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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

3Ç18 FAVÖK rakamında olumlu süpr�z ancak net kar p�ysa beklent�s�n�n 

altında TAVHL 3Ç18’de b�z�m 108 m�lyon € beklent�m�z�n üzer�nde ancak 

p�yasanın 112 m�lyon € beklent�s�n�n altında yıllık bazda %7 artışla 112 m�lyon € 

net kar rakamı açıkladı. Artan f�nansman g�derler� ve verg� g�der�ne rağmen, 

faal�yet kar marjlarındak� d�kkat çek�c� �y�leşme ve Antalya Haval�manının katkısı 

�le artan �şt�rak gel�rler� (3Ç18’de 31.1 m�lyon € ; 3Ç17’de 10.7 m�lyon €)  

3Ç18’de net kardak� artışın ana nedenler� olarak öne çıkmaktadır. P�yasanın 357 

m�lyon € beklent�s�yle uyumlu ancak b�z�m 368 m�lyon € beklent�m�z�n altında 

ş�rket�n konsol�de satış gel�rler� yıllık bazda %3 artışla 352 m�lyon €’ya yükseld�. 

3Ç18 FAVÖK rakamı �se beklent�ler�n oldukça üzer�nde (İş Yatırım: 211 m�lyon 

€; P�yasa: 219 m�lyon €) yıllık bazda %22 artışla 232 m�lyon € olarak gerçekleşt�. 

3Ç18 FAVÖK marjı �se %61.4 olan p�yasa beklent�s�n�n oldukça üzer�nde %65.7 

olarak gerçekleşt�  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

TL’dek� değer kaybı satış gel�rler�ndek� büyümey� sınırladı TAV 

Haval�manları 3Ç18’de %3.5 yolcu büyümes� (Antalya Haval�manı har�ç) 

desteğ�yle ancak TL’dek� değer kaybının, duty-free taleb�ndek� gevşemen�n ve 

güçlü €/$ par�tes�n�n negat�f etk�s� € bazında %3 sınırlı satış gel�r� büyümes� elde 

ett�. 3Ç18’de yolcu büyümes� desteğ�yle Havacılık ve Yer H�zmetler� segmentler� 

sırasıyla yıllık bazda %7 ve %1 gel�r büyümes� elde ett�. 3Ç18’de g�den yolcu 

traf�ğ�ndek� %5’l�k artışa rağmen, TL’dek� değer kaybı neden�yle yolcu başına 

düşen duty free harcamasınının 3Ç17’dek� 11.7€’dan 3Ç18’de 9.9€’ya 

ger�lemes� sonucu duty free satışlarından elde ed�len kom�syonlarda yıllık bazda 

%5 ger�leme gerçekleşt�. Artan yolcu sayısına rağmen y�ne TL’dek� değer kaybı 

net�ces�nde yolcu başına düşen y�yecek / �çecek harcamasınını 3Ç17’dek� 

1.2€’dan 3Ç18’de 0.9€’ya ger�lemes� sonucu �kram h�zmetler� gel�rler� % 3 

ger�led�. 

Faal�yet kar marjları zayıf TL sayes�nde c�dd� �y�leşme gösterd� TAV’ın 

toplam satış gel�rler�nde döv�z�n payı %74 olurken g�derler�nde %33 paya sah�p 

olması ş�rket�n faal�yet kar marjlarının TL’dek� değer kaybından olumlu 

etk�lenmes�ne neden olmaktadır. 3Ç18’de �kram h�zmetler� mal�yetler� ve 

personel g�derler� TL’dek� değer kaybı neden�yle € bazında ger�lerken, Atatürk 

Haval�manı’nın k�ra g�der� �se daha düşük amort�sman takv�m� neden�yle ger�led�. 

Tüm bunlar ışığında ş�rket�n FAVÖK ve FAVKÖK marjları 3Ç18’de sırasıyla yıllık 

bazda yüzde 10.3 puan ve yüzde 8.6 puan artış gösterd�. Ş�rket�n net borç 

poz�syonu 9A17 sonundak� 655 m�lyon €’dan 9A18’de 620 m�lyon €’ya ger�led�.  

Değerleme üzer�ndek� etk� ve Görünüm 

Ş�rket 2018 beklent�ler�n� değ�şt�rmed� TAV yönet�m� 2018 yılı �ç�n %30’un 

üzer�nde toplam yolcu büyümes�, İstanbul AHL �ç�n %8-%10 yolcu büyümes� �le 

%11-%13 g�den yolcu büyümes� beklent�ler�n� korudu.  Bununla b�rl�kte 2018 yılı 

�ç�n ş�rket�n öncek� € bazında %4-%6 gel�r büyüme ve %14-%16 FAVÖK 

büyüme hedefler� değ�şt�r�lmed�. Ş�rket 2018’de y�ne ç�ft hanel� net kar büyümes� 

hedefl�yor. 2018 yılında bütçelenen yatırım harcamsı �se öncek� �le aynı olarak 

120 m�lyon €. 

AL tavs�yem�z� koruyoruz. TAVHL �ç�n h�sse başına 50.75 TL hedef 

f�yatımız �le AL tavs�yem�z� koruyoruz.  
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3Ç18 F�nansal Özet 
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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. 


