
1 Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

 

THY 2Ç18 mal� tablolarını 8 – 10 Ağustos’da açıklayacak. THY’n�n 

2Ç17’dek� 194 m�lyon TL net zarara karşın 2Ç18’de operasyonel 

performansındak� �y�leşme ve kur farkı gel�rler� neden�yle 1.4 m�lyar TL 

(P�yasa: TL1.4 m�lyar) net kar açıklamasını bekl�yoruz.  

Güçlü yolcu traf�ğ� �le artan b�let f�yatları satış gel�rler�n� yukarı çekecek 

THY’n�n 2Ç18’de yolcu traf�ğ�ndek� %10 artış, artan b�let f�yatları �le kurun 

olumlu etk�s� neden�yle yıllık bazda %46 artış �le 13.7 m�lyar TL (P�yasa: 13.5 

m�lyar TL) satış gel�r� elde etmes�n� bekl�yoruz.  

Artan yakıt f�yatları marjları aşağı çekecek THY 2Ç18 �ç�n 1.9 m�lyar TL 

(P�yasa: 2.2m�lyar TL) FAVÖK tahm�n�m�z yıllık bazda %35 büyümeye �şaret 

ed�yor. 2Ç18’de yolcu doluluk oranındak� yıllık bazda 2.5 baz puanlık artışa 

rağmen, yakıt mal�yetler�ndek� yüksel�ş�n neden olduğu CASK Usc’da %

13’lük artış beklent�m�z neden�yle FAVÖK marjında yıllık bazda 1.1 yüzde 

puan ger�leme öngörüyoruz. 
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Burada yer alan b�lg�ler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından b�lg�lend�rme amacı �le hazırlanmıştır. Yatırım b�lg�, yorum ve 
tavs�yeler� yatırım danışmanlığı kapsamında değ�ld�r. Yatırım danışmanlığı h�zmet�; aracı kurumlar, portföy yönet�m ş�rketler�, mevduat 
kabul etmeyen bankalar �le müşter� arasında �mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes� çerçeves�nde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavs�yeler, yorum ve tavs�yede bulunanların k�ş�sel görüşler�ne dayanmaktadır. Herhang� b�r yatırım aracının alım-satım öner�s� 
ya da get�r� vaad� olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mal� durumunuz �le r�sk ve get�r� terc�hler�n�ze uygun olmayab�l�r. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan b�lg�lere dayanarak yatırım kararı ver�lmes� beklent�ler�n�ze uygun sonuçlar doğurmayab�l�r. 

Burada yer alan f�yatlar, ver�ler ve b�lg�ler�n tam ve doğru olduğu garant� ed�lemez; �çer�k, haber ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r. Tüm ver�ler, İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güven�l�r olduğuna �nanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması neden� �le 
ortaya çıkab�lecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değ�ld�r. 


