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Arçel�k 3Ç18 mal� tablolarını 25 Ek�m’de açıklayacak. Ş�rket 26 Ek�m Cuma 

günü �se  3Ç18 mal� tabloları �le �lg�l� webcast yapacak.  

Kurun olumlu etks 3Ç18 net satışlarını olumlu etkleyecek ÖTV 

teşv�ğ�n�n neden olduğu güçlü baz yılı etk�s�, azalan tüket�c� güven� ve 

mal�yetlerdek� artış trend�n� yansıtmak �ç�n yapılan satış f�yatlarındak� artışlar 

3Ç18’de her ne kadar yurt�ç� beyaz eşya satışlarını olumsuz etk�lesede, 

Arçel�k’�n uluslararası operayonları gel�rler� zayıf TL’den 3Ç18’de olumlu 

etk�lenecekt�r. 3Ç18’de yurt�ç� beyaz eşya satışlarında adet bazında yıllık 

bazda yaklaşık %25 daralma öngörüyoruz. TÜİK ver�ler�ne baktığımızda 

3Ç18’de beyaz eşya f�yatlarında ortalama çeyrek bazda yaklaşık %18 artış 

görüyoruz. Tüm bunlar ışığında Arçel�k’�n konsol�de satış gel�rler�n�n yıllık 

bazda %44 çeyrek bazda %20 artışla 7.8 m�lyar TL’ye ulaşmasını 

öngörüyoruz.  

Düşük stok malyet 3Ç18’de marjları yukarı çekecek Arçel�k’�n 

üret�m�nde plast�k ve metal ana hammaddeler�n� oluştururken, toplam üret�m 

mal�yet�n�nbüyük çoğunluğunun döv�z bazlı olduğunu hatırlatmak �ster�z. 

Öncek� çeyreklerdek� güçlü TL nedenl� düşük stok mal�yet� ve son çeyrekde 

yapılan hem yurt�ç� hem uluslararası faal�yetlerdek� f�yat artışları ş�rket�n 

3Ç18 operasyonel kar marjlarını 2Ç18’eye kıyasla olumlu etk�leyecekt�r. Bu 

nedenle 3Ç18’de ş�rket�n konsol�de FAVÖK rakamının yıllık bazda %33 

çeyrek bazda %32 artışla 722 m�lyon TL’ye ulaşacağını öngörüyor ve 

FAVÖK marjının 3Ç18’de yıllık bazda 0.7 puan düşüş ancak çeyrek bazda 

0.8 puan artışla %9.2’e artacağını öngörüyoruz.  

Tavsyemz TUT’a değştryoruz Arçel�k’�n 3Ç18’de faal�yet 

kalemler�ndek� d�kkat çek�c� büyüme �le b�rl�klte FAVÖK marjındak� çeyreksel  

bazdak� �y�leşeme b�r süreden ber� endeks�n altın performans serg�leyen 

h�sse �ç�n katal�zör olab�l�r. Bu nedenle h�sse başına 12 aylık 15.35 TL olan 

hedef f�yatımızı korurken h�sse �ç�n tavs�yem�z� SAT’dan TUT’a çek�yoruz.  

 

 

3Ç18 Mal Tablo Tahmnler 

Düzelt�lm�ş FAVÖK : Brüt Kar - Pazarlama G�derler� - Genel Yönet�m G�derler�– Ar/
Ge g�derler� + Amort�sman ve İtfa G�derler� 
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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. 


