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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      20/08/2018
Not indirimleri fiyatlamaların içinde

Cuma akşamı S&P ve Moody’s arka arkaya Türkiye’nin uzun vadeli döviz borçlanma notlarını birer kademe aşağı çektiğini açıkladı. Haberin

geçtiğimiz hafta TL varlıklarda, büyük ölçüde likidite ihtiyacı kaynaklı sert satışların ardından gelmesi etkisini oldukça azalttı. Nitekim,

alışılmışın aksine ABD piyasalarında işlemler devam ederken yapılan açıklamalar TL üzerinde bir etki yaratmadı. Detaylara bakıldığında S&P

indirim kararını ekonomide 2019 yılındaki sert iniş beklentisine dayandırıyor. 2019 yılında Türkiye ekonomisinde  %0.5 oranında bir daralma

bekleyen kurum, kurun etkisi ile enflasyonun %22’de tepe yapmasını (2018 yıl sonu tahmini %16), ve 2019 yıl sonunda cari açığın %2.6’ya

daralmasını öngörüyor. Toplam yurtdışı borç çevirme oranının ise (özel sektör dahil) %100’ün altına düşmeyeceğini öngörmüş. S&P’nin not

görünümü ise durağan. Öte yandan, Moody’s indirim kararını uygulanan ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin düşük olmasına ve son

dönemde kurda yaşanan sert yükselişe bağlamış ve görünümü negatif olarak belirlemiş. Uygulanacak ekonomik plan kapsamında atılacak

adımların detayları ve zamanlamaları ile ilgili netlik olmamasına vurgu yapmış. 

 

Günün diğer önemli haberi T. İş Bankası’nın 130 milyon adete kadar (azami 550 milyon TL tutarında) bir hisse geri alım programı açıklamış

olması. BIST’in genelinde özellikle banka endeksinde son dönemdeki sert satışlar dikkate alındığında önümüzdeki dönemde diğer

bankalardan ve şirketlerden de benzer adımlar gelmesi şaşırtıcı olmaz. Son olarak bugün basında yer alan haberlerde Katar’ın daha önce

Türkiye’ye yapacağını açıkladığı 15 milyar dolar yatırım kapsamında iki ülke Merkez Banka’ları arasında 3 milyar dolarlık bir swap anlaşması

yapıldığı belirtilmiş. Bu ve diğer ülkeler ile yapılabilecek benzeri swap anlaşmaları yeni kaynak girişi ve fonlamayı çeşitlendirmesi açısından

piyasalar tarafından olumlu karşılanacaktır. 

 

Uzun bayram tatili öncesi bugün BIST’de hafif yükseliş ile açılış ve sakin bir gün beklemekteyiz. 2Ç sonuçları beklentilerin üzerinde gelen

Erdemir hisseleri bugün piyasadan olumlu ayrışabilir. 

 

 

Sevdiklerinizle, mutlu bir bayram diliyoruz.  
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Haberler & Makro Ekonomi
S&P ve Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu İndirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Cuma akşamı yaptığı açıklama ile Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu “BB-“ den  “B+” ya

indirdi. Görünümü ise durağan olarak açıkladı. TL’deki aşırı oynaklık ve bunun sonunca ödemeler dengesinde beklenen düzeltmenin Türkiye

ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşünen S&P gelecek yıl ekonomide resesyon bekliyor. Kuruma göre TL’deki zayıflama borçluluk seviyesi

yüksek olan şirketler sektörü için risk oluşturuyor ve bankacılık sektörünün fonlama riskini arttırıyor. S&P bu durumun kamu maliyesi üzerinde

olumsuz etkiler yaratacağını ve kamu borcunu arttıracağını düşünüyor.  

Öte yandan yine Cuma akşamı Moody’s Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu Ba2’den Ba3’e indirdi ve görünümü

negatif olarak açıkladı. Hatırlanacağı üzere Moody’s 1 Haziran’da Türkiye’nin kredi notunu olası bir indirim için izlemeye almıştı.  Moody’s

kamu kurumlarında devam eden zayıflamayı ve bununla ilgili olarak makro politikaların öngörülebilirliğindeki azalmayı  indirime ana gerekçe

olarak belirtiyor. 

 

Son indirimler ardından S&P ve Moody’s cetvellerine göre Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin sırasıyla 4 not ve 3 not altına geriledi. Fitch’e

göre ise Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 2 not altında seyrediyor. 

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 88,735 8,300 61.9 1023 199 27.34 7.57 6.0052 6.839 22 bps 2018 6.83%

1 Gün Δ 1.8% -7.0% 0.1 bps 0.1% -3% -68 bps 17.6 bps 3.4% 3.5% 0.0 bps 2019 5.71%

1AylıkΔ -3.2% -16.2% 3.0 bps -4% -23% 676 bps 40 bps 23.9% 3.5% 301.0 bps 2020 5.02%

En İyi 5 (%) EREGL 9% SODA 7% TCELL 7% TKFEN 5% TOASO 5%

En Kötü 5 (%) HURGZ -19% YATAS -5% PGSUS -5% ULKER -5% IEYHO -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1456 ASELS 887 PETKM 658 GARAN 606 KRDMD 494

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Kelebek Mobilya               

Kapanış (TL) : 1.12 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 234 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.36 ↓
DGKLB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

"DGKLB 2Ç18: Zayıf operasyonel sonuçlar        

Doğtaş Kelebek 2Ç18’de 21mn TL net zarar açıkladı. (2Ç17 net kar: 6mn TL). Zayıf operasyonel sonuçlara ek olarak Euro borcun getirdiği

kur zararları ve artan borca ve piyasa faizlerine bağlı yükselen finansal giderler net karı baskıladı. Şirketin cirosu yıllık bazda yalnızca %3

artarak 151mn TL oldu. FAVÖK ise geçen seneye kıyasla %83 azalarak 4 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı daralan brüt

karlılık ve yılan yıla %19 artan operasyonel giderler nedeni ile 12,3 puan daralma ile %2,3’e geriledi.

Şirketin operasyonel performansının yılın geri kalanında da zayıf seyretmesini bekliyoruz. Bu beklentimizin nedenleri i) ekonomide beklenen

yavaşlama, ii) değer kayden Türk Lirası’nın hem üretim maliyetleri hem de finansal giderler üzerinde yaratacağı baskı, iii) yükselen TL

faizleri (hem mobilya talebi, hem de şirketin TL borcunun finansmanı açısında negatif) ve geçen yılın vergi teşvikleri ile desteklenen çok

güçlü bazı. Şirket 2Ç18 sonu itibari ile bilançosunda 26mn Euro kısa döviz pozisyonu taşıyor. Güncel EUR/TRY ile 3Ç18 için 48mn TL kur

farkı zararı hesaplıyoruz. Kur farkı zararına ilaveten zayıflayan operasyonel performans ve artan finansman giderlerinin şirketin öz

kaynaklarını 3Ç18’de negatife döndürmesini olası görüyoruz.

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 11.33 -  Hedef Fiyat (TL) : 14.18 - Piyasa Deg.(TL) : 39655 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.83 ↑
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.13 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Güçlü FAVÖK marjı

 

Eregli Demir Celik 2C18 finansallarında gecen senenin ayni döneminde açıkladığı 867 milyon TL net kara karşılık 1513 milyon TL net kar

açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 1518 milyon TL ile neredeyse ayni olmasına rağmen piyasa beklentisi olan 1406 milyon

TL’nin üstünde gerçekleşti. Diğer taraftan, şirketin 2. çeyrekteki FAVOK’u ise hem bizim beklentimiz 1.93 milyar TL’ nin hem de piyasa

beklentisi olan 1.94 milyar TL’ nin üstünde 2.1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2C18’deki %33.8’lik FAVOK marji ise 7.7 baz puanlık artışa

tekabül ediyor. Bunun arkasındaki nedenler olarak artan çelik fiyatları ve dolar karsısında zayıf TL’yi sayabiliriz. İkinci çeyrek satışları ise

yıllık bazda %32 artarak 6.2 milyar TL’ye ulaştı. Ayni donemde ise satış hacmi %13 daraldı. 2C18’deki yassı çelik satış hacmi 1.8 milyon

ton ve uzun çelik satış hacmi 0.43 milyon ton olarak gerçekleşti. Şirketin Haziran sonu itibariyle 358 milyon dolar net nakit pozisyonu

bulunuyor. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

 

Alkim                         

Kapanış (TL) : 20.14 -  Hedef Fiyat (TL) : 26.2 - Piyasa Deg.(TL) : 498 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.48 ↑
ALKIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.09 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

ALKIM 2Ç18: Güçlü Operasyonel Sonuçlar    

Bizim beklentimiz 30 milyon TL’nin altında Alkim Kimya 2Ç18’de yıllık bazda %4 düşüşe tekabül eden 22 milyon TL net kar açıkladı. Güçlü

operasyonel sonuçlara rağmen net karda görülen daralmanın temel sebebi, şirketin geçen yıl aynı çeyrekte kaydetmiş olduğu 11mn TL

ertelenmiş vergi gelirinin yarattığı yüksek baz. Net karın bizim beklentilerimizin altında kalmasının nedeni ise, bekletenlerinizin oldukça

altında gerçekleşen kur farkı gelirleri oldu. Bunun temel sebebi ise şirketin net uzun döviz pozisyonunun 1Ç18’deki 27 milyon dolar

seviyesinden, 2Ç18’de 5 milyon dolara gerilemiş olması. Biz net kar tahminlerimizi 27 milyon dolar uzun pozisyonu temel alarak

gerçekleştirirdik. Ek olarak, artan işletme sermaye ihtiyacına bağlı yükselen finansman giderleri de net karın beklentilerimizin altında

gerçekleşmesine katkıda bulundu. 

Kimyasal ürünler segmentinin cirosu, Euro’nun TL karşısında yıllık bazda %22 değer kazancı ve Çayırhan kapasite artışının getirdiği hacim

büyümesi ile 2Ç18’de yıllık bazda %48 artışla 52 milyon TL olarak gerçekleşti. Sonuçlarını 8 Ağustos’ta açıklayan kâğıt segmentinin

(ALKA.IS) cirosu ise ürün fiyatı artışlarına bağlı olarak yıllık bazda %31 artış ile 84mn TL olarak gerçekleşti. Bun göre, Konsolide satışlar

2Ç18’de yıllık bazda %37 artışla 136 milyon TL’ye ulaştı.

Konsolide FAVÖK yıllık bazda %83 artışla 20 milyon TL olarak gerçekleşirken, hem kâğıt hem kimyasallar segmenti FAVÖK büyümesini

destekledi. Alkim Kağıt’ın 2Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %101 artış ile 2Ç18’de 15mn TL olarak gerçekleşirken, kimyevi ürünler segmentinde

FAVÖK yıllık bazda %71 artış ile 20mn TL olarak gerçekleşti. Kâğıt tarafında güçlü sonuçların en önemli nedeninin şirketin maliyet

artışlarını fiyatlara yansıtabilmiş olması olduğunu düşünüyoruz. Kimyevi ürünler segmentinde ise euro’ya bazında satış fiyatları ve sene

başında yapılan fiyat artışları marj artışının temel sebepleri olarak ön plan çıkıyor.

Şirketin konsolide borcu, kağıt operasyonlarının uzayan tahsilat sürelerine bağlı olarak 2Ç18’de 65mn TL’ye yükseldi. (1Ç18 net borç:

TL1mn). Şirketin borçluluğunun, alacakların tahsili ile yılsonunda daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz.

İndeks Bilgisayar

Kapanış (TL) : 6.28 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.1 - Piyasa Deg.(TL) : 352 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.85 ↔
INDES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.97 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

INDES 2Ç18: Kur farkı gelirleri net kar büyümesini destekledi 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

Indes 2Ç18’de 15mn TL’lik beklentimizin bir miktar altında, yıllık bazda %37 artışa tekabüle eden, 14,1mn TL net kar açıkladı. Zayıf 

operasyonel sonuçlara karşın önemli ölçüde artan kur farkı gelirleri net kar büyümesinin temel sebebi oldu. Ancak şirketin 1Ç18’de 

bilançosunda ki 17mn dolar uzun döviz pozisyonu, 2Ç18’de, artan işletme sermayesi ihtiyacına bağlı olarak, kısa 10mn dolar pozisyona 

döndü. Dolayısı şirketin 3Ç18 net karı kur farkı zararlarından olumsuz etkilenebilir. 

2Ç18 cirosu ise yıllık bazda yalnızca %1’lük artış ile 1,032mlyr TL oldu. Özellikle Indeks’in tam konsolide ettiği iştiraki Datagate’in (DGATE) 

yıllık bazda %41 daralan satışları ciro büyümesini olumsuz etkiledi. Datagate hariç bakıldığında ise, şirketin cirosu 2Ç18’de yıllık bazda 

%25 artış ile 820mn TL’ye yükseldi.  TL’nin dolar karşısında değer kaybına bağlı artış gösteren ürün fiyatları ciro büyümesini destekledi.

2Ç18 FAVÖK ise yıllık bazda %8 daralma ile 21,mn TL olarak gerçekleşirken, 22,5mn TL’lik beklentimizin bir miktar altında kaldı. Ciro 

tarafındaki resme paralel olarak Datagate’in 2Ç18’de yıllık bazda %61 azalan FAVÖK’ü konsolide rakamları olumsuz etkiledi. Datagate 

hariç bakıldığında İndeks ’in 2Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %32 artış ile 18mn TL’ye yükseldi. 

Şirketin net borcu ise işletme sermayesinde görülen bozulmaya bağlı olarak 156mn TL ye ulaştı. (1Ç18 net borç 110mn TL). İşletme 

sermayesinde görülen bozulmayı önemli bir negatif olarak değerlendiriyoruz.

Selçuk Ecza Deposu

Kapanış (TL) : 3.6 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.04 - Piyasa Deg.(TL) : 2236 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 ↔
SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.99 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SELEC 2Ç18: Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar 

Selcuk Ecza, beklentilerin altında yıllık bazda %11 daralmaya tekabül eden 79mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen zayıflığın 

temel nedeni, 2Ç18’de ilaç fiyatlarında %2,5 artışa rağmen,   beklentilerin altına gerçekleşen brüt kar marjı oldu. Beklentilere paralel olarak, 

Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %27 büyüyerek 3.262mn TL’ye yükseldi. Yıllık bazda %17,5 artan ilaç fiyatları, şirketin artan pazar payı 

ve sektörünün devam eden büyümesi ciro artışını destekledi.  FAVÖK 2Ç18’de %9 darama ile 90mn TL’ye gerilerken, piyasa ve bizim 

beklentimizin oldukça altında gerçekleşti. (IsYat: 149mn TL, kons: 138mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 1,1 puan daralma ile %2,8’e 

geriledi. Şirketin 2Ç18’de çeyreksel bazda artan işletme sermayesi ihtiyacına paralel 1Ç18’deki 176mn TL net nakit pozisyonu 2Ç18’de 

276mn TL net borca dönüştü.

Alarko Holding                

Kapanış (TL) : 4.48 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.23 - Piyasa Deg.(TL) : 1001 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.5 ↓
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 83.69 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

ALARK 2Ç18: Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf performansı net karı olumsuz etkiledi

ALARK 2Ç18: Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf performansı net karı olumsuz etkiledi

 

Alarko Holding 2Ç18 konsolide finansallarında 146mn TL zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken 

geçtiğimiz yıl aynı dönem 60mn TL net kar açıklamıştı. Holding’in konsolide finansallarında operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen 

öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerinin negatif katkısı net kardaki düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Bu iştiraklerin katkısı 

bu çeyrek negatif 175mn TL olurken geçtiğimiz yıl aynı dönem 61mn TL pozitif katkı sağlamışlardı. Karabiga ithal kömür santralinin düşük 

elektrik fiyatları ve artan ithal kömür maliyeti nedeni ile operasyonel sonuçlarının zayıf olması ve bunun üzerine yüksek döviz borcundan 

kaynaklı ve TL’nin dolar ve avroya karşı değer kaybı nedeni ile oluşan kur farkı zararları bu düşüşteki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. 

Holding’in gelirleri yıllık bazda %35 artış göstererek 205mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %72 artış göstererek 39mn TL’ye 

yükseldi. Artan bakiye sipariş büyüklüğü sayesinde gelirlerini ve marjını artıran taahhüt iştiraki Alsim’in sonuçlarının güçlü olması büyümeye 

katkı sağlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

 

Yorum: Sonuçlar genel olarak bizim için sürpriz olmadı ancak yüksek miktarda zarar açıklanması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde 

olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse doğalgaza yeni yapılan zam spot piyasada elektrik fiyatlarını oldukça 

olumlu etkilemiş durumda. Bu nedenle doğalgaz zammından en olumlu etkilen şirket olarak önümüzdeki çeyrekten itibaren Karabiga’nın 

operasyonel sonuçlarında güçlü bir iyileşme bekliyoruz ancak nakit karşılığı olmayan kur farkı zararları Holding’in net karı üzerindeki 

baskıyı devam ettirecektir. Sonuçların ardından modelimizde hafif bir güncelleme söz konusu olabilir ancak şuan için 8.2TL hedef 

değerimizi ve AL tavsiyenizi devam ettiriyoruz.   

 

Torunlar GYO

Kapanış (TL) : 1.84 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.64 - Piyasa Deg.(TL) : 1840 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.27 ↓
TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 98.07 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

TRGYO 2Ç18 Sonuçları: Yüksek kambiyo giderleri ve beklentilerin üzerinde net zarar 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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Torunlar GYO 2Ç18'de hem bizim 181mln TL hem de piyasanın 134mln TL net zarar beklentisinin altında kalarak, 218 milyon TL net zarar 

açıkladı. Net kardaki sapma beklenenden yüksek gerçekleşen kambiyo giderlerinden kaynaklandı. Satış gelirleri teslimleri devam eden 5. 

Levent projesi ile beklentiler ile kısmen paralel (İş Yatırım: TL672mn; Piyasa: TL671mn) 654 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin kia 

gelirleri ise MoI'nin güçlü performansı ve Mall of Antalya'nın atan katkısı ile yıllık bazda %24 artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde, FVAÖK 

rakamı (İş Yatırım: TL244mn; Piyasa: TL322mn) 237 milyon TL'ye yükselirken, FVAÖK marjı %36 olarak gerçekleşti.

Şirketin net borcu yüksek döviz borcu ve TL'deki değer kaybı nedeniyle 2Ç17'de 2.7 milyar TL seviyesinden 2Ç18'de 3.5 milyar TL'ye 

yükselmiştir. İkinci çeyrek itibariyle şirketin 514 milyon USD ve 182 milyon EUR döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Bu da şirketin 479 

milyon TL net finansal giderler yazmasına neden olmuş ve karlılığı olumsuz etkilemiştir.

Artan borçluluk seviyesine ve beklentilerin altında gerçekleşen net kara piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

Ünye Çimento                  

Kapanış (TL) : 3.92 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.46 - Piyasa Deg.(TL) : 484 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.03 ↓
UNYEC TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 13.9 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

UNYEC  2Ç18  Zayıf performans 

Ünye Çimento bizim beklentimiz 22 milyon TL'nin biraz üzerinde 2Ç18’de yıllık bazda %58 düşüşle 9.6 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 

Net kar rakamındaki düşüşü gerileyen operasyonel marjlara bağlayabiliriz. Tahminimizdeki sapma ise beklenenden düşük gelen diğer 

gelirlerden kaynaklanmıştır. Ünye Çimento’nun 2Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %26 artışla 81 milyon TL’ye ulaştı.  Şirket 18 milyon TL 

beklentimizin biraz altnda yıllık bazda %7 düşüşle 18 milyon TL FAVÖK rakamı kaydetti.  FAVÖK marjı ise TL'nin değer kaybı ile artan 

enerji maliyetlerinin etkisiyle 2Ç17’deki %25.5’den ve 1Ç18’deki %23.2’den 2Ç18’de %18.7’ye geriledi.

Adana Çimento (A)             

Kapanış (TL) : 5.59 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.07 - Piyasa Deg.(TL) : 493 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ↑
ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.51 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

ADANA 2Ç18: Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar

Adana Çimento 2Ç18'de bizim 46 milyon TL olan beklentimizin üzerinde ancak piyasanın 74 milyon TL olan beklentisinin altında 53 milyon 

TL net kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artan operasyonel karlılık ve iştirak gelirleri sayesinde geçen seneye oranla iki katına çıktı. 

Tahminimizdeki sapma ise genel olarak beklentimizin üzerinde açıklanan iştirak gelirlerinden kaynaklandı. Beklentiler ile paralel, net satışlar 

yıllık bazda %63 artışla 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içi gelirleri yıllık bazda %10, ihracat gelirleri ise yıllık bazda %138 artış 

kaydetti. Ciro büyümesinin arkasında yurt içi ve yurt dışı fiyatlarında yapılan artışlar, artan beyaz çimento satışları ve TL'deki değer kaybı 

olduğunu düşünüyoruz. Şirketin FAVÖK rakamı ise düşük baz etkisi ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıtılması ile yıllık bazda 

%146 oranında artarak 40 milyon TL'ye ulaştı. Buna bağlı olarak FAVÖK marjı geçtiğimiz yıl aynı çeyreğe göre 7.3 puanlık artışla %21.6 

gerçekleşti.

Operasyonel sonuçlar beklentilerle uyumlu gerçekleşse de, piyasanın net kar büyümesine hafif olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

Odaş Elektrik Üretim

Kapanış (TL) : 3.73 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.21 - Piyasa Deg.(TL) : 506 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.92 ↓
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 66.46 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr  

Zayıf sonuçlar

      

ODAŞ 2Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 8 milyon TL net kara karşılık 84 milyon TL net zarar açıkladı. 

Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 94 milyon TL' ye paralel gerçekleşti. Satışlar 2Ç18'de yıllık bazda %62 artarak 232 milyon 

TL'ye ulaştı. Bu dönemde gerçekleşen satış hacmi ise 106 milyon kWs. Urfa santrali kısıtlı bölge şartlarından faydalandığı için spot elektrik 

fiyatları 2Ç18'de 179 TL/MWs iken santralin ortalama elektrik satış fiyatı ise 287 TL/MWs olarak gerçekleşti. Şirket 2Ç18'de 9 milyon TL 

FAVÖK ( bizim beklentimiz 17 milyon TL) ve %4 FAVÖK marjı açıkladı. 2Ç17'de ise şirket 11 milyon TL FAVÖK ve %8 FAVÖK marjı 

açıklamıştı. Şirket 2018 yılında 214 milyon TL ve 2019 yılında 432 milyon TL konsolide FAVÖK açıklamayı hedefliyor. Bizim 2018 yılı 

FAVÖK beklentimiz 164 milyon TL ve 2019 yılı FAVÖK beklentimiz ise 385 milyon TL seviyesinde. Şirket düşük karlılık nedeniyle 2018 

yılında perakende elektrik satışlarını kademeli olarak azaltmayı ve daha sonra ara vermeyi planlamaktadır. İkinci çeyrek özelinde sonuçlar 

zayıf olsa da Ağustos ayında devreye giren kömür santralinin kısmı etkisini 3. çeyrekte görmeye başlayacağız. 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 4
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Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

20/08/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:Rightmove Konut Fiyatları  (Aylık) % Saat:02:01 -- -0.001

İNG:Rightmove Konut Fiyatları  (Yıllık) % Saat:02:01 -- 0.014

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.03

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:09:00 -- 0.003

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:12:00 -- 0.003

AVR:Insaat Uretimi (Yillik) % Saat:12:00 -- 0.018

x

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL

önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)

şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde

kalıyorsa TUT önerisi verilir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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