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

 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

2Ç18 sonuçları beklent�ler�n üzer�nde Türk Traktör 2Ç18’de b�z�m 42 
m�lyon TL beklent�m�z ve 56 m�lyon TL’n�n p�yasa beklent�s�n�n üzer�nde, 
2Ç17’ye benzer 81 m�lyon TL net kar rakamı açıkladı. Beklent�m�zden daha 
güçlü gerçekleşen faal�yet performansı net kar tham�n�m�zdek� sapmanın ana 
neden�n� oluşturmaktadır. Ş�rket 2Ç18’de beklent�ler�n üzer�nde (İş Yatıırm: 
956 m�lyon TL; P�yasa: 967 m�lyon TL), yıllık bazda hemen hemen aynı 
sev�yede 1.1 m�lyar TL satış gel�r� elde ett�. Ş�rket�n 2Ç18 FAVÖK rakamı �se 
beklent�ler�n oldukça üzer�nde (İş Yatırım: 90 m�lyon TL; P�yasa: 107 m�lyon 
TL) yıllık bazda %19 artış �le 144 m�lyon TL olarak gerçekleşt�.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

2Ç18’y� �hracat kurtardı 2Ç18’de ş�rket�n yurt�ç� satış gel�rler� yıllık bazda %
47 hac�m düşüşü neden�yle %21 ger�leme �le 650 m�lyon TL’ye azaldı. Yurt�ç� 
c�rodak� yüksek düşüşü yapılan f�yat artışları (Ocak’ta %5; N�san’da %5; 
Haz�ran’da %3 ve Temmuz’da %8) kısmen telaf� ett�. İhracat gel�rler� �se 
2Ç18’de yıllık bazda %14 hac�m artışı, € bazında traktör başına düşen gel�r 
artışı ve kurun olumlu etk�s� sebeb�yle yıllık bazda %56 artış �le 427 m�lyon 
TL’ye yükseld�. Bunun net�ces�nde �hracatın ş�rket�n toplam gel�rler� �ç�ndek� 
payı 2Ç18’dek� %25’den ve 1Ç18’dek� %30’dan 2Ç18’de %40’a yükseld�.  

Tüm zorluklara rağmen marjlarda �y�leşme Görece düşük kar marjına 
sah�p �hracatın toplam gel�rlerdek� payının artması ve TL’dek� değer kaybının 
mal�yetler� yükseltmes�ne rağmen, ş�rket�n 2Ç18’de brüt kar marjı yıllık bazda 
2.8 yüzde puan çeyrek bazda �se 2.4 yüzde puan artışla %18.8’e yükseld�. 
1Y18 süres�nce yapılan f�yat artışları, ürün m�ks�ndek� değ�ş�m ve daha 
avantajlı kur �le oluşan düşük mal�yetl� stoklar brüt karlılıkta �y�leşmen�n 
nedenler� olab�lleceğ�n� düşünüyoruz. Faal�yet g�derler�n�n satışlara oranı 
2Ç17’dek� %6.5’den 2Ç18’de %7.3’e yüksel�rken 1Ç18’dek� %8.5’den 
ger�led�. Tüm bunlar sonucunda ş�rket�n 2Ç18 FAVÖK marjı b�z�m beklent�m�z 
olan %9.4 ve p�yasa beklent�s� olan %11’�n üzer�nde  yıllık bazda 2.3 yüzde 
puan çeyrek bazda �se 3.6 yüzde puan artışla %13.4’e yükseld�.  

Net borç poz�syonunda artış Artan �şletme sermayes� �ht�yacı ve 23 
Mart’tak� 300 m�lyon TL temettü ödemes� neden�yle net borç 1Y17 sonundak� 
0.78 m�lyar TL’den ve 2017 sonundak� 0.69 m�lyar TL’den 1Y18 sonunda 1.4 
m�lyar TL’ye yükseld�. İşletme sermayes� �ht�yacı �se artan stok günler� 
neden�yle 1Y17 sonundak� 0.65 m�lyar TL’den 1Y18 sonunda 1.1 m�lyar TL’ye 
yüksel�rken, c�roya oranı �se 1Y17’dek� %16’dan 1Y18’de %26’ya yükseld�.  

Değerleme üzer�ndek� etk� ve Görünüm 

2018 görünüm 2018 yılı �ç� yurt�ç� traktör pazarı beklent�m�z� zayıf 1Y18 
traktör pazarı �le f�yat artışlarınn ve fa�z artışlarının 2Y18’da taleptek� olası 
olumsuz etk�ler� ışığında 72 b�nden 55 b�n adete düşürdük. Türk Traktör’ün 
pazardak� l�der konumu sayes�nde mal�yet artışlarını satış f�yatına yansıtma 
konusunda el�n�n güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ancak y�ne de f�yat 
artışlarının pazar payında düşüşe neden olab�leceğ� öngörüyor ve 2018’dek� 
ş�rket�n pazar payında model�m�zde 3 baz puanlık düşüş öngörüyoruz. Türk 
Traktör’ün 2018’de satış gel�rler�n�n hac�m büyümes�nden z�yade f�yat artışları 
ve kurun �hracata olumlu etk�s� sebeb�yle 2017’ye kıyasla %3 artış 
göstereceğ�n� tahm�n ed�yoruz. FAVÖK marjının �se 2017’ye kıyasla 0.2 
yüzde puan düşüşle 2018’de %11.5’e ger�leyeceğ�n� öngörüyoruz.  

TUT tavs�yem�z� koruyoruz TTRAK �ç�n hedef f�yatımız makro 
tahm�nler�m�zdek� güncelleme (kur ve r�sk�z get�r� oranı), 2018 yurt�ç� traktör 
pazar tahm�n�zdek� aşağı yünlü rev�zyon ve 1Y18 sonuçlarının ardından 
tahm�nler�m�zde yaptığımız değ�ş�kler sonucu 75.50 TL’den 57.85TL’ye 
�nd�r�yoruz. Ancak h�sse �ç�n TUT tavs�yem�z� koruyoruz. H�sse 2018T 8.0x 
F�rma Değ./FAVÖK �le yurtdışı benzer ş�rket çarpan 8.8x medyanına ve 8.9x 
F/K �le 16.4x medyan F/K çarpanına göre �skontolu �şlem görüyor. 
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Ş�rket Künyes� 

Ortaklık Yapısı 
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2Ç18 F�nansal Özet 

Tahm�nler�m�zdek� Değ�ş�kl�kler 

Kaynak: İş Yatırım Tahm�nler� 
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Fiyat / Öneriler 

Tahmini F/K  & Gerçekleşen F/K Tahmini F/DD  & Gerçekleşen F/DD 

Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri 

Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri 

Sektörel Öneriler Takip Listesi Öneri Dağılımı (%) 



5 

 

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. 


