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               Μαδρίτη, 31 Ιουλίου 2018 

 

 

Οι εταιρείες του ισπανικού χρηματιστηρίου βελτιώνουν τα κέρδη τους κατά 8% 

το πρώτο εξάμηνο του 2018 

 

 

Οι μεγάλες εταιρείες του Ibex 35 είχαν σημαντικό ρόλο στη θετική πορεία που κατέγραψε ο 

δείκτης, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Στα στοιχεία που δημοσίευσαν αρκετές 

εταιρείες για την πορεία τους, το πρώτο εξάμηνο, αποτυπώνεται αυτή η θετική εξέλιξη.  

Τα κέρδη αυτών των εταιρειών ανήλθαν σε 18.979 εκ. ευρώ, 10% λιγότερο από ό, τι την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το ποσό αυτό εξαρτάται από την 

υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, άνω των 4.800 εκ. ευρώ που πραγματοποίησε η 

Naturgy που προκάλεσε απώλειες, ύψους 3.281 εκ. ευρώ στην εταιρεία ενέργειας. 

Εντούτοις, παραλείποντας αυτά τα αποτελέσματα, σημειώθηκαν καθαρά 

επαναλαμβανόμενα κέρδη, ύψους 532 εκ. ευρώ, γεγονός που μετέβαλε αποφασιστικά το 

τελικό ποσό του πρώτου εξαμήνου του έτους, αυξάνοντας το συνολικό κέρδος των 

εταιρειών του Ibex στα 22.792 εκ. ευρώ, 8% περισσότερο από ότι την αντίστοιχη περίοδο 

του 2017.  

Από τις 35 εταιρείες του ισπανικού χρηματιστηρίου, οι 18 βελτίωσαν τα αποτελέσματά 

τους ενώ οι 15 σημείωσαν αρνητικά αποτελέσματα. Για τις υπόλοιπες δύο, την Colonial και 

την Merlin, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, δεν υπάρχουν ακόμη 

προβλέψεις. Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό, εάν αναλυθούν τα λειτουργικά 

αποτελέσματα που μετρούν την αποδοτικότητα της κάθε εταιρείας. 17 εταιρείες έχουν 

σημειώσει αρνητικά αποτελέσματα, όσον αφορά αυτή τη μεταβλητή, ενώ 16 θετικά. 

Σχετικά με τα έσοδα, 19 εταιρείες σημείωσαν βελτίωση. Σημειώνεται ότι καμία από τις 

τράπεζες που συμμετέχουν στο ισπανικό χρηματιστήριο, εκτός από την Bankinter, δεν έχει 

παράσχει στην Εθνική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών (CNMV) λεπτομερή εξαμηνιαία 

έκθεση, η οποία να δείχνει το ακριβές ποσό των εσόδων τους. 

Πάντως, ορισμένες από αυτές, κυρίως η Caixabank και η BBVA, έχουν σημαντικό ρόλο 

στα βελτιωμένα αποτελέσματα του Ibex. Η Caixabank βελτίωσε τα καθαρά κέρδη της κατά 

54,7%, φτάνοντας τα 1.300 εκ. ευρώ και η  BBVA κατά 15% φτάνοντας τα 2.649 εκ. ευρώ. 

Γενικότερα το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν θετικό για τις τράπεζες του Ibex, όσον αφορά 

τα κέρδη του σημείωσαν, εκτός από την τράπεζα Sabadell, που σημείωσε μείωση του 

καθαρού κέρδους της κατά 73%, μετά την ενσωμάτωση της τράπεζας TSB και την 

πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Θετικά αποτελέσματα σημείωσαν άλλες δύο 

από τις βασικές εταιρείες του ισπανικού χρηματιστηρίου, η εταιρεία ενέργειας Repsol και η 
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εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica, οι οποίες συνέβαλαν στο θετικό κλείσιμο του δείκτη 

για αυτό το εξάμηνο. Η πρώτη βελτίωσε τα καθαρά κέρδη της κατά 46% στα 1.546 εκ. 

ευρώ, ενώ η δεύτερη κατά 8,6%.   

Λιγότερο ευνοϊκό ήταν το πρώτο εξάμηνο του έτους για την ασφαλιστική εταιρεία Mapfre, 

που σημείωσε απώλειες στα έσοδά της, στα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων και στο καθαρό 

κέρδος. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την εταιρεία διανομής Dia, η οποία σημείωσε 

απώλεια καθαρών κερδών της τάξεως του 88%, την εταιρεία ενέργειας Enagás, την 

εταιρεία παραγωγής συσκευασιών προϊόντων με βάση το κρέας, Viscofan και δύο 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποδομών, την Técnicas Reunidas, με 

κέρδη της τάξεως των 5,5 εκ. ευρώ, μείωση κατά 90% και την Ferrovial, η οποία έχει 

απώλειες της τάξεως των 72,3 εκ, ευρώ. Όλες οι ανωτέρω μαζί με την εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών Cellnex που είχε απώλεια 31 εκ. ευρώ, είναι οι μόνες εταιρείες που 

υπέστησαν απώλειες κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.    

 


