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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 26/10/2006 

 
Η διεύθυνση του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι 
η UBS Investment Research σχολίασε στις 24-10-2006 την τελευταία 
ανακοίνωση της Technical Olympic USA Inc ως εξής : 
1) Η µείωση κατά 19% των παραγγελιών κατασκευής σπιτιών από την 

TOUSA στο γ’ τρίµηνο 2006 (χωρίς τις Κ/ξίες της) είναι καλύτερη από 
την εκτιµηθείσα και αναµενόµενη -25% και οφείλεται στην 
δραστηριότητα που έχει στην πολιτεία του ΤΕΧΑS, που αντισταθµίζει 
τη συνεχιζόµενη ύφεση στη Florida. Επιπλέον η διερεύνηση της 
πορείας των ακυρώσεων στις παραγγελίες φανερώνει µια πιθανή 
σταθεροποίηση της αγοράς του Home building. 

2) Η ανακοινωθείσα από την TOUSA µείωση των κερδών ανά µετοχή 
κατά $ 0,36 έως $ 0,49, λόγω πρόσθετων δαπανών γης για το γ’ 
τρίµηνο 2006 κατά $ 35 εκ. έως $ 48εκ, έχει µικρή επίδραση περίπου 
1% στην λογιστική αξία της εταιρείας.  
Η UBS βλέπει ευνοϊκά ότι η διοίκηση της TOUSA εστιάζει την 
προσοχή της στην ρευστότητα και στο ξεκαθάρισµα του ισολογισµού 
της και αναµένει ότι η TOUSA θα χρησιµοποιήσει την ελεύθερη 
ταµειακή ροή (free cash flow) για τη µείωση του δανεισµού. 

3) Η εκτίµηση της UBS για τα κέρδη ανά µετοχή για το 2006 µειώνεται 
στα $3,30 από τα $3,55, χωρίς να λαµβάνει υπόψη της τη δαπάνη 
αποµείωσης από την κοινοπραξία της Transeastern.  
Η UBS θέτει ως χρηµατιστηριακή τιµή στόχο τα $16 ανά µετοχή, ήτοι 
µε δυνατότητα αύξησης +48% εν σχέσει µε την τιµή της µετοχής 
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 24/10/06 που ήταν 
$10,84. Επίσης, αξιολογεί την TOUSA (rating) µε την κατάταξή της 
στο «Buy 1». Τα δύο αυτά στοιχεία προτείνονται χωρίς µεταβολές 
από την προηγούµενη εκτίµησή της, παρόλες τις δυσµενείς 
συγκυρίες της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ. 

 
Από το Γραφείο Τύπου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 


