήματα και ο
κάθε ερευνητής πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε αυτές με βάση τις γενικές οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

2.5.1 Μέθοδοι Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow MethodsDCF)

H έννοια της προεξόφλησης ταμειακών ροών εισήχθη από τον J.B. Williams το
1938. Οι ταμειακές ροές σχετίστηκαν με την εσωτερική αξία της επιχείρησης και την
αγοραία τιμή της. Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η κατά το δυνατόν ακριβής
πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών αλλά και η χρήση του σωστού
συντελεστή για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας. Ζητούμενο είναι ο ερευνητής,
βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, να οδηγηθεί στο συμπέρασμα αν η τρέχουσα τιμή
της μετοχής μίας επιχείρησης είναι δίκαιη ή όχι (υπερτιμημένη/υποτιμημένη)
Τα βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου της προεξόφλησης ταμειακών ροών,
σύμφωνα με τον Fernadez (2007) είναι τα εξής:


Διενέργεια στρατηγικής και οικονομικής ανάλυσης τόσο για την

εταιρεία όσο και για τον παραγωγικό κλάδο που ανήκει.


Πρόβλεψη των ταμειακών ροών της επιχείρησης σύμφωνα με τις

προβλέψεις για την επιχείρηση και τον κλάδο.


Υπολογισμός της απαιτούμενης απόδοσης για κάθε επιμέρους δείκτη



Προσδιορισμός της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών Ταμειακών

Ροών της Επιχείρησης, σύμφωνα με το προεξοφλητικό επιτόκιο που έχουμε
υπολογίσει στα προηγούμενα βήματα, και της υπολειμματικής αξίας.


Ερμηνεία

αποτελεσμάτων:

Συγκρίνονται

τα

αποτελέσματα

με

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ανάλυση
ευαισθησίας της αξίας στις βασικές παραμέτρους του μοντέλου, αποφασίζεται
αν η τιμή της μετοχής είναι δίκαιη ή όχι.
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2.6 Παραδοχές

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2005) οι μέθοδοι των ταμειακών ροών βασίζονται στις
κάτωθι παραδοχές:


Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, αλλά

και οι άλλοι παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν
μπορεί να συμπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες,
την δυναμικότητα, επιχειρηματικότητα και τέλος την οργάνωση και
λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.


Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές

ταμειακές ροές.


Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και

καλύτερες ποιοτικά πληροφορίες (ιδιαίτερα εάν υπάρχει μεγάλη
χρονοσειρά) από ότι υπόλοιπες. Ιδιαίτερα για τον μέτοχο, η κατάσταση
των ταμειακών ροών είναι αποκαλυπτική (για τον έλεγχο της καλής
διοίκησης, για την εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι θα έχει εισόδημα
(μερίσματα) από την εταιρία, για την εξασφάλιση ότι η αξία της
επιχείρησης θα αυξάνει και στο μέλλον, κ.ο.κ.).


Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών

συντελεστών προεξόφλησης.


Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή

και εκτίμηση των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον,
με βάση συγκεκριμένες και καλά ορισμένες υποθέσεις.

2.7 Παράγοντες επηρεασμού της αποτίμησης της εταιρείας

Η αποτίμηση με βάση την μέθοδο των ταμειακών ροών, βασίζεται στις μελλοντικές
ταμειακές ροές της επιχείρησης, οι οποίες με τη σειρά τους βασίζονται σε προβλέψεις
στις οποίες ο μελετητής καταλήγει έχοντας λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες που
αφορούν την αγορά ή την επιχείρηση. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Κιόχου και
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λοιποί (2014), υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τις προβλέψεις είτε ευμενώς είτε δυσμενώς, όπως:


αύξηση του ανταγωνισμού



απώλεια πελατών από τους οποίους η εταιρεία εμφανίζει υψηλή

εξάρτηση


μεταβολή της ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας



αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στο κράτος που δραστηριοποιείται

που θα δυσχεράνουν την δραστηριότητα της εταιρείας


κλιματολογικές αλλαγές που θα επηρεάσουν την παραγωγή τελικών

προϊόντων


κάλυψη των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης και η συνέχιση της ομαλής

χρηματοδότησης της εταιρείας από το τραπεζικό σύστημα

2.8 Προεξόφληση των ταμειακών ροών

Σύμφωνα με τον Νούλα (2015) οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση
(FCFF) είναι οι ταμειακές ροές που απομένουν για να διανεμηθούν σε μετόχους και
πιστωτές.
Σύμφωνα με τον Damodaran(2012), για να αποτιμηθεί μία εταιρεία με την μέθοδο
προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά η αξία του κάθε
περιουσιακού στοιχείου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:


Η διάρκεια ζωής του στοιχείου



Οι ταμειακές ροές που πρόκειται να δημιουργήσει



Το

προεξοφλητικό

επιτόκιο

που

εκφράζει

τον

κίνδυνο

των

αναμενόμενων ταμειακών ροών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο τύπος υπολογισμού της αξίας για περιουσιακά
στοιχεία που η διάρκεια ζωής τους είναι n είναι ο ακόλουθος:
𝑛

𝐶𝐹𝑡
𝑡
𝑡=1 (1 + 𝑟)

𝛢𝜉ί𝛼 = ∑

Όπου n = διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου
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r = το προεξοφλητικό επιτόκιο
CF = η ταμειακή ροή την περίοδο t
Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποια μεγέθη σημαντικά για τη μελέτη, καθώς και ο
τρόπος υπολογισμού τους.

2.8.1 Ρυθμός ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης των κερδών μιας εταιρείας (g) είναι σημαντικός για να
μπορέσουμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ενώ μπορεί να
υπολογιστεί ως εξής:
𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = Reinvestment Rate ∗ ROC
Όπου
Reinvestment Rate = Είναι το ποσοστό των κερδών που επανεπενδύονται σε καθαρό
κεφάλαιο κίνησης και καθαρές δαπάνες κεφαλαίου και προκύπτει από τον εξής τύπο:
Reinvestment Rate = 𝛱𝛼𝜌𝛼𝜅𝜌𝛼𝜏𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝛼 𝜅έ𝜌𝛿𝜂/ 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛥𝜄ά𝜃𝜀𝜎𝜂
Παρακρατηθέντα κέρδη= Κέρδη προς διάθεση – Αξία που διανέμεται ως μέρισμα
ROC = Return on Capital ή Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων, ο οποίος προκύπτει ως
εξής:
ROC =

𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡)
𝐵𝑉𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐵𝑉𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

BVDebt = Λογιστική Αξία των Δανειακών Κεφαλαίων της επιχείρησης
BVEquity = Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης
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2.8.2 Προεξοφλητικό επιτόκιο

Για τους σκοπούς της μελέτης, απαραίτητο είναι να προσδιορίσουμε το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο δηλαδή σύμφωνα με το οποίο θα προεξοφλήσουμε
σήμερα την αξία των ταμειακών ροών που πρόκειται να εισρεύσουν στο μέλλον,
χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου.

2.8.2.1 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
….)

Το κόστος κεφαλαίου αντανακλά το κόστος όλων των κεφαλαίων, ξένων αλλά και
ιδίων σε μακροπρόθεσμη βάση. Για να υπολογιστεί το WACC απαιτείται να είναι
γνωστή η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης αλλά και το κόστος της κάθε πηγής
κεφαλαίου (Νούλας, 2015).
Έτσι, σύμφωνα με τον Damodaran (2012) έχουμε:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
∗

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑡)
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Όπου:
Cost of Equity = Το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων
Cost of Debt = Το Μέσο Κόστος Δανεισμού της Επιχείρησης
Equity = Τα Ίδια Κεφάλαια της Επιχείρησης
Debt = Ο Δανεισμός της Επιχείρησης
t = Η Φορολογία της Επιχείρησης
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι το WACC αποτελεί ένα δείκτη για την
ελάχιστη απόδοση που πρέπει να έχει μία επένδυση που σκοπεύει να πραγματοποιήσει
μία επιχείρηση.
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Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων

Το κόστος ιδίων κεφαλαίων μπορεί να υπολογιστεί με βάση το υπόδειγμα
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model-CAPM). Σύμφωνα
με το υπόδειγμα αυτό υπολογίζεται η αναμενόμενη, από έναν επενδυτή, απόδοση ενός
περιουσιακού στοιχείου, βασιζόμενη στις έννοιες της απόδοσης της αγοράς και της
απόδοσης του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου1. Έτσι έχουμε:
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
Όπου:
Rf είναι η απόδοση χωρίς κίνδυνο.
Beta είναι ο συντελεστής beta, ο οποίος μετρά την ευαισθησία της απόδοσης του
εγγράφου σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς (για την Ελλάδα του Γενικού Δείκτη
Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Risk Premium είναι το ασφάλιστρο κινδύνου και υπολογίζεται ως η διαφορά
μεταξύ της μέσης απόδοσης της αγοράς (Rm)και της απόδοσης χωρίς κίνδυνο
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝑅𝑓 − 𝑅𝑚
Το Risk Premium ουσιαστικά αποτελεί την επιπλέον απόδοση που επιθυμεί ένας
επενδυτής εξαιτίας του επιπλέον ρίσκου που αναλαμβάνει συγκριτικά με την απόδοση
και το ρίσκο του ομολόγου μηδενικού κινδύνου. Βασίζεται κυρίως στο πόσο η πολιτική
κατάσταση, η νομοθεσία και η οικονομική δομή μίας χώρας επηρεάζουν το ρίσκο μίας
επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί σε αυτή. Ένας συνηθισμένος τρόπος
υπολογισμού του είναι ο εξής:
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝑈𝑆 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 + 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
Όπου το US Risk Premium είναι το Risk Premium για την οικονομία των Η.Π.Α., οι
οποίες και έχουν την μεγαλύτερη αξιοπιστία ως οικονομία, συνεπώς το Risk Premium
τους ισούται με το μηδέν. Το Country Spread σχετίζεται με την αξιοπιστία και την
πιστοληπτική ικανότητα μιας αλλά και τη μεταβλητότητα της αγοράς της.

1

Βασιλείου Δ. , Ηρειώτης Ν., 2008 Ανάλυση Επενδύσεων και διαχείριση Χαρτοφυλακίου,
Rossili
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Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων

Μία επιχείρηση συνήθως βασίζεται για τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις της
εκτός από τα δικά της κεφάλαια και σε αυτά που δανείζεται από την αγορά.
Απαραίτητο για τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους είναι ο υπολογισμός
του επιτοκίου του δανεισμού της επιχείρησης ή αλλιώς το κόστος δανειακών
κεφαλαίων (Cost of Debt). Αυτό προκύπτει από τον τύπο:
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 =

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά Έ𝜉𝜊𝛿𝛼
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈𝜀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈

2.8.3 Υπολειμματική Αξία

Στη μέθοδο DCF υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορίζοντας προβλέψεων (συνήθως
μεταξύ 5 και δέκα ετών) η αξία των περιουσιακών στοιχείων κατόπιν της περιόδου της
πρόβλεψης ονομάζεται υπολειμματική αξία (Terminal Value, TV). H υπολειμματική
αξία βασίζεται στην υπόθεση ότι πλέον της περιόδου πρόβλεψης, οι ταμειακές ροές θα
αυξάνονται με σταθερό ρυθμό καθόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια υψηλότερου
ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005). Η αξία της
αντιπροσωπεύει το ποσό που θα ήταν διατεθειμένος ένας επενδυτής να επενδύσει
προκειμένου να καρπωθεί τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα προκύψουν και
υπολογίζεται από τον εξής τύπο2:
𝛶𝜋𝜊𝜆𝜀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 =

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)
𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔

O υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας έχει τους ίδιους κινδύνους με τον
υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών, ήτοι ότι υπόκειται σε προβλέψεις που
μπορούν να επηρεαστούν από αυτούς που επηρεάζουν γενικότερα την αποτίμηση της
εταιρείας και μπορούν να οδηγήσουν στον υπολογισμό υψηλότερης ή χαμηλότερης
υπολειμματικής αξίας.

2

Brealy R., Myers S. and Allen F.,2003, principles Finance, 7thEdition McGraw Hill
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Κεφάλαιο 3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1 Γενικά

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών,
με καθετοποιημένη παραγωγή και 115 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την
Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε δέκα χώρες, απασχολεί
περισσότερους από 5.000 εργαζομένους ενώ ο κύκλος εργασιών του για το 2016
ανήλθε στα €1.509.000.0003. Ενώ σύμφωνα με το Global Cement Magazine
(Δεκέμβριος, 2017) 4 το μέγεθος της παραγωγικής του δυνατότητας ανέρχεται στα 22,8
μεγατόνους ανά έτος και τον κατατάσσει στη 16η θέση παγκοσμίως.
Οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν την εξόρυξη πρώτων υλών
και τη μετατροπή τους σε δομικά προϊόντα, τη διανομή των προϊόντων στους πελάτες
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας μέσω συνεργασιών με πελάτες και
επιχειρηματικούς εταίρους, τοπικές κοινωνίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα5.

3.2 Ιστορική Αναδρομή

Οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία του ομίλου είναι οι εξής6:
1902 Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου "τσιμεντοποιείου" στην πόλη
της Ελευσίνας.
1912 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
1933 Πραγματοποίηση των πρώτων εξαγωγών τσιμέντου.

3

http://www.titan.gr/el/titan-group/group-profile/
http://www.globalcement.com/magazine/back-issues/dec-2017
5
Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού 2016 της ΤΙΤΑΝ
6
http://www.titan.gr/el/titan-group/history/
4
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1951-1957

1.Η παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας αυξάνεται κατακόρυφα, με

συνεχή διεύρυνση των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 52% των
πωλήσεων του Τιτάνα και το 50% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών
τσιμέντου.
2. Αρχίζει να παράγεται και να διατίθεται στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό και λευκό τσιμέντο.
1962 Έναρξη λειτουργίας δεύτερου εργοστασίου του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης.
1968 Έναρξη λειτουργίας του τρίτου εργοστασίου του Τιτάνα στο Δρέπανο Αχαΐας.
1971 Καθιέρωση του θεσμού της αποκατάστασης περιβάλλοντος.
1976 Έναρξη λειτουργίας τέταρτου εργοστασίου στο Καμάρι Βοιωτίας.
1978 Ιδρύεται η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., με αντικείμενο την
παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.
1979 1. Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού αποθήκευσης τσιμέντου στη
Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (πλωτός σταθμός) και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
(πλωτός σταθμός).
2. Ανάληψη από την θυγατρική ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. του έργου διαχείρισης συντονισμού των θαλάσσιων μεταφορών τσιμέντου.
1980 Κατάταξη του Τιτάνα στη 2η θέση του πίνακα των μεγαλύτερων εξαγωγικών
βιομηχανιών της Ελλάδας.
1985 Πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, εξαγωγών στις Η.Π.Α..
1988 Ίδρυση σταθμού διανομής τσιμέντου στις Η.Π.Α. (Port Newark, New Jersey).
1989-1994

Ίδρυση σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη: Βενετία - Ιταλία,

Μασσαλία - Γαλλία, Hull - Ηνωμένο Βασίλειο.
1991 Έμφαση στην καθετοποίηση δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε λατομεία
αδρανών υλικών και μονάδες σκυροδέματος.
1992 Απόκτηση του ελέγχου τσιμεντοβιομηχανίας στις Η.Π.Α. (Roanoke).
1997 Έναρξη παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων ¨INTERMIX¨ στην Ελλάδα.
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1998 Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας Plevenski Cement στη
Βουλγαρία και της εταιρίας Cementarnica Usje στη F.Y.R. of Macedonia.
1999 Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρίας Beni Suef
Cement (Κοινοπραξία TITAN - LAFARGE) και λειτουργία νέου σταθμού στη
Σάφαγκα της Αιγύπτου.
2000 Εξαγορά της TARMAC AMERICA Inc (μετέπειτα TITAN AMERICA)με
απόκτηση του 100% των εργοστασίων Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida),
λατομείων, μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών διανομής τσιμέντου κ.ά., στις
Η.Π.Α..
2002 1. Υπογραφή από τον Τιτάνα (πρώτη Ελληνική Εταιρία) του Οικουμενικού
Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ.
2. Ένταξη της αμερικανικής εταιρίας Separation Technologies (επεξεργασίας
ιπτάμενης τέφρας) στον Όμιλο.
3. Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας Kosjeric στη Σερβία.
4. Απόκτηση του ελέγχου της αιγυπτιακής εταιρίας ALEXANDRIA
PORTLAND CEMENT (σε κοινοπραξία με τη LAFARGE).
2003 Ένταξη

του

Ομίλου

ΤΙΤΑΝ

ως

πλήρους

μέλους

του

Παγκόσμιου

Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD).
2004 1. Συμβολή του Τιτάνα στην κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου. ως
αποκλειστικού προμηθευτή ειδικού τσιμέντου, που παράγεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα.
2. Παραχώρηση των μετοχών της PLEVENSKI A.D. και εξαγορά των μετοχών
της εταιρίας ZLATΝA PANEGA Α.D. στη Βουλγαρία.
2005 Εγκαίνια νέας παραγωγικής μονάδας τσιμέντου του εργοστασίου Pennsuco
(Florida), στις Η.Π.Α..
2006 Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA τριών ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής
έτοιμου σκυροδέματος στις Η.Π.Α..
2007 1. Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA δύο ακόμα εταιριών έτοιμου
σκυροδέματος και λατομείου ασβεστόλιθου στις Η.Π.Α..
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2. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 αξιολογήθηκε με Α+.
To A+ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο διασφάλισης που προβλέπει η Διεθνής
Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών (GRI, G3, 2006).
2008 1. Εξαγορά της τουρκικής εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret
A.S. με απόκτηση του 50% του εργοστασίου στο Tokat και μονάδας άλεσης στο
Tekirdag.
2. Απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία
"Lafarge-Titan Egyptian Investments" (εργοστάσια Beni Suef, Alexandria Portland
Cement), στην Αίγυπτο.
3. Η Cementarnica Usje A.D., θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Π.Γ.Δ.Μ.,
προσυπέγραψε την ένταξή της στο τοπικό δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global
Compact) του ΟΗΕ.
2009 1. Η Α.Ε Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κατέκτησε την 1η θέση στη λίστα των “Top
Companies for Leaders” στην Ευρώπη και την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη για
το 2009.
2. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 αξιολογήθηκε με Α+.
2010 1. Εγκαίνια νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ΑΝΤΕΑ στην Αλβανία.
Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα της χώρας και από τα πιο
σύγχρονα τεχνολογικά εργοστάσια τσιμέντου στον κόσμο. Η σημαντική αυτή επένδυση
ανήλθε σε 200 εκατ. ευρώ και η συνολική δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου
είναι 1,5 εκατ. τόνοι ετησίως.
2. Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Κόσσοβο.
3. Η Α. Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 1.000 πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Εταιρίες του
κόσμου.
2016 Απόκτηση συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de
Cimento Apodi, στη Βραζιλία, η οποία διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
τσιμέντου στο Quixeré. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cimento Apodi θα ελέγχεται από
κοινού (50/50) από τον Όμιλο Dias Branco και την εταιρία ΤΙΤΑΝ/Sarkis (που ανήκει
κατά 94% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ).
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3.3 Προϊόντα της Εταιρείας

Τα κυριότερα τελικά προϊόντα του ομίλου είναι7:


το τσιμέντο, το οποίο είναι ένα συνδετικό υλικό και αποτελεί το κύριο
συστατικό του έτοιμου σκυροδέματος,



το έτοιμο σκυρόδεμα, το οποίο είναι ένα δομικό υλικό και παράγεται
από την ανάμιξη τσιμέντου, αδρανών υλικών και νερού που δίνουν ένα
ανθεκτικό προϊόν, το οποίο μπορεί να υπάρξει σε διάφορες μορφές.



τα αδρανή υλικά, όπως η άμμος, το χαλίκι, τα προϊόντα θραύσης
πετρωμάτων και το ανακυκλωμένο σκυρόδεμα.

3.4 Κατανομή Δραστηριοτήτων του Ομίλου

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ ανάπτυξε το 2016 καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική
και εμπορική, σε 14 χώρες στην Ευρώπη την Αφρική την Αμερική και την Ασία. Πιο
συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του, ανά τομέα, κατανεμήθηκε όπως φαίνεται στον
Διάγραμμα 1.

Ελλάδα & Δυτική
Ευρώπη

261,326

Bόρεια Αμερική
249,201

794,352

204,274

Νοτιοανατολική
Ευρώπη
Ανατολική Μεσόγειος

Διάγραμμα 1 Δραστηριότητα Ομίλου ανά Λειτουργικό Τομέα σε χιλ. €

7

http://www.titan.gr/el/titan-group/business-activities/
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Το 2016 για ακόμη μια χρονιά το τσιμέντο παρέμεινε η κύρια δραστηριότητα του
ομίλου όπως φαίνεται στον Διάγραμμα 2. Παρόλα αυτά το ποσοστό συμμετοχής του
στο σύνολο εργασιών του Ομίλου βαίνει μειούμενο με την πάροδο των ετών όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 2 όπου το τσιμέντο σταδιακά έχασε πάνω από 14 ποσοστιαίες
μονάδες στην «πίτα» κατά την περίοδο 2013-2016, φτάνοντας το τελευταίο έτος να
αποτελεί το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών.

2016

Λοιπές Δραστηριότητες

2015

Έτοιμο Σκυρόδεμα &
Αδρανή Υλικά,
Τσιμεντόλιθοι

2014

Τσιμέντο

2013
0

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

Διάγραμμα 2 Κύκλος Εργασιών ανά Προϊόν στον Όμιλο
Πίνακας 2 Κύκλος Εργασιών σε χιλ. € ανά Προϊόν και Ποσοστώσεις για τα έτη 2013-2016

Έτοιμο Σκυρόδεμα

Έτος

Τσιμέντο

& Αδρανή Υλικά,

Λοιπές

Τσιμεντόλιθοι

Δραστηριότητες Σύνολο

2013

863.681

307.234

73,45%

26,13%

2014

776.816

378.515

67,06%

32,68%

2015

886.198

507.626

63,40%

36,32%

2016

907.451

592.880

60,13%

39,29%

5.022 1.175.937
0,43%

100,00%

3.083 1.158.414
0,27%

100,00%

3.994 1.397.818
0,29%

100,00%

8.822 1.509.153
0,58%

100,00%
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3.5 Αξίες του Ομίλου

Οι αξίες που διέπουν τον όμιλο στις οποίες δεσμεύεται η διοίκηση αλλά και
γενικότερα ο Όμιλος στον τρόπο λειτουργίας του όπως περιγράφονται στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ομίλου είναι οι εξής8:
 «Ακεραιότητα


Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές



Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία



Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο

 Γνώση
 Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση
 Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς
 Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες
 Αξία στον πελάτη
 Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
 Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
 Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
 Δέσμευση έναντι στόχων
 Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους
 Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
 Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα
 Συνεχής Βελτίωση
 Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
 Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
 Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
 Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη
 Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη»

8

http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-values/
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Κεφάλαιο 4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4.1 Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθεί στη στρατηγική ανάλυση του Ομίλου. Επίσης θα
παρουσιαστεί το περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο όμιλος, ευκαιρίες και οι απειλές
που εμφανίζονται σε αυτό, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η στρατηγική θέση της
επιχείρησης.
Η χάραξη της στρατηγικής κάθε επιχείρησης επιδιώκει την επιβίωση, την εξέλιξη,
την ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων της καθώς επίσης την διατήρηση της στην
αγορά σε υψηλά επίπεδα, ενώ στοχεύει στον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων
στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον
προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων
(Chandler, 1990). Με βάση αυτή την ανάλυση θα μας δοθεί η ευκαιρία να
κατανοήσουμε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, τις
επιδόσεις και την κερδοφορία της επιχείρησης, διευκολύνοντας την πρόβλεψη αυτών
στο μέλλον.
Ως εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση PEST όπου και θα γίνει ανάλυση
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάλυση SWOT προκειμένου να
καταλήξουμε σε κάποια σύντομα συμπεράσματα.
4.2 Στρατηγική του Ομίλου

Ο Τιτάνας στοχεύει να αναπτυχθεί ως πολυπεριφερειακή και καθετοποιημένη
δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματικό
πνεύμα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το
περιβάλλον.

Ο

στόχος

αυτός

μεταφράζεται

σε

τέσσερις

στρατηγικές

προτεραιότητες9 :

9

Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού 2016 της ΤΙΤΑΝ
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 Γεωγραφική διαφοροποίηση: Διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου μέσω
εξαγορών και εγκατάστασης νέων μονάδων σε νέες ελκυστικές αγορές, ενώ
μπορεί να παρατηρήσει κανείς και την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης του
από την ελληνική αγορά από την έναρξη της περιόδου οικονομικής που έχει
εισέλθει η χώρα.
Ο Όμιλος πιστός στην στρατηγική του για γεωγραφική διαφοροποίηση
προβαίνει σε μεγάλες επενδύσεις μόνο εκτός Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Την
δεκαετία 2006-2016 ο όμιλος αύξησε κατακόρυφα τις λειτουργίες, μέσω
επενδύσεων σε νέα εργοστάσια και εξαγορές, σε
 Η.Π.Α., με την αγορά τεσσάρων ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής
έτοιμου σκυροδέματος αλλά και ενός λατομείου ασβεστόλιθου,
 Τουρκία, με την εξαγορά Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
 Αίγυπτο, με την απόκτηση των εργοστασίων Beni Suef και Alexandria
Portland Cement ,
 στο Κόσσοβο, με την εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου και
 στην Αλβανία, εγκαινιάζοντας το υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
τσιμέντου ΑΝΤΕΑ
Το 2016 ο Όμιλος ξεκίνησε την δραστηριοποίηση του σε μία νέα για αυτόν
χώρα, τη Βραζιλία με την συμμετοχή του στην Cimento Apodi.
Αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοποιήσεων είναι η μείωση του ποσοστού του
Τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης στο σύνολο του κύκλου εργασιών του
Ομίλου, από 21,2% το 2013 σε 17,3% το 2016, με μεγάλο ποσοστό της
παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων να διοχετεύεται σε εξαγωγές.
 Καθετοποίηση δραστηριοτήτων: Επέκταση του Ομίλου σε άλλους παραγωγικούς
τομείς στην αλυσίδα προϊόντων τσιμέντου.
Ενδεικτικό αυτού είναι η σαφής και σταθερή αύξηση στο μερίδιο του κύκλου
εργασιών του ομίλου που κατέχουν τα λοιπά υλικά (Έτοιμο Σκυρόδεμα &
Αδρανή Υλικά, Τσιμεντόλιθοι) έναντι του Τσιμέντου από 26,13% το 2013 στο
39,29% το 2016 (Πίνακας 2).
 Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: Εφαρμογή νέων αποτελεσματικών
μεθόδων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου με στόχο τη μείωση
του κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
Σε αυτά τα πλαίσια ο Όμιλος προβαίνει:
 στην κατασκευή σύγχρονων τεχνολογικά εργοστασίων (ΑΝΤΕΑ, στην
Αλβανία κ.λ.π.)
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 στη

βελτιστοποίηση

της

συντήρησης

των

ήδη

υπάρχουσων

λειτουργικών μονάδων
 σε δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών
 στην ανάπτυξη της καινοτομίας
 στη εκπόνηση ενός προγράμματος το οποίο ανάμεσα στα άλλα στοχεύει
την βελτιστοποίηση του αριθμού των προμηθευτών και το χτίσιμο
μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς
 σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στην Αίγυπτο με εθελούσια έξοδο για
τους εργαζόμενους.
 στη μείωση του κόστους δανεισμού του με αποπληρωμή ομολόγου με
τοκομερίδιο 4,25% και λήξη το 2019, μέσω έκδοσης νέου ομολόγου, το
έτος 2017, με τοκομερίδιο 2,375%.
 Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Φροντίζοντας και αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό και βελτιώνοντας
συνεχώς τις καλές σχέσεις με όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς συμμετόχους.
Ο Όμιλος είναι πολύ ενεργός στον τομέα ΕΚΕ, με πολλές δραστηριότητες και
κορυφαία διάκριση του να λαμβάνεται το 2010, όταν περιλήφθηκε στις 1.000
πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Εταιρίες του κόσμου.
4.3 Ανάλυση PEST

Μία από τις πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις ανάλυσης του περιβάλλοντος που
δραστηριοποιείται μία επιχείρηση είναι η ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών,
κοινωνικών και τεχνολογικών τάσεων. Σύμφωνα με τον Ward (2005) αποτελεί ένα
πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο
οποίο μια εταιρεία λειτουργεί ή σκοπεύει να λειτουργήσει, παρέχοντας έτσι μία
¨δορυφορική εικόνα¨ της επιχείρησης. Αντίθετα με το μοντέλο των Πέντε δυνάμεων
του Porter αντιμετωπίζει το εξωτερικό περιβάλλον χωρίς να αγγίζει τον κλάδο στον
οποίο λειτουργεί μια εταιρεία και επομένως προορίζεται ως εργαλείο αξιολόγησης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη δε θα μείνει στο περιβάλλον της Ελλάδος όπου και
εδρεύει ο Όμιλος αλλά θα προχωρήσει πέραν των συνόρων της, καθόσον ο όμιλος έχει
προσανατολιστεί ξεκάθαρα στο εξωτερικό, ενώ όπως είδαμε και πιο πάνω το
μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του στις Η.Π.Α.
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Πίνακας 3 Ανάλυση Περιβάλλοντος PEST

Ανάλυση Περιβάλλοντος PEST
Πολιτικοί

Οικονομικοί

Κοινωνικοί

Τεχνολογικοί

Παράγοντες

Παράγοντες

Παράγοντες

Παράγοντες

Καταναλωτικά

Δαπάνες σε έρευνα και

πρότυπα

ανάπτυξη

Κανονισμοί
Προστασίας του
Περιβάλλοντος

Πληθωρισμός

Φορολογικές

Ρυθμός μεταφοράς

Πολιτικές

Πορεία του ΑΕΠ

Κοινωνικές Νόρμες

τεχνολογίας

Συνθήκες Διεθνούς

Επίπεδα

Δημογραφικά

Νέα προϊόντα / παραγωγικές

Εμπορίου

Ανεργίας

χαρακτηριστικά

διαδικασίες

Διαθέσιμο

Κατανομή

Μεταβολές σε πρόσβαση στο

Εργατική νομοθεσία

Εισόδημα

Εισοδήματος

Διαδίκτυο

Πολιτική σταθερότητα

Επιτόκια

Επίπεδο μόρφωσης

Τεχνολογική υποδομή

Ενεργειακό
κόστος

4.3.1 Πολιτικοί Παράγοντες

Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περιπεπλεγμένη, κυρίως εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης στην οποία η χώρα εισήλθε το 2009. Η πολιτική αστάθεια, η
υπερφορολόγηση

των

επιχειρήσεων

και

η

διαφθορά,

συνθέτουν

τα

κύρια

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα η φορολόγηση των επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα ασταθής, αλλά
παρά την αυξητική τάση που παρατηρείται έπειτα από το 2012, είναι αρκετά
χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της τρέχουσας χιλιετίας, όπως άλλωστε και
παρατηρείται στον Πίνακα 41011.

10

http://www.eea.gr/gr/el/articles/klimakes-kai-syntelestes-forologias-eisodimatos-apo-to-2000-

kai-meta
11

http://www.kathimerini.gr/823605/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-29-o-foros-epi-

twn-kerdwn-epixeirhsewn
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Πίνακας 4 Φορολογία Ελληνικών Επιχειρήσεων 2000-2017

Φορολογία Ελληνικών Επιχειρήσεων
2000-2017
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Αναφορικά με τις Η.Π.Α., όπου και παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου
εργασιών του Ομίλου, το πολιτικό περιβάλλον είναι σαφώς πιο ευνοϊκό για
επιχειρήσεις. Η χώρα έχει ισχυρή εφαρμογή του νόμου, ενώ υπάρχει διαύγεια στην
πολιτική και την οικονομία. Η χώρα έχει μαζική πολιτική και οικονομική επιρροή τόσο
στην εθνική όσο και στην παγκόσμια χάραξη πολιτικής και αναγνωρίζεται ως η
παγκόσμια υπερδύναμη. Βαρίδι για την οικονομία αλλά και τις διεθνείς σχέσεις,
αποτελεί η πολιτική του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» ο οποίος ξεκίνησε μετά τα
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και οι δαπάνες του μόνο κατά την περίοδο 20012014 κόστισε 1.608,9 δις $ στον εθνικό προϋπολογισμό (Belasco, A., 2009). Τέλος η
προσεχής μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 35% σε 21% αναμένεται να επιδράσει
θετικά στην ανάπτυξη της χώρας.
Σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, πολιτική αστάθεια
παρατηρείται γενικότερα στην Αίγυπτο, την Τουρκία (δύο χώρες οι οποίες έχουν γίνει
επανειλημμένα στόχοι και τρομοκρατικών κτυπημάτων με στόχο να πλήξουν τις
οικονομίες τους) και την Π.Γ.Δ.Μ. Γενικότερα καθόσον ο Όμιλος είναι συνδεδεμένος
άρρηκτα με τη δραστηριότητα των κατασκευών και κατά συνέπεια αναπτύσσεται
κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες όμως πολλές φορές, παρουσιάζουν χαμηλά
επίπεδα διαύγειας σε οικονομία και δημόσια διοίκηση και υψηλά επίπεδα διαφθοράς.
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατάταξη σε επίπεδο διαφθοράς ανά τον κόσμο και το
ποσοστό αυτών των χωρών12.
Πίνακας 5 Διαφθορά στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Διαφθορά στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Χώρα

Κατάταξη

2016

2015

2014

2013

2012

Ελλάδα

69

44

46

43

40

36

Η.Π.Α.

18

74

76

74

73

73

Αίγυπτος

108

34

36

37

32

32

Αλβανία

83

39

36

33

31

33

Π.Γ.Δ.Μ.

90

37

42

45

44

43

Βουλγαρία

75

41

41

43

41

41

Σερβία

72

42

40

41

42

39

Βραζιλία

79

40

38

43

42

43

95

36

33

33

33

34

75

41

42

45

50

49

Κοσσυφοπέδιο
Τουρκία

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας, εάν εξαιρεθούν οι Η.Π.Α.,
οι υπόλοιπες χώρες όπου κυρίως δραστηριοποιείται ο Όμιλος έχουν σημαντικά επίπεδα
διαφθοράς, υψηλότερα από αυτά της Ελλάδας, βρισκόμενες στο μέσο περίπου της
παγκόσμιας διαφθοράς, κάτι που αυξάνει το ρίσκο που λαμβάνει ο Όμιλος.

4.3.2 Οικονομικοί Παράγοντες

Η κακή οικονομική συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι το κύριο
χαρακτηριστικό στην Ελλάδα. Συμφώνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ το 2016 μειώθηκε
κατά 28% ή 67,8 δις € από τα υψηλά του 2008. Η ανεργία είναι πολύ υψηλή, ενώ τα
επιτόκια δανεισμού τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων βρίσκονται σε
δυσθεώρητα, για την ευρωζώνη, ύψη. Ο κλάδος παραγωγής τσιμέντου, ως κλάδος
εντάσεως κεφαλαίου, έχει μεγάλη εξάρτηση από το κόστος κεφαλαίου και συνεπώς τα
επιτόκια δανεισμού. Αλλά το σημαντικότερο οικονομικό μέγεθος για τον κλάδο είναι η
οικοδομική δραστηριότητα, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ζήτηση των
προϊόντων του Ομίλου.

Εξαιτίας ενός πλήθους παραγόντων, όπως: η μείωση του

πληθυσμού, η μη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες και το πάγωμα
δημοσίων έργων, οδήγησε στην κατακόρυφη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας
12

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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στη χώρα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
εξανεμίστηκε μετά το 2007, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις τα τελευταία
χρόνια (Πίνακας 6), οι οποίες όμως δεν παύουν να παρουσιάζονται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Παρόμοια πορεία εμφάνισε και η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, με
αποτέλεσμα ο κλάδος παραγωγής τσιμέντου να δέχεται τρομερές πιέσεις.
Πίνακας 6 Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα 2007-2016

Από την άλλη στις Η.Π.Α. η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη. Η οικονομία έχει
ανακάμψει πλήρως από την κρίση που πέρασε το 2008. Ο ρυθμός ανάπτυξης του
Α.Ε.Π. ήταν 1,6% για το 201613, παρόλα αυτά παρουσιάζονται μεγάλα ελλείμματα, ενώ
η χώρα κατέχει το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς. Ο
κλάδος παραγωγής τσιμέντου στηρίζει 500.000 θέσεις εργασίας στη χώρα, η οποία
βρίσκεται στην τρίτη στην παραγωγή τσιμέντου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ η
ζήτηση για τσιμέντο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το 2011 (πίνακας 7), για να
φτάσει το 2016 στους 96.200 χιλ. μετρικούς τόνους, με τζίρο 10,7 δις $, ενώ σύμφωνα
με προβλέψεις της Portland Cement Association η ζήτηση αυτή θα αυξηθεί κατά 2,6 και
28% για τα έτη 2017 και 2018 αντίστοιχα, Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αγοράς
τσιμέντου στη χώρα είναι ότι η εγχώρια παραγωγή (εκτιμ. 85.900 μετρικοί τόνοι για το
2016) αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ζήτησης να
καλύπτεται με εισαγωγές14.

13

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

14

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/mcs-2017-cemen.pdf
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Πίνακας 7 Κατανάλωση Τσιμέντου στις Η.Π.Α. (2004-2016)15

Εμφανής Κατανάλωση Τσιμέντου στις Η.Π.Α.
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Γενικά, ο Όμιλος, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8 δραστηριοποιείται σε χώρες με
ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από το μέσο όρο, με σημαντικότερες εξαιρέσεις τις
Η. Π.Α., την Ελλάδα αλλά και τη Βραζιλία, η οποία βρίσκεται σε έντονη ύφεση16.
Πίνακας 8 Ρυθμοί ανάπτυξης για χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (2015,2016)

Ανάπτυξη στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Χώρα

2015

2016

Ελλάδα

-0,2

0

Η.Π.Α.

2,6

1,6

Αίγυπτος

4.4

4,3

Αλβανία

2,6

3,5

Π.Γ.Δ.Μ.

3,8

2,4

Βουλγαρία

3,6

3,4

Σερβία

0,8

2,8

Βραζιλία

-3,8

-3,6

Κοσσυφοπέδιο

4,1

3,4

Τουρκία

6,1

2,9

Κόσμος

2,7

2,4

15
16

https://www.statista.com/statistics/273367/consumption-of-cement-in-the-us/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=EG-GR-

1W-US-AL-TR-BR-CG&start=2015
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4.3.3 Κοινωνικοί Παράγοντες

Όσον αφορά την ανάλυση του κοινωνικού περιβάλλοντος, θα σταθούμε κυρίως στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις καταναλωτικές συνήθειες.
Στην Ελλάδα ο πληθυσμός μειώνεται μετά το 201117 , συνέπεια της οικονομικής
κρίσης που οδηγεί τους Έλληνες κατοίκους σε μετανάστευση στο εξωτερικό, αλλά και
της υπογεννητικότητας. Επίσης σταδιακά ο πληθυσμός γηράσκει, με τον διάμεσο
ηλικίας να αυξάνεται από το 41,1 για το 2010 στο 43,9 για το 201618 . Η πρόσφατη
εισροή μεταναστών δεν αλλάζει αισθητά τον δημογραφικό χάρτη της χώρας, αφού οι
περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν τη χώρα ως τελικό προορισμό. Οι δε δομές που
χρησιμοποιούνται για την στέγαση τους επικεντρώνονται είτε στην ενοικίαση
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών δομών, είτε στην χρήση προκατασκευασμένων
οικίσκων, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά δομικά υλικά.
Στις Η.Π.Α., οι οποίες είναι και η τρίτη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο με
323.000.000 κατοίκους, ο πληθυσμός αυξάνεται. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 201016 αυξήθηκε κατά 4,45% ή 13,8 εκ. 19 . Παρόλα αυτά, όπως σε όλες τις οικονομικά
αναπτυγμένες χώρες, παρατηρείται, αν και με χαμηλότερους αριθμούς από αυτούς της
Ελλάδας, το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, με το διάμεσο ηλικίας να
μεταβάλλεται από τα 37,2 έτη για το 2010 στα 37,9 για το 201620 . Οι καταναλωτικές
συνήθειες επιβάλλουν μεγάλη διαφοροποίηση στα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή κατοικιών, σε αντίθεση με την Ευρώπη, με εκτενή χρήση ξύλου ή
ατσαλιού και λιγότερη συγκριτικά χρήση τούβλου ή σκυροδέματος. Παρόλα αυτά το
τσιμέντο χρησιμοποιείται εκτενώς στα έργα υποδομές και όπως είδαμε παραπάνω η
ζήτηση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

17

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00019&plugin=1

18

19

Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=en
United States Bureau https://www.census.gov/data/tables/2016/demo/popest/nation-total.html

20

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
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Όσον αφορά τις λοιπές χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος θα ξεχωρίσουμε τη
Βραζιλία, η οποία και επιλέχθηκε να είναι η πιο πρόσφατη χώρα επέκτασής του, της
οποίας η τρέχουσα ζήτηση για οικοδομικά υλικά βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρόλα
αυτά οι ρυθμοί αστικοποίησης του πληθυσμού υποδηλώνουν θετικές μακροπρόθεσμες
προοπτικές.

4.3.3 Τεχνολογικοί Παράγοντες

Ο κλάδος παραγωγής τσιμέντου αποτελεί έναν παραδοσιακό τομέα παραγωγής, ο
οποίος δεν παρουσιάζει τόσο έντονες τεχνολογικές εξελίξεις, όσο άλλοι (πληροφορική
κ.α.). Οι καινοτομίες στον κλάδο επικεντρώνονται σε βελτιώσεις, όπως νέοι τύποι
σκυροδέματος και οικολογικότεροι/λιγότερο ενεργοβόροι μέθοδοι παραγωγής.
Γενικότερα στην Ελλάδα τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την Έρευνα και
Ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα χαμηλά και παρά την αύξουσα τάση που παρατηρείται
παραμένουν πολύ μακριά από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στην Ελλάδα επενδύθηκε το 0,97% του Α.Ε.Π. για το 2015, ενώ για το ίδιο έτος το
αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 2,23% παγκοσμίως, με τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα να
παίρνει πλέον τη θέση πρωταγωνιστή στις δαπάνες για αυτόν τον τομέα, ξεπερνώντας
το 2016 για πρώτη φορά την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα2122 . Από την άλλη
μεριά οι Η.Π.Α. είναι μία οικονομία που βασίζεται στην τεχνολογική έρευνα και στις
καινοτομίες. Είναι πρωτοπόρος χώρα σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και
η νανοτεχνολογία, η οποία εξελίσσεται σημαντικά και στον κλάδο παραγωγής
τσιμέντου, ενώ στην χώρα επενδύθηκε για το 2015 το 2,88% του Α.Ε.Π. Έρευνα και
Ανάπτ𝜐𝜉𝜂23 .

21

https://data.worldbank.org/topic/science-and-technology

22

http://www.ekt.gr/el/news/21148

23

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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4.4 Ανάλυση SWOT

H ανάλυση SWOT αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο για την λήψη στρατηγικών
αποφάσεων. Όπως προκύπτει και από το αρκτικόλεξο η ανάλυση αυτή μελετά τα
δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία της επιχείρησης κάνοντας
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και τις ευκαιρίες (Opportunities) και
απειλές (Threats) που προκύπτουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
(Σιώμκος, 2004)
Strengths

Weaknesses
• Πολλές διαφορετικές εταιρείες που

• Χαμηλό κόστος δανεισμού (Ομόλογο

εξαγοράστηκαν με διαφορετικές

με κουπόνι 2,375% το 2017)

εταιρικές κουλτούρες

• Ευρεία Γεωγραφική Διαφοροποίηση

• Προϊόντα με μεγάλο κόστος

(Παρουσία σε 14 χώρες)

μεταφοράς όσον αφορά τις εξαγωγές

• Πρωτοπορία στη διαδικασία της
Ιπτάμενης Τέφρας

• Μειωμένο Εύρος Προϊόντων

• Πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον
κλάδο
• Εξειδίκευση/Εστίαση στα Δομικά Υλικά
• Ισχυρή Κερδοφορία
• Ισχυρή και εδρεωμένη παρουσία στις
περισσότερες χώρες δραστηροποίησης
• Καθετοποίηση στην παραγωγή
Opportunities

Threats

• Παρουσία σε χώρες με υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης

• Χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα

• Ανεπαρκής προσφορά τσιμέντου και
αυξανόμενη ζήτηση στις ΗΠΑ

• Επιβράδυνση Ανάπτυξης στις Η.Π.Α.

• Χαμηλά κόστη κεφαλαίου σε Η.Π.Α. και

• Σχεδόν εκμηδένιση της οικοδομικής

Ε.Ε.

δραστηριότητας στην Ελλάδα
• Πολιτική αστάθεια σε Αίγυπτο,

• Χαμηλά κόστη Καυσίμων Παγκοσμίως

Τουρκία & Π.Γ.Δ.Μ.
• Υψηλή Φορολογία και Επιτόκια
Δανεισμού στην έδρα του Ομίλου
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• Ο έντονος ανταγωνισμός από εγχώριες
επιχειρήσεις αλλά και εισαγωγές,
μειώνει τα περιθώρια κέρδους στην
Ελλάδα

4.5 Συμπέρασμα Στρατηγικής Ανάλυσης

Ο Όμιλος με κινήσεις εξωστρέφειας κατάφερε και επηρεάστηκε λίγο από την
εγχώρια οικονομική κρίση. Η παρουσία του σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Τουρκία,
του έδωσαν δυνατότητα να αναπτυχθεί και να παρουσιάσει ισχυρή κερδοφορία. Το
κόστος δανεισμού του κινείται σε χαμηλά επίπεδα κάτι που βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητα του. Από την άλλη ο Όμιλος έχει έκθεση σε χώρες με υψηλά
επίπεδα διαφθοράς και πολιτική αστάθεια. Τέλος ένα ακόμα μειονέκτημα του ομίλου
είναι η υψηλή φορολογία στην έδρα της μητρικής.

Κεφάλαιο 5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση του
Ομίλου. Αρχικά θα γίνει μία ανάλυση των κινδύνων, ενώ στη συνέχεια θα περάσουμε
στα μεγέθη του, προβαίνοντας σε κάθετη και οριζόντια ανάλυση τους, ενώ τέλος θα
εξάγουμε και θα αναλύσουμε τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες του Ομίλου.

5.2 Επισκόπηση Βασικών Λογιστικών Αρχών

Οι λογιστικές αρχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθόσον προστατεύουν τον κάθε
ενδιαφερόμενο, ο οποίος θέλει να αντλήσει πληροφορίες για την εταιρεία, από την
παραπληροφόρηση στην οποία ενδεχόμενα θα ήθελε να προβεί η διοίκηση μίας
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εταιρείας. Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς-Δ.Π.Χ.Α (International Accounting Standards – IAS) για την κατάρτιση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, όπως άλλωστε υποχρεούνται όλες
εισηγμένες επιχειρήσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο από το 2006 κι έπειτα.
Σύμφωνα με τους Λουμιώτη και Τζίφα (2012) και τους Μπατσινίλα και Πατατούκα
(2012), οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με την προϋπόθεση των εξής
ουσιωδών παραδοχών:


Αρχή της συνεχούς δραστηριότητας της επιχείρησης.


Οι λογιστικές καταστάσεις συντάσσονται στη βάση της συνεχούς

επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), δηλαδή ότι η
διοίκηση της εταιρείας διοικεί αυτήν χωρίς να έχει ως γνώμονα την
άμεση ρευστοποίηση της.


Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (δεδουλευμένων εσόδων,

εξόδων)


Στην

κατάρτιση

των

Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

λαμβάνονται υπόψη τα γεγονότα και αποτελέσματα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στη διάρκεια της χρήσης.


Από την αρχή αυτή εξαιρείται η κατάσταση ταμειακών ροών η

οποία και συντάσσεται σε ταμειακή βάση.


Αρχή του Κόστους


Οι λογιστικές εγγραφές που εγγράφονται στα βιβλία της

επιχείρησης και οι αξίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως.
Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να πληρούν
τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου, οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τα
να μπορούν να λάβουν αποφάσεις (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005) :
 Σαφήνεια, τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει
να είναι σαφή και κατανοητά σε χρήστες που κατέχουν βασικές γνώσεις
των οικονομικών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
 Συνάφεια, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης θα πρέπει να
δύνανται να συσχετιστούν και να δώσουν τη δυνατότητα να
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αξιολογήσουμε στοιχεία του παρελθόντος, παρόντα ή μελλοντικά
γεγονότα.
 Σημαντικότητα, οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων
κρίνονται σημαντικές από το αποτέλεσμα που θα επιφέρει τυχόν
παράλειψή ή κακή διατύπωσή τους
 Αξιοπιστία, οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόπιστες εφόσον δεν περιέχουν
σοβαρά λάθη και δε βασίζονται σε προκαταλήψεις.
5.3 Εξέταση Ποιότητας Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Εφόσον οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου είναι η βάση για την αξιολόγηση
στην οποία θα προβούμε, θεωρείται απαραίτητη η εκτίμηση της αξιοπιστίας τους. Η
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι μία εταιρεία εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, κατά συνέπεια
όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούται να συμμορφώνεται στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων του Ομίλου. Ο έλεγχός τους γίνεται από εξωτερικό ελεγκτή οι οποίοι για
τις Οικονομικές Καταστάσεις των ετών 2012-2016 ήταν οι εμφαίνοντες στον Πίνακα 9.
Πίνακας 9 Εξωτερικοί Ελεγκτές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για τα έτη 2012-6

2012

Ερνστ & Γιανγκ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2013

Ερνστ & Γιανγκ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2014

Ερνστ & Γιανγκ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2015

Πραιςγουτερχαουςκουπερς Α.Ε.

2016

Πραιςγουτερχαουςκουπερς Α.Ε.

Αναφορικά με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται, η ευθύνη
για την κατάρτιση και την παρουσίαση τους έγκειται στη Διοίκηση της Εταιρεία, η
οποία πρέπει να τις καταρτίσει απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες που
οφείλονται σε απάτη ή σε λάθος.
Από την άλλη ο Ελεγκτής έχει την ευθύνη του ελέγχου των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων, με διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
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σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες αυτές επιλέγονται με βάση την κρίση του ελεγκτή, ο οποίος λαμβάνει
υπόψη προς τούτο και τις εκτιμήσεις κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας αυτών, που
οφείλεται σε δόλο ή σε λάθος. Ακόμη ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν.
Κατά την άποψη μας, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τα έτη
2012-16, δίνουν μία σαφή και ορθή εικόνα της οικονομικής του θέσης και συνεπώς
είναι κατάλληλες για την άντληση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την έρευνά μας.

5.4 Ανάλυση Κινδύνου

Στις ετήσιες εκθέσεις των εταιριών, μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τους κινδύνους
τους οποίους αντιμετωπίζει η επιχείρηση, το πώς αυτοί μπορεί να την επηρεάσουν και
τους τρόπους που επιχειρεί να τους αντιμετωπίσει. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα
επιχειρηθεί η ανάλυση των κινδύνων αυτών.

5.4.1 Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας 24 είναι ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί στην
επιχείρηση από την αδυναμία της να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της.
Προκειμένου να μπορεί μία επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να
διαχειριστεί τον κίνδυνο, διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα και περιλαμβάνει στο
χαρτοφυλάκιό της άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, προκείμενου διαχειρισθεί τον κίνδυνο ρευστότητας και για να
διασφαλίσει την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών του υποχρεώσεων, διατηρεί
πλέον των λειτουργικών ταμειακών ροών του, επαρκή μετρητά και άλλα ρευστά
περιουσιακά στοιχεία και εκτενείς διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές σε διεθνείς τράπεζες.
Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε διεθνείς
χρηματοοικονομικές αγορές και να αντλεί την απαιτούμενη ρευστότητα25. Σημειώνεται
24

25

https://www.federalreserve.gov
Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού 2016 της ΤΙΤΑΝ
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ότι στο τέλος του 2016 είχε αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα μαζί με τα λοιπά
ισοδύναμα κατά περίπου 50% στα 179,7 εκ €26.
Επιπροσθέτως ο Όμιλος έχει απευθείας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές εκδίδοντας
ομόλογα, με τελευταίες εκδόσεις:


τον Ιούνιο 2016, με έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 300

εκ. €, ετήσιο επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2021 (Ενιαία ετήσια έκθεση
απολογισμού της ΤΙΤΑΝ, 2016) και


το Νοέμβριο 2017 με έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας

250 εκ. €, ετήσιο επιτόκιο 2,375% και λήξη το 2024, το ύψος των εντολών που
υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1,3 δισ. Ευρώ 27 , αποτυπώνοντας την
ικανότητα του Ομίλου να αντλεί ρευστότητα από τις αγορές.

5.4.2 Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος Επιτοκίου είναι ο κίνδυνος που μπορούν να έχουν μεταβολές στα επιτόκια
της αγοράς επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Ο Όμιλος, πρόσφατα μειώνει
την εξάρτηση του στα κυμαινόμενα επιτόκια (η σχέση σταθερών /κυμαινόμενων
επιτοκίων του συνολικού δανεισμού του Ομίλου, λαμβανομένων υπόψη εκκρεμών
συμβάσεων παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίων, ανήλθε στις αρχές του 2017 σε
75%/25% από 43%/57% στις 31.12.2015), προφανώς εκμεταλλευόμενος τόσο την
ικανότητα του να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο (2,375% το Νοέμβριο 2017) αλλά και
μειώνοντας την εξάρτηση του στις μεταβολές στα επιτόκια. Γενικά το 2016, η
ευαισθησία του Ομίλου στις μεταβολές των επιτοκίων ήταν μικρότερη από αυτή το
2015, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κυμαινόμενου δανεισμού του Ομίλου σε απόλυτα
ποσά και της μεγάλης υποτίμησης της Αιγυπτιακής λίρας (Ενιαία ετήσια έκθεση
απολογισμού της ΤΙΤΑΝ, 2016).

5.4.2 Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μεταβολών στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί, να έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες στις

26

27

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2016 της ΤΙΤΑΝ
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1293735/epituxis-i-ekdosi-omologou-250-ekat-tis-titan
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χρηματοροές, τις υποχρεώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη της επιχείρησης
(Papaioannou, 2006).
Ο Όμιλος έχει μεγάλη έκθεση εκτός της ζώνης του Ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος
της εμπορικής και παραγωγικής του δραστηριότητας γίνεται σε ξένα νομίσματα. Η
διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων

γίνεται

με τη χρήση φυσικών

αντισταθμιστικών μέσων, με παράγωγα σε συνάλλαγμα/ανταλλαγή νομισμάτων και με
προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα. Για επενδύσεις σε
θυγατρικές εξωτερικού, που είναι εκτεθειμένες σε συναλλαγματικό κίνδυνο
μετατροπής, χρησιμοποιείται ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο ο δανεισμός στο
αντίστοιχο νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων που χρηματοδοτούνται. Παρόλα αυτά,
μέρος της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Η.Π.Α., Αίγυπτο και
Αλβανία, έχει συναφθεί σε ευρώ και όχι στα τοπικά νομίσματα. Για τον λόγο αυτό,
εξετάζεται τακτικά η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών σε
τοπικό νόμισμα και η σύναψη συμβολαίων κάλυψης συναλλαγματικών κινδύνων.
Βέβαια από την μελέτη των τελευταίων ενιαίων εκθέσεων του Ομίλου προκύπτει ότι η
συμμετοχή του δανεισμού σε ξένο νόμισμα προς τον συνολικό δανεισμό, υποχώρησε
από 33,82% το 2012 στο 11,23% το 2016 (Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού της
ΤΙΤΑΝ, 2016, Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού της ΤΙΤΑΝ, 2012).

5.4.3 Πιστωτικός Κίνδυνος

Ως πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος απώλειας εσόδων, προερχόμενων από
αδυναμία του υπόχρεου να αποπληρώσει μία υποχρέωση. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τις
επιχειρήσεις έγκειται στην μη είσπραξη των απαιτήσεών τους ή την μη έγκαιρη
είσπραξη τους (Ζοπουνίδης και Λεμονάκης, 2009).
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους από απαιτήσεις
κατά πελατών, καθόσον έχει ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Το τέλος
του 2016 οι επισφαλείς απαιτήσεις ήταν καλυμμένες με αντίστοιχες προβλέψεις. Όσον
αφορά τον κίνδυνο από αδυναμία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις, και αυτός κινείται σε χαμηλά επίπεδα, καθόσον ο Όμιλος έχει τα
χρηματοοικονομικά παράγωγα και περιουσιακά στοιχεία σε διάφορα τραπεζικά
ιδρύματα, επίσης η πλειονότητα αυτών είναι υψηλής επενδυτικής πιστοληπτικής
διαβάθμισης.
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5.4.4 Λοιποί Κίνδυνοι

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθούν συνοπτικά οι σημαντικότεροι μη
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. Η σημαντικότητα τους κρίνεται είτε από το φύση του
κινδύνου είτε από την έκθεση του Ομίλου σε αυτόν.

Γεωπολιτικός Κίνδυνος και Κίνδυνος διαφθοράς.

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της φύσης του προϊόντος του, ο

Όμιλος

δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό, και ενδέχεται να επεκταθεί περαιτέρω, σε
αναπτυσσόμενες χώρες, σε πολλές από τις οποίες κατά καιρούς επικρατούν συνθήκες
πολιτικής αστάθειας και γενικά καταστάσεις που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για
τον έλεγχο, την λειτουργία αλλά και την απόδοση των επενδύσεών του.
Επίσης σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στον Πίνακα 5 τα επίπεδα
διαφθοράς σε πολλές από τις χώρες δραστηριοποίησης είναι σημαντικά. Ο Όμιλος
παρακολουθεί συστηματικά αυτά τα επίπεδα ανά χώρα και προβαίνει στον κατάλληλο
σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη μέτρων. Έχει θεσπίσει δε ρητές σχετικές διατάξεις
που έχουν συμπεριληφθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου, και εφαρμόζει το
2016 ειδικής Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς, συστηματική σχετική
εκπαίδευση των εργαζομένων, έχει θέσει σε λειτουργία γραμμές άμεσης επικοινωνίας
(hotlines) για την καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς, διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους
σε όλες τις λειτουργίες κ.α. (Ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού της ΤΙΤΑΝ, 2016).

Κίνδυνοι κόστους παραγωγής

Ο Όμιλος λόγω της χαμηλής διαφοροποίησης στο προϊόν του και της φύσης αυτού,
έχει μεγάλη εξάρτηση από συγκεκριμένες πρώτες ύλες αλλά και θερμική και ηλεκτρική
ενέργεια, που όλα μαζί αποτελούν τους σημαντικότερους συντελεστές κόστους του
Ομίλου.
Ο Όμιλος έχει καταβάλλει προσπάθειες μείωσης του κόστους και κατά συνέπεια της
εξάρτησης από την κατανάλωση ενέργειας επενδύοντας σε εξοπλισμό χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης υποκαθιστώντας σε κάποιες περιπτώσεις των ορυκτών
καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα (γεωθερμία κ.λ.π.).Επιπλέον, βάση δίνεται στην
εξασφάλιση πρόσβασης στην απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα πρώτων υλών.
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Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για υποκατάσταση των φυσικών πρώτων υλών από
εναλλακτικές πρώτες ύλες, όπως ανακυκλούμενα απόβλητα.

5.4.5 Συμπέρασμα ανάλυσης Κινδύνου

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι ο Όμιλος εκτίθεται σε διαφόρων
φύσεων κινδύνους. Επίσης παρουσιάστηκαν οι πολιτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος για
την αντιμετώπισή τους. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται μία αξιολόγηση του πόσο
σημαντικός είναι ο κάθε από τους παραπάνω κινδύνους για την εταιρεία, λαμβάνοντας
υπόψη δύο παραμέτρους: την πιθανότητα να συμβεί το αλλά και την επίπτωση που θα
έχει στην εταιρεία σε περίπτωση που συμβεί.
𝛱𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛤𝜀𝛾𝜊𝜈ό𝜏𝜊𝜍 𝛸 𝛴𝜐𝜈έ𝜋𝜀𝜄𝜀𝜍 𝛤𝜀𝛾𝜊𝜈ό𝜏𝜊𝜍 = 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛫𝜄𝜈𝛿ύ𝜈𝜊𝜐

Πίνακας 10 Αξιολόγηση Κινδύνων Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Βαθμός
Πιθανότητα Συνέπειες Κινδύνου
Κίνδυνος Ρευστότητας

Χαμηλή

Σοβαρές

Μέτριος

Κίνδυνος Επιτοκίου

Μέτρια

Μέτριες

Μέτριος

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Μέτρια

Χαμηλές

Χαμηλός

Πιστωτικός Κίνδυνος

Χαμηλή

Χαμηλές

Χαμηλός

Μέτρια

Σοβαρές

Υψηλός

Υψηλή

Σοβαρές

Υψηλός

Γεωπολιτικός Κίνδυνος και
Κίνδυνος διαφθοράς
Κίνδυνοι κόστους
παραγωγής

5.5 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Σε αυτό το υποκεφάλαιο, θα προβούμε σε ανάλυση με βάση τους Ισολογισμούς και
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. Θα γίνει χρήση κάποιων από τις πιο
διαδεδομένες μεθόδους, όπως:
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Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος ανάλυσης (Vertical Analysis)



Διαχρονική ή οριζόντια μέθοδος αναλύσεως (Comparative Analysis)



Ανάλυση με αριθμοδείκτες (Ratio Analysis)

Οι δύο πρώτες μέθοδοι αναλύουν την επιχείρηση με εσωστρέφεια, αναλύοντας την
τάση που αυτή διαμορφώνει, από την άλλη η ανάλυση με αριθμοδείκτες επιτρέπει την
σύγκριση της με άλλες επιχειρήσεις.

5.5.1 Κάθετη ανάλυση (Vertical Analysis)

Η κάθετη ανάλυση εξετάζει τη σύνθεση των οικονομικών καταστάσεων
παραθέτοντας τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους τμημάτων θέτοντας ως βάση το
σύνολο ενεργητικού για τον Ισολογισμό και τον καθαρό κύκλο εργασιών όσον αφορά
Αποτελέσματα Χρήσης. Τα υπόλοιπα στοιχεία απεικονίζονται ως ποσοστά τους
(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος,2010).

Πίνακας 11 Κάθετη Ανάλυση Ισολογισμού Κοινού Μεγέθους για τα έτη 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

100%

100%

100%

100%

100%

76,34%

77,85%

79,50%

80,39%

77,61%

23,66%

22,15%

20,50%

19,61%

22,39%

13,08%

11,91%

10,15%

10,29%

14,59%

Υποχρεώσεων

32,18%

31,12%

31,96%

31,90%

29,75%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

54,75%

56,97%

57,90%

57,82%

55,66%

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Κυκλοφορούντων
Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων

Από την κάθετη ανάλυση της κατάστασης κοινού μεγέθους του ισολογισμού
συμπεραίνουμε πως:
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Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί μονάδα Πάγιων στοιχείων, αφού τα ποσοστά των

Πάγιων στοιχείων της είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα Κυκλοφορούντα Στοιχεία. Αυτό
βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη για μία τσιμεντοβιομηχανία, αφού η παραγωγή της
βασίζεται σε μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες περιέχουν σταθερό και δαπανηρό
εξοπλισμό.


Η ελαφριά αύξηση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ως ποσοστό του

Συνόλου του Ενεργητικού και η μικρή μείωση των Κυκλοφορούντων στοιχείων εντός
της πενταετίας, με ιδιαίτερα έντονες όμως αυτές τις τάσεις μεταξύ των ετών 2015-2016
παρουσιάζουν μία πίεση στη ρευστότητα του Ομίλου.

Πίνακας 12 Κάθετη Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Κοινού Μεγέθους για τα έτη 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

100%

100%

100%

100%

100%

Μικτό Αποτέλεσμα

26,51%

24,98%

25,42%

25,64%

28,96%

Κόστος Πωλήσεων

73,49%

75,02%

74,58%

74,36%

71,04%

Απομειώσεων (EBITDA)

17,32%

16,67%

15,68%

15,48%

18,46%

Κέρδη Μετά Φόρων

-1,67%

-2,47%

3,08%

2,53%

8,44%

Κύκλος Εργασιών

Κέρδη Προ Φόρων & Τόκων
Επενδ. Αποτελ. Αποσβ. &

Στην κάθετη ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης παρατηρούμε
ότι:


Από το 2013 και έπειτα το ποσοστό του κόστους πωλήσεων βελτιώνεται,

προφανώς

ως

αποτέλεσμα

της

πολιτικής

του

ομίλου

για βελτίωση

ανταγωνιστικότητας και εισαγωγής νέων λιγότερων κοστοβόρων μεθόδων
παραγωγής, αλλά και της πτώσης της τιμής του πετρελαίου.


Παρότι δεν παρουσιάζονται μεγάλες μεταβολές στα ποσοστά των

EBITDA, παρατηρούμε σταθερή και σημαντική βελτίωση στα ΚΜΦ, το οποίο
οφείλεται σε αλλαγές στη φορολογία σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
και σε συναλλαγματικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα EBITDA, είναι πιο
αξιόπιστο οικονομικό μέγεθος στην ανάλυση στην οποία θα προχωρήσουμε
παρακάτω, αφού δίνει βάση στην ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη
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πιο

μακροπρόθεσμα

και

βασιζόμενη

στην

κύρια

παραγωγική

της

δραστηριότητα.

5.5.2 Οριζόντια ανάλυση (Comparative Analysis)

Πίνακας 13 Οριζόντια Ανάλυση Ισολογισμού Κοινού Μεγέθους για τα έτη 2012-2016
(Έτος Βάσης)

2012

2013

2014

2015

2016

100%

89,08%

92,72%

97,28%

92,01%

100%

90,84%

96,55% 102,44%

93,53%

100%

83,42%

80,34%

80,62%

87,10%

100%

81,12%

71,95%

76,53% 102,66%

Υποχρεώσεων

100%

86,16%

92,08%

96,43%

85,07%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

100%

92,70%

98,05% 102,73%

93,55%

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο μη
κυκλοφορούντων
Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Κυκλοφορούντων
Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων

Από την οριζόντια ανάλυση της κατάστασης κοινού μεγέθους του ισολογισμού
γίνεται σαφές πως:


Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα
μακροπρόθεσμα, ότι κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από το έτος βάσης. Αυτό
οφείλεται στον περιορισμό του δανεισμού του Ομίλου, χωρίς όμως να
παρατηρείται αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων του.



Οι μειώσεις του Συνόλου του Ενεργητικού οφείλονται κυρίως σε μείωση των
Κυκλοφορούντων στοιχείων και όχι τόσο σε μεταβολές των παγίων στοιχείων.
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Πίνακας 14 Οριζόντια Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Κοινού Μεγέθους για τα έτη 2012-2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κοινού Μεγέθους για τα έτη 2012-2016
(Έτος Βάσης)

2012

2013

2014

2015

2016

Κύκλος Εργασιών

98%

101,51%

100%

120,67%

130%

Μικτό Αποτέλεσμα

102%

99,75%

100%

121,69%

148%

Κόστος Πωλήσεων

96%

102,11%

100%

120,32%

124%

Απομειώσεων (EBITDA)

108%

107,94%

100%

119,18%

153%

Κέρδη Μετά Φόρων

-53%

-81,18%

100%

98,82%

356%

Κέρδη Προ Φόρων & Τόκων
Επενδ. Αποτελ. Αποσβ. &

Για την οριζόντια ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, προτιμήθηκε να τεθεί ως
έτος βάσης το 2014 καθόσον τα έτη 2012 και 2013 ο Όμιλος εμφάνιζε ζημίες μετά
φόρων, με αποτέλεσμα, αν θέταμε το 2012 ως έτος βάσης, τα αποτελέσματα μετά
φόρων στα κερδοφόρα έτη να είναι αρνητικά, γεγονός θα περιέπλεκε την κατανόηση
της πορείας των μεγεθών.
Παρατηρώντας λοιπόν τον Πίνακα 14 συνάγεται ότι:


Ο κύκλος εργασιών, το μικτό αποτέλεσμα και το κόστος πωλήσεων ακολουθούν
μία σταθερή πορεία τα έτη 2012-14 και κατόπιν μία σαφώς ανοδική πορεία που
οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών.



Τα EBITDA ενώ έχουν μία ελαφρά πτωτική τάση την περίοδο 2012-14, κατόπιν
αυξάνονται με αύξοντα ρυθμό. Την τελευταία διετία η μεγάλη διαφορά,
οφείλεται στη σταθεροποίηση του κόστους πωλήσεων παρά την άνοδο του
κύκλου εργασιών, γεγονός που όπως προαναφέρθηκε αποδίδεται στην βελτίωση
των μεθόδων παραγωγής.



Το αποτέλεσμα μετά φόρων φαίνεται να ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2013
και έπειτα, ανεξάρτητα από τα EBITDA, ενώ το 2016 εκτοξεύονται, κάτι που
οφείλεται σε μεγάλο μέρος σε επιστροφές φόρου στις ΗΠΑ .

Από την οριζόντια ανάλυση των Πινάκων 13 και 14 παρατηρούμε ότι παρότι Ίδια
Κεφάλαια και Παθητικό υποχωρούν στο υπό εξέταση διάστημα, ο κύκλος εργασιών και
τα EBITDA βελτιώνονται, κάτι που δείχνει καλύτερη απόδοση των κεφαλαίων της
εταιρείας.
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5.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών

Η ανάλυση Αριθμοδεικτών, είναι ακόμα ένα είδος ανάλυσης το οποίο είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο. Οι αριθμοδείκτες αποτυπώνουν λογικές σχέσεις μεταξύ οικονομικών
μεγεθών, ενδεικτικές της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης που αποτελούν δύο
βασικές

επιχειρηματικές

λειτουργίες

(Καραγιάννης

και

λοιποί,

2008).

Τα

πλεονεκτήματά τους είναι η συμπίεση μεγάλου όγκου δεδομένων, σε μικρό σχετικά
αριθμοδεικτών, αλλά και, όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα που παρέχουν για
σύγκριση με επιχειρήσεις άλλων κλάδων.
5.6.1 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio)

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζει τον βαθμό ρευστότητας μιας
επιχείρησης και την ασφάλεια που διατηρεί η διοίκηση της για να μπορέσει να
ανταπεξέλθει σε τυχόν ανεπιθύμητες ροές κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερος είναι
ο δείκτης τόσο καλύτερη η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει την πληρωμή
από τις τρέχουσες υποχρεώσεις της (Νιάρχος, 2004). Το γεγονός βέβαια ότι μία
επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, δε σημαίνει απαραίτητα ότι
μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της.

Αριθμοδεικτης Γενικής Ρευστοτητας =

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + Διαθέσιμα +
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = Βραχυπρόθεσμο Παθητικό + Μεταβατικοί
Λογαριασμοί Παθητικού
Στον αριθμητή του κλάσματος, βρίσκονται κατά βάση: τα μετρητά και τα ισοδύναμα
μετρητών που έχει στη διάθεση της η επιχείρηση, οι απαιτήσεις και τα αποθέματα , οι
προκαταβολές των προμηθευτών. Ενώ στον παρονομαστή περιλαμβάνονται κυρίως
πληρωτέοι λογαριασμοί και γραμμάτια, βραχυπρόθεσμοι δανεισμοί και πληρωτέοι
φόροι (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2010).
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Γενικά ισχύει ότι εάν ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας:


Είναι μικρότερος του 1 , σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη

φερεγγυότητα της επιχείρησης


Βρίσκεται μεταξύ 1 και 2, θεωρείται ότι υπάρχουν σχετικά

ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας για την ικανοποίηση των άμεσων
υποχρεώσεων


Βρίσκεται μεταξύ 2 και 3, θεωρείται ότι ο δείκτης αποτυπώνει πολύ

ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας για την ικανοποίηση των άμεσων
υποχρεώσεων


Είναι μεγαλύτερος του 3, ο δείκτης είναι πολύ υψηλός και ενδεχομένως

να μη χρησιμοποιούνται αποδοτικά τα κεφάλαια της επιχείρησης και να είναι
αδρανή
Στο Διάγραμμα 3 Παρουσιάζεται ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ για τα έτη 2012-2016.
Πίνακας 15 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Αριθμοδείκτης Γενικής
Ρευστότητας

2012

2013

2014

2015

2016

1,81

1,86

2,02

1,91

1,54

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
2.50
2.00
1.50
Αριθμοδείκτης Γενικής
Ρευστότητας

1.00
0.50
0.00
2012

2013

2014

2015

2016

Διάγραμμα 3 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Από την ανάλυση του δείκτη, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός βρίσκεται σταθερά άνω
του ενός. Η βελτίωση που παρατηρείται κατά έτη 2012-2014, οφείλεται στη μείωση
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των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, ενώ η μείωση στα έτη 2015-2016 στη
δυσανάλογη αύξηση τους σε σχέση με την αύξηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος
ενεργητικού. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης βρίσκεται γενικά σε ικανοποιητικά
επίπεδα και η παρατήρηση του δε παρουσιάζει ανησυχία, τουλάχιστον στο προσεχές
μέλλον.

5.6.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων χρησιμοποιείται ευρέως σε
χρηματοοικονομικές αναλύσεις που γίνονται κυρίως από επίδοξους επενδυτές. Δείχνει
πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα ίδια κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι
ιδιοκτήτες ή πιο απλά τα κέρδη προ φόρων που λαμβάνουν οι μέτοχοι για κάθε ευρώ
που έχουν επενδύσει στην εταιρεία (Γκόγκας - Ι. Πραγγίδης, 2010).
Μία χαμηλή τιμή δείκτη, δείχνει πως η εταιρεία πάσχει σε έναν ή περισσότερους
τομείς και ως εκ τούτου δυσκολεύεται να παράγει κέρδη. Σύμφωνα με τον Νούλα
(2015) ο δείκτης είναι σημαντικός για τους μετόχους, ενώ ένας χαμηλός δείκτης, σε
σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των δυνατοτήτων
της επιχείρησης να αντλήσει κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά.

ROE =

Καθαρά Κέρδη
′Ιδια Κεφάλαια

Από την μελέτη του Πίνακα 16, εύκολα συνάγεται ότι για την περίοδο 2012-2016 ο
Όμιλος παρουσιάζει μία αισθητή βελτίωση του ROE, η οποία κατά βάση οφείλεται στο
πέρασμα, από το 2014 κι έπειτα, σε κερδοφορία και την αύξηση αυτής, ενώ
παρατηρείται και μικρή μείωση στο ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων.
Πίνακας 16 ROE Ομίλου ΤΙΤΑΝ

ROE

2012

2013

2014

2015

2016

-1,13%

-1,88%

2,19%

2,07%

8,20%
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ROE
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
ROE
2.00%
0.00%
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-2.00%
-4.00%
Διάγραμμα 4 ROE Ομίλου ΤΙΤΑΝ

5.6.3 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Ο Αριθμοδείκτης αυτός είναι ενδεικτικός της μόχλευσης. Ο υπολογισμός του γίνεται
με τη διαίρεση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας προς τα Κέρδη Προ Τόκων
Φόρων και Αποσβέσεων της . Η σημαντικότητα αυτού του δείκτη, έγκειται στο ότι
δείχνει πόσα χρόνια χρειάζεται μια επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει το χρέος της.
Εάν τα μετρητά της επιχείρησης υπερβαίνουν το χρέος, τότε η αναλογία είναι αρνητική.

Αριθμοδεικτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης =

Καθαρός Δανεισμός
EBITDA

Καθαρός Δανεισμός = Τοκοφόρες υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις) μείον ταμειακά διαθέσιμα ή
ταμειακά ισοδύναμα
Σύμφωνα με τον Moro Visconti (2013) o δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη την
ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της . Σε περίπτωση που υπερβαίνει το 4 ή
5 συνήθως δηλώνει κίνδυνο, διότι αυτό δείχνει ότι η επιχείρηση είναι λιγότερο πιθανό
να είναι σε θέση να χειριστεί το βάρος του χρέους της, και ως εκ τούτου είναι λιγότερο
πιθανό να δύναται να αναλάβει το επιπλέον χρέος που απαιτείται για να αναπτυχθεί,
δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα της να αποκτήσει την επιθυμητή μόχλευση στο μέλλον.
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Πίνακας 17 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ομίλου ΤΙΤΑΝ
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Διάγραμμα 5 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Από την ανάλυση του ανωτέρω δείκτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ ο δείκτης
βρίσκεται σταθερά κάτω του 4 και συνεπώς σε ασφαλή επίπεδα, μετά την κορυφή που
παρατηρείται το 2014 (2,98) ο δείκτης αρχίζει να βελτιώνεται (μείωση του δείκτη
σημαίνει βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης στον δανεισμό), παρά την αύξηση του
δανεισμού. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των EBITDA έπειτα από το 2014, τα οποία
γνώρισαν αύξηση 53,4% εντός δύο ετών.

5.6.4 Επενδυτικοί Δείκτες

Ως επενδυτικοί χαρακτηρίζονται οι δείκτες οι οποίοι κυρίως χρησιμεύουν σε επενδυτές
προκειμένου να αποφασίσουν ποια μετοχή να αγοράσουν. Παρακάτω παρουσιάζεται η
επίδοση του Ομίλου σε δύο από τους σημαντικότερους επενδυτικούς δείκτες.
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Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share)

O δείκτης αυτός, γνωστός και ως KAM ή EPS μας πληροφορεί πόσα κέρδη
αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή και ισούται με το λόγο των κερδών προς τον αριθμό των
μετοχών.

ΚΑΜ =

Κέρδη
Αριθμός Μετοχών

Παρακάτω παρατίθενται τα κέρδη (ή οι ζημίες) ανά μετοχή της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για τα
έτη 2012-16.
Πίνακας 18 Κέρδη ανά Μετοχή ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
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2016

-0,301
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-0.500
-1.000
Διάγραμμα 6 Κέρδη ανά Μετοχή ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Δείκτης P/E (Price Earnings Ratio)

O Δείκτης αυτός, δείχνει το ποσό των χρημάτων για κάθε ευρώ καθαρών κερδών
που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές προκειμένου να αποκτήσουν μία
μετοχή της επιχείρησης (Νούλας, 2015). Ο δείκτης αυτός δε δύναται να πάρει αρνητική
τιμή, για το λόγο αυτό και δε θα παραθέσουμε τιμές για τα έτη 2012 και 2013.

Ρ/Ε =

Τρέχουσα Τιμή Μετοχής
ΚΑΜ
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Παρακάτω παραθέτουμε τις τιμές του δείκτη για την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την τελευταία
μέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο κάθε έτους στην πενταετία που εξετάζουμε.
Πίνακας 19 Δείκτης Ρ/Ε της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

P/E (Ποσά σε χιλ. €)
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Διάγραμμα 7 Δείκτης Ρ/Ε της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ανάλυση Επενδυτικών Δεικτών

Παρατηρούμε ότι οι επενδυτικοί δείκτες ακολουθούν αντίστοιχη πορεία βελτίωσης
καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας, με εντονότερη βελτίωση να παρατηρείται το
διάστημα 2014-2016 οπότε επήλθε βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και
επαναφορά στην κερδοφορία.
Ο δείκτης ΚΑΜ ξεκινάει από -0,301 το 2012 και ανεβαίνει στο υψηλότερο σημείο
για την πενταετία το 2016 στο 1,561. Από την άλλη για τα έτη 2012-13 ο δείκτης P/E
δεν μπορεί να υπολογισθεί λόγω των ζημιών. Για τα υπόλοιπα έτη βλέπουμε ότι παρά
την ελαφρών ανοδική πορεία της μετοχής της ΤΙΤΑΝ, ο δείκτης ακολουθεί πτωτική
πορεία λόγω της μεγάλης αύξησης των κερδών καθιστώντας τη μετοχή από ακριβή (με
γνώμονα τα κέρδη) για το 2014 σε αρκετά πιο ελκυστική το τέλος του 2016.
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5.7 Πορεία Μετοχής

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από το 1912,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σήμερα, διαπραγματεύεται τόσο η κοινή όσο και η
προνομιούχος μετοχή της ΤΙΤΑΝ, και η κεφαλαιοποίηση του, τον Ιανουάριο του 2018,
ανήλθε λίγο χαμηλότερα από τα 2 δις €28.
Ο Όμιλος έχει παρουσία σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, με το 52,6% της συνολικής
δραστηριότητας να παράγεται στις Η.Π.Α. Συνεπώς κρίθηκε σκόπιμο στο Διάγραμμα 8
που παρατίθεται, να συγκριθούν για την πενταετία 2013-18, οι πορείες των μετοχών της
ΤΙΤΑΝ με αυτή του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Δείκτη
NYA. O Δείκτης ΝΥΑ, περιλαμβάνει τις αμερικάνικες κοινές μετοχές που
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά και 360 μετοχές μη
Αμερικανικών Εταιρειών που διαπραγματεύονται σε αυτό, οι οποίες λόγω της μεγάλης
κεφαλαιοποίησης έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση του δείκτη.
Από την παρατήρηση του διαγράμματος, συνάγουμε ότι τα κέρδη και των δύο
μετοχών είναι μεγαλύτερα και από τους δύο ανωτέρω δείκτες, με αυτές πάντως να
δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές του δείκτη του ΧΑΑ παρά αυτού της
Νέας Υόρκης.

Διάγραμμα 8 Πορεία Μετοχών Ομίλου και Δεικτών

28

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/titp.ath/titan-anon-etairia-tsimento
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Κεφάλαιο 6
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
6.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα εκτιμήσουμε ρυθμό ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών
μεγεθών του Ομίλου. Οι πληροφορίες που θα βασιστούμε είναι κυρίως τα ιστορικά
στοιχεία των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου, αλλά και τα ευρήματα από την
στρατηγική και οικονομική ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων.
Οι εκτιμήσεις στην πορεία της επιχείρησης, βασίζονται στο ότι:


Ο Όμιλος θα συνεχίσει την εξωστρέφεια του, διατηρώντας, ίδιο ή

παρόμοιο μέρος των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό.


Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα θα παραμείνει με

σταθεροποιητικές τάσεις2930 , συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των
εργοστασίων στην Ελλάδα θα συνεχίσει να διοχετεύεται στο εξωτερικό.


Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσει τους ρυθμούς

ανάπτυξης31, ρόλο σε αυτή την πρόβλεψη παίζει η μείωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων από 35% σε 21%32. Η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου στις ΗΠΑ
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με φθίνοντες ρυθμούς, όπως αυτά
παρατέθηκαν στο υποκεφάλαιο 4.3.2.


Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένονται να

βελτιωθούν ελαφρώς, μετά και την εκτόνωση της κρίσης στη Συρία και την
βελτίωση του πολιτικού κλίματος στην Τουρκία.
6.2 Προβλέψεις Ρυθμού Ανάπτυξης Ομίλου

Στην παρούσα μελέτη για τον υπολογισμό του ρυθμού ανάπτυξης του Ομίλου θα
χρησιμοποιηθεί το θεωρητικό πλαίσιο του Aswath Damodoran σύμφωνα με το οποίο, ο
υπολογισμός ρυθμού ανάπτυξης γίνεται, αντλώντας δεδομένα από παλαιότερες

29

http://www.kathimerini.gr/918029/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/dhmosia-erga-3-dis-8adhmoprath8oyn-ews-to-2020
30
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=871124
31
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
32
http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=2450&
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οικονομικές καταστάσεις και ειδικά τις πωλήσεις και τα Κέρδη προ φόρων και τόκων
(ΕΒΙΤ).
Εμείς παρακάτω θα βασιστούμε στα ΚΠΤΦ χρησιμοποιώντας τον τύπο:
𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = Reinvestment Rate ∗ ROC
Όπου:
Reinvestment Rate = 𝛱𝛼𝜌𝛼𝜅𝜌𝛼𝜏𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝛼 𝜅έ𝜌𝛿𝜂/ 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛥𝜄ά𝜃𝜀𝜎𝜂
και
ROC =

𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡)
𝐵𝑉𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐵𝑉𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Αντλώντας τα δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα κερδοφόρα έτη της υπό εξέταση πενταετίας
(2014,2015,2016) και σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους, υπολογίζουμε το g EBIT :
Πίνακας 20 Υπολογισμός 𝐠𝐄𝐁𝐈𝐓
Ποσά σε χιλ.€

2014

2015

2016 Average

8.438

25.316

25.243

19.666

30.947

33.754

127.444

64.048

22.509

8.438

102.201

44.383

Μερίσματα/
Αποθεματικά
που
διανεμήθηκαν
Κέρδη προς Διάθεση
Παρακρατηθέντα
Κέρδη
Ποσοστό

69,3%

Επανεπένδυσης

EBIT X (1-t)
BVDebt
BVEquity

56.651

60.866

107.559

90.802

683.717

743.079

840.464

835.814

1.627.595 1.705.285 1.552.816

1.659.507

ROC

3,64%

gEBIT

2,5%

Παρατηρούμε ότι για στο σύνολο της τριετίας το ποσοστό επανεπένδυσης ανέρχεται
κατά μέσο όρο στο 69,3%, το οποίο σύμφωνα και με τον ανωτέρω τύπο, σημαίνει ότι
μέσα στην τριετία η εταιρεία επανεπένδυε περίπου 69 λεπτά για κάθε ευρώ που είχε
προς διάθεση.
55

Ο Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων (ROC) για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθε στο
3,64%, το οποίο είναι ενδεικτικό της ποιότητας των επενδύσεων.
Πολλαπλασιάζοντας τους δύο δείκτες έχουμε:
𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = Reinvestment Rate ∗ ROC = 0,693 Χ 0,0364 = 0,0252
Συνεπώς το𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 είναι περίπου 2,5 %
6.3 Καθορισμός Σταδίων Ανάπτυξης αλλά και χρονικού ορίζοντα
πρόβλεψης

Παραπάνω υπολογίσαμε το ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου, με βάση τον ρυθμό
ανάπτυξης Κερδών προ Τόκων και Φόρων. Ο ρυθμός αυτός, φαίνεται να είναι αρκετά
μεγαλύτερος από το ρυθμό της Ελληνικής οικονομίας η οποία παρέμεινε σταθερή, αλλά
και από αυτόν της Αμερικάνικης ο οποίος όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4 της
παρούσας μελέτης για το 2016 ήταν 1,6%. Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ οι
προβλέψεις για παγκόσμια ανάπτυξη, είναι θετικές και ορίστηκαν στο 3,6% για το 2017
και 3,7% για το 2018, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την ελληνική οικονομία είναι 1,8%
και 2,6% και για τις ΗΠΑ 2,2% και 2,3%31. Το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του
Ομίλου είναι πολύ μεγαλύτερος από την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και
αισθητά μεγαλύτερος από της Αμερικάνικης, οφείλεται κατά τη γνώμη μας στο γεγονός
ότι ο Όμιλος έχει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του εκτός των δύο αυτών
χωρών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, όπως παρατηρείται και στον Πίνακα 8,
έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Προσαρμόζοντας τη θεωρία του Damodaran, θα ορίσουμε 2 στάδια ανάπτυξης, ένα
για τα πρώτα πέντε έτη, με ρυθμό ανάπτυξης αυτόν που υπολογίσαμε παραπάνω και
ένα μακροχρόνιο, πέραν της πενταετίας. Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με τη
θεωρία που χρησιμοποιούμε είναι προτιμότερο να οριστεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
οικονομίες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και όχι μόνο την ελληνική ή την
αμερικάνικη. Συνεπώς ανάλογα και με την κατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των
ΗΠΑ αλλά και το υπόλοιπο του κόσμου θα υπολογίσουμε το ρυθμό 𝑔2 σύμφωνα με τον
παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 21Υπολογισμός 𝐠 𝟐

Περιοχή
Η.Π.Α.

Μέγεθος
Δραστηριότητας 2016 Συντελεστής
(χιλ. €)
Στάθμισης
794.352

Υπόλοιπος
Κόσμος
Σύνολο

714.801
1.509.153

Πρόβλεψη
Ανάπτυξης

g2

0,53

2,2%

0,47

3,6%
2,86%

Συνεπώς 𝑔2 ≃ 2,9%

6.4 Πρόβλεψη ΕΒΙΤ και ΝΟΡΑΤ

Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών του
Ομίλου. Εκτός από τα ΕΒΙΤ, σημαντικό θεωρείται να προβούμε στην πρόβλεψη και
των Λειτουργικών Κερδών μετά Φόρων (ΝΟΡΑΤ). Το πλεονέκτημα της γνώσης τους
είναι ότι για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιούνται μόνο τα λειτουργικά έσοδα χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές τόκων. Συνεπώς, τα NOPAT δίνουν μια
σαφέστερη εικόνα της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, δίχως να επηρεάζονται από
τη μόχλευση και το δανεισμό της επιχείρησης.
Τα ΝΟΡΑΤ, σύμφωνα με τον Damodaran (2007), υπολογίζονται με τον τύπο:
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 (1 − 𝑡𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒)
− 𝑁𝑜𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(1 − 𝑡𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒)
Για την πρόβλεψη των ΕΒΙΤ για παράδειγμα για το έτος 2017 θα χρησιμοποιήσουμε
τον τύπο:
𝛦𝛣𝛪𝛵2017𝑒 = 𝛦𝛣𝛪𝛵2016 𝛸 (1 + 𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 )
κ.ο.κ.
Ομοίως θα λειτουργήσουμε για την πρόβλεψη των ΝΟΡΑΤ, ενώ η φορολογία των
επιχειρήσεων θα υποθέσουμε ότι θα παραμείνει στα επίπεδα του 2017, ήτοι 29%.
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Πίνακας 22 Πρόβλεψη ΕΒΙΤ και ΝΟΡΑΤ

2016 2017e
ΕΒΙΤ

151.492

Net Income

278.599

Interest
Expenses

63.654

Non
Operating
Income

87.967

2018e

2019e

2020e

2021e

Διηνεκές

155.310

159.223

163.236

167.349

171.567

176.473

t

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

1-t

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

261.337

267.922

274.674

281.596

288.692

295.967

304.432

NOPAT

Κεφάλαιο 7
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ
7.1 Εισαγωγή

Για την αποτίμηση του εξεταζόμενου Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, επιλέξαμε να κάνουμε χρήση της μεθόδου των προεξοφλημένων
Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFF) 2 σταδίων ανάπτυξης (2 stage growth FCFF
Valuation Model).
Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής αυτής της μεθόδου είναι:


Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μας παρέχουν τη δυνατότητα

να εκτιμήσουμε τις ταμειακές ροές (FCFF), οι οποίες σύμφωνα με την
οικονομική έκθεση του 2016 αυξάνονται και προβλέπεται να ακολουθήσουν την
ίδια πορεία.


Παρά την οικονομική κρίση ο Όμιλος παρουσιάζει κερδοφορία και

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας ο Όμιλος θα παρουσιάσει ανάπτυξη τουλάχιστον
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υψηλότερη από αυτή της αμερικάνικης και της ελληνικής οικονομίας τα
επόμενα έτη.


Ο Όμιλος δραστηριοποιείται γεωγραφικά σε πολλές αγορές και θα

παρουσιάσει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε καθεμία από αυτές (σε άλλες
υψηλή όπως Τουρκία και Αίγυπτος, σε άλλες χαμηλή, όπως ΗΠΑ και η
Ελλάδα).

7.2 Εφαρμογή της μεθόδου FCFF

Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών σε 2 στάδια
ανάπτυξης (FCFF 2 stage growth) έγινε σε περιβάλλον excel με χρήση ιστορικών
στοιχείων της πενταετίας 2012-16 και σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. Οι
προβλέψεις περιλαμβάνουν δύο στάδια ανάπτυξης: την περίοδο 2017-21 και την
περίοδο 2022 κι έπειτα (διηνεκές), όπου προβλέπουμε ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό
2,9%.
Η εφαρμογή της μεθόδου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:


Σχεδιασμός και υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου στο
χρονικό διάστημα της πρόβλεψης



Υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) για τον
υπολογισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της
πρόβλεψης



Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) στο τέλος της
Περιόδου Πρόβλεψης και



Προσδιορισμός της Αξίας του Ομίλου με προεξόφληση στο παρόν των
προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών και της Υπολειμματικής της
Αξίας.

7.3 Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
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Για τον Υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών 2017-21 εκτιμήσαμε τους
κάτωθι ρυθμούς ανάπτυξης των μεγεθών:


Περιθώριο EBIT: Αυξάνεται την πενταετία 2017-21 με ρυθμό 2,5% και

για το 2021 και έπειτα με ρυθμό 2,9%.


Ο συντελεστής φορολογίας θεωρούμε ότι μένει σταθερός για όλα τα έτη

στο 29%


Οι Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, Κεφαλαιουχικών Δαπανών και

Μεταβολής του Κεφαλαίου Κίνησης θα αυξάνονται όπως και το περιθώριο
EBIT.

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται οι υποθέσεις για την ανάπτυξη των ανωτέρω
μεγεθών:

Πίνακας 23 Υποθέσεις για την πρόβλεψη των μεγεθών Ομίλου ΤΙΤΑΝ

2017e
ΕΒΙΤ

2018e

2019e

2020e

2021e

Διηνεκές

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,9%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,9%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,9%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,9%

Φορολογικός
Συντελεστής
Μεταβολές
στο Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφαλαιακές
Δαπάνες
Αποσβέσεις
Παγίων
Στοιχείων

7.3.1 Προσδιορισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για την επιχείρηση – FCFF
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Ακολούθως, θα προβλέψουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFF) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
για τα έτη 2017 έως 2021 και έπειτα στο Διηνεκές. Ο τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε
είναι ο εξής:
𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜄𝜍 − 𝛭𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍
− 𝛦𝜋𝜀𝜈𝛿ύ𝜎𝜀𝜄𝜍 𝜎𝜀 𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊
Τα στοιχεία για τα προβλεπόμενα ΕΒΙΤ κάθε έτους θα αντλήσουμε στοιχεία από τους
υπολογισμούς που έχουμε κάνει στον Πίνακα 22. Ομοίως, σύμφωνα με τον Πίνακα 23,
θα υπολογίσουμε και τις προβλέψεις για τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη.
Πίνακας 24 FCFF Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Ποσά σε χιλ.€

ΕΒΙΤ

2016 2017e

2018e

2019e

2020e

2021e

Διηνεκές

151.492

155.310

159.223

163.236

167.349

171.567

176.473

43.933

45.040

46.175

47.338

48.531

49.754

51.177

(+)Αποσβέσεις
Παγίων
Στοιχείων

116.293

119.224

122.228

125.308

128.466

131.703

135.470

(-)Μεταβολές
στο Κεφάλαιο
Κίνησης

-57.114

-58.553

-60.029

-61.542

-63.092

-64.682

-66.532

(-)
Κεφαλαιακές
Δαπάνες

150.556

154.350

158.240

162.227

166.315

170.507

175.383

FCFF

130.410

133.697

137.066

140.520

144.061

147.691

151.915

(-) Φόροι

7.3.2 Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC)

Προκειμένου να υπολογισθεί το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίων θα
χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, ο παρακάτω τύπος :
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
∗

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑡)
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Cost of Equity = Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων
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Cost of Debt = Κόστος Τραπεζικού Δανεισμού
Equity = Ίδια Κεφάλαια ή Τρέχουσα αξία επιχείρησης
Debt = Τραπεζικός Δανεισμός Κόστος Τραπεζικού Δανεισμού και το Κόστος Ιδίων
Κεφαλαίων
t = φορολογικός συντελεστής
Παρακάτω θα υπολογίσουμε το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων και το Κόστος
Τραπεζικού Δανεισμού.
7.3.3 Υπολογισμός Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Για να υπολογίσουμε το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο
2, θα κάνουμε χρήση του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) :

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝛸 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚

Όπου:
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝑅𝑓 − 𝑅𝑚

Σύμφωνα με το υπόδειγμα CAPM o επενδυτής προκειμένου να αναλάβει κάποιο ρίσκο,
επιθυμεί να ανταμειφθεί με κάποια απόδοση πλέον του 𝑅𝑓 .

Υπολογισμός επιτοκίου μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate)

Προκειμένου να υπολογίσουμε το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (𝑅𝑓 ), θα κάνουμε
χρήση των αποδόσεων του δεκαετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)33.

33

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Ye
ar=2017

62

10ετες ΟΕΔ
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%

10ετες ΟΕΔ

2.00%
1.00%
0.00%
Jul-17

Aug-17 Sep-17

Oct-17 Nov-17 Dec-17

Διάγραμμα 9 Απόδοση ΟΕΔ

Όπως φαίνεται και στο σχετικό Διάγραμμα η τάση στο ΟΕΔ είναι πτωτική, ενώ τους
τελευταίους μήνες φαίνεται να φθίνει με αύξοντα ρυθμό. Η τάση φαίνεται να συνεχίζει
ομοίως και τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2018). Γνώμη μας είναι ότι μεσοπρόθεσμα,
οι σημερινές τιμές είναι πιο ρεαλιστικό να συνεχίσουν να ισχύουν και στο μέλλον. Για
το λόγο αυτό προτιμήθηκε να υπολογισθεί η απόδοση του δεκαετούς ΟΕΔ,
χρησιμοποιώντας σταθμισμένο μέσο όρο αντί του κλασσικού. Έτσι η βαρύτητα θα
υπολογισθεί ως εξής:
 1η και 2η περίοδοι θα συνεισφέρουν με 12,5% (Σεπτ. & Οκτ. 2017)
 3η περίοδος θα συνεισφέρει με 25% (Νοε. 2017)
 4η και τελευταία περίοδος θα συνεισφέρει με 50% (Δεκ. 2017)

Σύμφωνα με τους ανωτέρω συντελεστές υπολογίσαμε τον σταθμισμένο μέσο όρο
του δεκαετούς ΟΕΔ στο 4,92%. Αυτή την τιμή θα λάβουμε ως 𝑅𝑓 καθόσον η μετοχή
του ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεπώς συνδέεται
περισσότερο με τον ελληνικό ομόλογο δημοσίου, παρά με οποιοδήποτε άλλο κρατικό
ομόλογο.
Υπολογισμός Beta

Προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τη διαμόρφωση του συντελεστή Beta
χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα των Financial Times34.

34

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=0NQZ:LSE
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Επομένως εφαρμόσαμε Beta= 0,679.
Ο δείκτης Beta είναι μικρότερος από τη μονάδα, που σημαίνει η μετοχή της ΤΙΤΑΝ
δεν είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της ελληνικής αγοράς και συνεπώς χαρακτηρίζεται
αμυντική. Οι αμυντικές μετοχές συνήθως προτιμούνται από επενδυτές που προβλέπουν
ότι η αγορά που σκοπεύουν να επενδύσουν εισέρχεται σε πτωτική φάση (bear market).
To Market Risk Premium της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε ποσοστό 9,16% για το
Δεκέμβριο του 201735.
Συνεπώς σύμφωνα με το CAPM:
𝐸(𝑟) = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝛸 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 0,0492 + 0,0916 X 0,679 = 0,1114
= 11,14%
Συνεπώς:
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦= 11,14%

Υπολογισμός Κόστους Δανεισμού (Cost of Debt) του ομίλου TITAN

Για τον υπολογισμό του Κόστους Δανεισμού (Cost of Debt) του ομίλου θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος πέρασε ένα διάστημα κατά το οποίο δανειζόταν με
εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Παρόλα αυτά, από το 2014 άρχισε να διαφαίνεται
αποκλιμάκωση των επιτοκίων μεσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού. Για την ακρίβεια:


το 2014, εξέδωσε ομολογίες συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ με

τοκομερίδιο 4,25% και λήξη το 2019


το 2016 εξέδωσε ομολογίες συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ με

τοκομερίδιο 3,5% και λήξη το 2021


όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο Όμιλος δανείστηκε το Νοέμβριο 2017

με έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. €, ετήσιο επιτόκιο
2,375%.


όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 5 η σχέση σταθερών/κυμαινόμενων

επιτοκίων του συνολικού δανεισμού του Ομίλου, τα τελευταία χρόνια, μας

35

http://www.market-risk-premia.com/gr.html
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δείχνει αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού και ανήλθε στις αρχές του 2017
σε 75%/25%, που σημαίνει ότι ο μακροχρόνιος δανεισμός και τα επιτόκια
δανεισμού αυτού φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο τουλάχιστον στο παρόν
αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
Επίσης τα παλαιότερα ομόλογα του Ομίλου (όσα από αυτά δεν έχουν ήδη αγορασθεί
από τον Όμιλο) έχουν αρχίσει να λήγουν, ενδεικτικά αναφέρουμε πως στις 19
Ιανουαρίου 2017, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου TITAN Global Finance PLC
αποπλήρωσε στη λήξη τους τις εγγυημένες ομολογίες ετήσιου επιτοκίου 8,75% ύψους
€88 εκ 36 . Καταλήγουμε ότι παρότι δεν έχουν δημοσιευθεί τα χρηματοοικονομικά
μεγέθη του έτους 2017, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω πληροφορίες κινδυνεύουμε
να οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα.
Κατά τη γνώμη μας, το υψηλό κόστος δανεισμού του Ομίλου οφείλονταν στο υψηλό
κόστος δανεισμού του κράτους και των ελληνικών επιχειρήσεων γενικότερα, αλλά και
στην κερδοφορία του Ομίλου η οποία ήταν αρνητική ή χαμηλή τα προηγούμενα έτη.
Ακόμα ένας λόγος που δεν φαίνεται καθαρά η μείωση του κόστους δανεισμού στις
Οικονομικές Καταστάσεις των υπό εξέταση ετών, είναι επειδή το κόστος του
μακροχρόνιου δανεισμού καθυστερεί να δείξει την τάση για το κόστος δανεισμού της
επιχείρησης, επειδή βασίζεται σε ομολογίες ή συμφωνίες δανεισμού κατά βάση με
σταθερό επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται για αρκετά έτη.
Έτσι για τον υπολογισμό του κόστους των ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης, και
προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η υπάρχουσα τάση που αναλύθηκε θα γίνει
χρήση του σταθμισμένου μέσου όρου αντί του κλασσικού, όπως κάναμε και για τον
υπολογισμό του 𝑅𝑓 και η βαρύτητα θα υπολογισθεί ομοίως με παραπάνω, δηλαδή:
 1η και 2η περίοδοι θα συνεισφέρουν με 12,5% (2014 & 2015)
 3η περίοδος θα συνεισφέρει με 25% (2016)
 4η περίοδος θα συνεισφέρει με 50% (2017)
Για τον υπολογισμό των ετών 2014-2016 θα χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες
δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις από όπου θα αντληθούν στοιχεία και θα
χρησιμοποιηθεί ο τύπος από το Κεφάλαιο 2
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 =
36

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά Έ𝜉𝜊𝛿𝛼
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈𝜀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈

http://www.titan-cement.com/el/news-media/press-releases-news/?entryID=312&pageNo=2
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Για το δε έτος 2017 θα λάβουμε ως κόστος δανεισμού το 2,375%, λαμβάνοντας
υπόψη την αξιολόγηση των αγορών στην πράξη, εφόσον οι αγορές υπερκάλυψαν την
έκδοση του Ομολόγου.
Για το σύνολο των ετών 2014-17 το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στα:
Πίνακας 25 𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑫𝒆𝒃𝒕
Μεσοσταθμικός
Ποσά σε χιλ. €

2014

2015

2016

2017

Μ.Ο.

Χρεωστικοί τόκοι
και συναφή έξοδα

55.316

56.318

64.713

-

2.148

1.767

1.059

-

683.717

743.079

840.464

-

Τόκοι
Εισπραχθέντες

Debt

Cost of Debt

7,78%

7,34%

7,57%

2,38%

4,97%

Άρα:
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 = 4,97%
Ποσόστωση Κόστους Δανεισμού και Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων

Για να καταλήξουμε στον υπολογισμό του WACC θα πρέπει επίσης να
υπολογίσουμε το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση των Ιδίων και Ξένων
Κεφαλαίων, για το ανωτέρω διάστημα
Ποσόστωση συμμετοχής Ιδίων Κεφαλαίων:
Equity% ∶

Equity
Equity + Debt

Ποσόστωση συμμετοχής Ξένων Κεφαλαίων (Δανεισμού):
Debt% ∶

Debt
Equity + Debt

αντίστοιχα για τα έτη 2011-2015.
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Πίνακας 26 Ποσόστωση Κόστους Δανεισμού και Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε χιλ. €

2012

Equity

2013

2014

2015

2016

1.659.941 1.538.810

1.627.595

1.705.285

1.552.816

8.084.447

Debt

927.038

683.717

743.079

840.464

3.917.354

Equity + Debt

2.586.979 2.261.866

2.311.312

2.448.364

2.393.280 12.001.801

Equity/(Debt+Equity)

64,17%

68,03%

70,42%

69,65%

64,88%

Debt/(Debt+Equity)

35,83%

31,97%

29,58%

30,35%

35,12%

723.056

Σύνολο

Μέσος
Όρος
Equity/(Debt+Equity)

67,36%

Debt/(Debt+Equity)

32,64%

Υπολογισμός WACC

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα και αντικαθιστώντας στον τύπου του
WACC έχουμε.
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
∗

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑡)
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡
= 8,66%
𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Συνεπώς το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου για την πενταετία 2012-2016
υπολογίζεται στα 8,66%.
7.3.4 Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας

Στο σημείο αυτό θα υπολογίσουμε την υπολειμματική αξία. Δηλαδή την αξία του
Ομίλου στο δεύτερο στάδιο πρόβλεψης, στο οποίο περνάει μετά το έτος 2021, για το
οποίο έχουμε θεωρήσει ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό 2,9%.
𝛶𝜋𝜊𝜆𝜀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 =

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)
𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1: H FCFF του έτους 2021, δηλαδή του τελευταίου έτους της πρώτης
περιόδου
g: Ο ρυθμός για το διηνεκές, ο οποίος έχει υπολογισθεί σε 2,9%
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Συνεπώς:
𝛶𝜋𝜊𝜆𝜀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 = 2.619.223.000€

7.4 Προσδιορισμός Αξίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ βάσει προεξόφλησης των
ταμειακών ροών της (FCFF) και της Υπολειμματικής Αξίας

H αξία του Ομίλου, θα υπολογισθεί βασιζόμενη στις ελεύθερες ταμειακές ροές που
έχουμε υπολογίσει ότι θα έχει στο μέλλον. Οι ροές αυτές θα προεξοφληθούν με βάση το
WACC, ομοίως θα προεξοφληθεί και η υπολειμματική αξία, η οποία δεν είναι τίποτα
άλλο από την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών στο δεύτερο στάδιο,
προεξοφλημένες στο τελευταίο έτους του πρώτου σταδίου. Το άθροισμα των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών και της προεξοφλημένης υπολειμματικής αξίας, θα
μας δώσει και την Παρούσα Αξία του Ομίλου, βάσει των μελλοντικών προβλέψεων που
έχουμε κάνει. Ο τύπος που μας δίνει την Παρούσα Αξία του Ομίλου είναι ο εξής:
𝛱𝛼𝜌𝜊ύ𝜎𝛼 𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒𝜀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍
𝑛

=∑ (
𝑖=1

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)
1
)+
∗
𝑡
(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)
𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑛

Έτσι προκύπτει ο Πίνακας:
Πίνακας 27 Υπολογισμός Παρούσας Αξίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ποσά σε χιλ.€

FCFF
Συντελεστής
Προεξόφληση
ς

2017e

2018e

2019e

2020e

2021e

Διηνεκές

133.697

137.066

140.520

144.061

147.691

0,920

0,847

0,779

0,717

0,660

Υπολειμματική
Αξία
Παρούσα Αξία

Συνολική
Παρούσα Αξία

0,660

2.619.223
123.041

116.089

109.529

103.340

97.500

1.729.116

2.278.614,7

68

Συνεπώς, βάσει των υπολογισμών μας ή Παρούσα Αξία του Ομίλου είναι
2.278.614,7 χιλ. €.
Κατόπιν θα αφαιρέσουμε από την Παρούσα Αξία το συνολικό δανεισμό του 2016
και θα προσθέσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να υπολογίσουμε τη Συνολική
Αξία του Ομίλου, ενώ ύστερα θα τη διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό μετοχών της
εταιρείας την 22/1/2018 ήταν 77.063.568 η δε κεφαλαιοποίηση της την ίδια ημερομηνία
ήταν 1.934.295,6 χιλ. €37 ελαφρώς μεγαλύτερη από την αποτίμησή μας, όπως φαίνεται
και στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 28 Σύνολο Αξίας & Δίκαιη Τιμή Μετοχής

Παρούσα Αξία σε χιλ.€
(-) Συν. Δανεισμού
(+) Ταμ. Διαθέσιμα
Σύνολο Αξίας σε χιλ.€
Αρ. Μετοχών
Τιμή Μετοχής

2.278.615
840.464
179.710
1.617.861
77.063.568
20,99

Έτσι υπολογίζουμε τη δίκαιη τιμή μίας μετοχή, ήτοι 20,99€.

7.5 Σχολιασμός τιμής μετοχής

Η διαπραγμάτευση της κοινής μετοχή της ΤΙΤΑΝ στο ΧΑΑ έκλεισε στα 23,90 Ευρώ
την 22/1/2018, σχεδόν 14% παραπάνω από την εκτίμησή μας.
Τα τέλη του 2017 η HSBC έθεσε τιμή στόχο τα 26€, ενώ η Euroxx τα 24,20€. Στο
σημείο αυτό πρέπει να εξηγηθεί ότι αυτές οι εκτιμήσεις εκτός του ότι έχουν το στοιχείο
της αντικειμενικότητας των αναλυτών που τις παράγουν, έχουν και το πλεονέκτημα ότι
λαμβάνουν υπόψη γεγονότα και προβλέψεις για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις του
ομίλου και των αγορών που δραστηριοποιείται.
Από την άλλη μεριά το αποτέλεσμα της μελέτης, βασίζεται στο μοντέλο του
Damodaran το οποίο λαμβάνει υπόψη κατά βάση το ιστορικό των οικονομικών
μεγεθών του Ομίλου και ελάχιστα (στο σημείο της πρόβλεψης ανάπτυξης του δεύτερου
σταδίου)

προβλέψεις

του

ρυθμού

ανάπτυξης

των

αγορών.

Παρόλα

αυτά

παρουσιάστηκαν κατά την υποκειμενική μας άποψη όλα τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη διαμόρφωση άποψης από τον αναγνώστη, κατά πόσο η εκτίμηση
37

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9A
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από το μοντέλο του Damodaran, όπως παρουσιάστηκε για τον Όμιλο, είναι αισιόδοξη ή
απαισιόδοξη και κατά πόσο θα θεωρούσαν οι ίδιοι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη την
μετοχή του.
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Κεφάλαιο 8
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H αποτίμηση μιας επιχείρησης αποτελεί μια απαιτητική εργασία. Στην παρούσα
μελέτη, αντίθετα με παλαιότερες απόψεις που προτιμούσαν ουσιαστικά την αξία της ως
περιουσιακό στοιχείο (λογιστική αξία), ενεργήσαμε σύμφωνα με τις σύγχρονες
επικρατούσες τάσεις και είδαμε την επιχείρηση ως μια επένδυση που μπορεί να
προσφέρει κέρδη για τους ιδιοκτήτες της. Βάσει αυτών και βασιζόμενοι στη
βιβλιογραφία του καθηγητή Damodaran, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο ανάπτυξης δύο
σταδίων ελευθέρων ταμειακών ροών για να αποτιμήσουμε την αξία του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ.
Η ιστορική αναδρομή και η στρατηγική ανάλυση του Ομίλου, παρουσίασε την
πολιτική της γεωγραφικής διαφοροποίησής του, αλλά και την επικέντρωση του στις
εξαγωγές, όσον αφορά την ελληνική παραγωγή, αποφάσεις που προστάτευσαν τον
Όμιλο από την χρηματοπιστωτική κρίση από την οποία δοκιμάζεται η ελληνική
οικονομία.
Το αποτέλεσμα της αποτίμησης ήταν να βρεθεί η αξία της εταιρείας υπερτιμημένη,
ενώ η εκτίμησή μας για την δίκαιη τιμή της μετοχή της ανέρχεται στα 20,99€, δηλαδή
σχεδόν 14% χαμηλότερη της τρέχουσας. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η εταιρεία δεν
έχει καλή πορεία ή προοπτική. Αντιθέτως όπως είδαμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο,
την πενταετία αρχές 2013 - αρχές 2018 ενώ η πορεία του Γενικού Δείκτη ήταν ελαφρά
πτωτική, η πορεία της κοινής μετοχής της εταιρείας είχε άνοδο περίπου 60%. Αυτό μας
δηλώνει ότι η αγορά, σύμφωνα με τη μελέτη, υπερεκτίμησε ελαφρώς τις δυνατότητες
της υπό εξέταση εταιρείας, ενδεχομένως ευνοώντας την ως μία επένδυση σε μετοχή του
ΧΑΑ που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τον επενδυτή από τους κινδύνους, της
μαστιζόμενης από την χρηματοπιστωτική κρίση, εγχώριας οικονομίας, μέσα από την
γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Καταλήγοντας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η παρούσα μελέτη κατά την
αποτίμηση χρησιμοποίησε κατά βάση οικονομικά μεγέθη μέχρι το 2016 εφόσον για το
2017 τα αντίστοιχα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τον Μάρτιο του 2018, συνεπώς δε
λαμβάνει υπόψη πρόσφατα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Επίσης σε αντίθεση με
τις προβλέψεις των αναλυτών η χρήση του μοντέλου ανάπτυξης δύο σταδίων
71

ελευθέρων ταμειακών ροών περιέχει ελάχιστα στοιχεία υποκειμενικότητας και δεν
μπορεί να λάβει γεγονότα που έλαβαν χώρα πρόσφατα και πρόκειται να έχουν
σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης στο προσεχές μέλλον. Για
να αντισταθμισθεί αυτό το μειονέκτημα έγινε εκτενής παρουσίαση του Ομίλου αλλά
και των πρόσφατων κινήσεών του καθώς και στρατηγική ανάλυση, ώστε ο αναγνώστης
να έχει τα σημαντικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει δική του άποψη
σχετικά με τη δυναμική της εταιρείας αλλά και κατά πόσο επιθυμεί να επενδύσει σε
αυτήν.
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