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Κύκλος Εργασιών

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και
Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) είναι
κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον
κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού.
Η ElvalHalcor συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017,
μέσω της συγχώνευσης της Ελβάλ (Elval), μίας από
τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες έλασης
αλουμινίου και της Χαλκόρ (Halcor) του μεγαλύτερου
παραγωγού σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη.
Η ElvalHalcor αξιοποιεί τις συνέργιες μεταξύ της Elval
και της Halcor σε σημαντικούς τομείς, όπως
καινοτομία και τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη,
προμήθειες, αγορά, υποδομές και περιβάλλον και
παράγει λύσεις προστιθέμενης αξίας και υψηλής
ποιότητας στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

Στοιχεία Μετοχής
Τιμή (€)
Αριθμός Μετοχών
Κεφαλαιοποίηση
(€ εκατ.)
% Δ από
31/12/2019

Μικτό Κέρδος
a-EBITDA

2020

2019

1.500,4

1.600,0

Δ (%)
-6%

99,8

122,1

-18%

101,0

123,5

-18%

EBITDA

90,9

118,9

-24%

EBIT

45,8

76,9

-41%

EBT

30,3

60,2

-50%

Κέρδη μετά από φόρους

25,0

43,0

-42%

Κέρδη μετά από φόρους &
δικαιώματα μειοψηφίας

24,0

42,5

Μικτό Κέρδος

6,7%

7,6%

a-EBITDA

6,7%

7,7%

EBITDA

6,1%

7,4%

Περιθώρια

Αποτελέσματα 9M’20
€ 1,790
(18/11/2020)
375.241.586
€ 672
+2,87%

Υψηλό 52
εβδομάδων (€)

€ 1,84

Χαμηλό 52
εβδομάδων (€)

€ 0,92
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Η ElvalHalcor, άμεσα ανταποκρινόμενη στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από
την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και
ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της,
λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της
παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις, δαπανώντας περισσότερα από 3
εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 για την λήψη μέτρων προστασίας για την
καταπολέμηση της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση
και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών και η
αναπόφευκτη ύφεση διεθνώς επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις,
κυρίως για τους πρώτους μήνες του έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τόσο η
έγκαιρη μετατόπιση της παραγωγής του αλουμινίου σε τομείς που δεν
επηρεάσθηκαν από την κρίση, όσο και η δυναμική που επέδειξε ο κλάδος χαλκού
αντιστάθμισαν σημαντικά τις επιπτώσεις αυτής. Το σταδιακό άνοιγμα των αγορών
κατά τους θερινούς μήνες, επηρέασε θετικά τις φορτώσεις του τρίτου τριμήνου
ανακόπτοντας την πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα την περιορισμένη μείωση των
όγκων κατά 5,4% για το εννεάμηνο.
Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη
της τάξης του 6,2% για το εννεάμηνο του 2020 ανερχόμενος σε 1.500,4 εκ. ευρώ
έναντι 1.599,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται
κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της
περιόδου. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου ήταν
υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους για τις περισσότερες κατηγορίες
προϊόντων, προσδίδοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον.
Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων, τις πιέσεις στις τιμές σε μερικές αγορές
και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα αναπροσαρμοσμένα
ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα
μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την
οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, ανήλθαν σε 101,0 εκ. ευρώ έναντι
123,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν
σημαντική κάμψη τους πρώτους μήνες της χρονιάς, με αποτέλεσμα τις λογιστικές
ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 8,7 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020
έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν
τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 99,8 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι
122,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκ. ευρώ
έναντι 118,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τέλος, η μείωση των
όγκων πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων επηρέασε και τα κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφωθήκαν σε 24,1 εκ. ευρώ ή
0,0642 ευρώ ανά μετοχή έναντι 42,5 εκ. ευρώ ή 0,1131 ευρώ ανά μετοχή για την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
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Όγκοι Πωλήσεων σε χιλ. τόνους
-5,4%
373,5

353,3

Al
-9,5%

Cu

+2,2%

9M’19

9M’20

Αποτελέσματα ανά Κλάδο 9M’20
ΧΑΛΚΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Για το εννεάμηνο του 2020, ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε κάμψη κατά
9,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εξαιτίας της μείωσης της
ζήτησης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με τον κύκλο εργασιών να
διαμορφώνεται σε 722 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,1%. Ο κλάδος
επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, τον έντονο
ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη
αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι
μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων,
αλλά και αγορών. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε
19,7 εκ. ευρώ έναντι 49,1 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη
περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, με το a-EBITDA να
ανέρχεται στα 61,7 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, έναντι 86 εκ.
ευρώ για το εννεάμηνο του 2019.
Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού
ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, με μικρή καθυστέρηση
αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του
απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει, και θα είναι
πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Η
σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία, με
συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των
τελικών προϊόντων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης
αλουμινίου, ανοίγοντας τον δρόμο για καινούργιες, πιο δυναμικές και
απαιτητικές αγορές. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το
εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 65,7 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο
εξοπλισμό, από τις οποίες 59,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές
εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.
Η ElvalHalcor συμμετέχει στην έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ
ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου
και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία
αποστολής στοιχείων για τη διεξαγωγή των ερευνών. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα προσωρινό
περιθώριο ντάμπινγκ (preliminary dumping margin) 2,72% για εισαγωγές
από την ΕlvalHalcor, καθώς και τους άλλους εξαγωγείς των προϊόντων
από την Ελλάδα. Η ElvalHalcor και οι νομικοί σύμβουλοί της στις ΗΠΑ
εξετάζουν τη βάση της προκαταρκτικής απόφασης του Υπουργείου
Εμπορίου των ΗΠΑ και θα θέσουν υπόψη του, τυχόν σφάλματα ή
παραλείψεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(€’000)

Για τους 9 μήνες έως την
30.09
2020

2019

722.474

811.554

EBITDA

56.346

85.600

a-EBITDA

61.747

86.014

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

27.813

Κέρδη πριν από φόρους

19.680

Πωλήσεις

Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%, συμπεριλαμβανομένης
της ενσωμάτωσης των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων
(εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,1% του μίγματος,
και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού και προϊόντων
έλασης χαλκού και κραμάτων, παρά την ισχυρή αδυναμία
ορισμένων σημαντικών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.
Μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού, και
μεγαλύτερη πτώση τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού. Η
ανάκαμψη της τιμής του χαλκού κατά το τρίτο τρίμηνο είχε σαν
αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε
778 εκ. ευρώ, περιορίζοντας την πτωτική πορεία που
παρουσιάστηκε το πρώτο εξάμηνο, σε οριακή μείωση κατά 1,3%
για το εννεάμηνο του 2020 έναντι της προηγούμενης περιόδου
του 2019. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος
10,7 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης
περιόδου του 2019, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 39,2 εκ.
ευρώ στο εννεάμηνο του 2020 έναντι 37,5 εκ. ευρώ για την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τις ανθεκτικές
επιδόσεις του κλάδου χαλκού, τόσο σε επίπεδο όγκων, όσο και
κερδοφορίας έναντι στην πανδημία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε
καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές δεν
αναπτύσσονται, όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων,
καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της
επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα
ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε
πολλές αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, καθώς και το
ότι
έχει
εκμεταλλευτεί
δυναμικά
ευκαιρίες
οι
οποίες
παρουσιάστηκαν.
Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το εννεάμηνο του 2020,
δαπανηθήκαν περί τα 16 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 10 εκ. ευρώ
αφορούν στη θυγατρική Sofia Med και κυρίως στην εγκατάσταση
ενός ψυχρού ελάστρου, ενώ τα υπόλοιπα στη μητρική και τις
λοιπές θυγατρικές.

ΧΑΛΚΟΣ
(€’000)

Για τους 9 μήνες έως
την 30.09
2020

2019

777.956

788.258

EBITDA

34.538

33.318

a-EBITDA

39.203

37.525

57.302

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

17.940

19.556

49.048

Κέρδη πριν από φόρους

10.660

11.138

Πωλήσεις

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον
Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς
υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς
κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν
μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης.

