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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

3Ç18 sonuçları p�yasa beklent�ler� dah�l�nde  THY 3Ç18’de 4.1 m�lyar TL 

p�yasa beklent�s�yle uyumlu ancak b�z�m 2.5 m�lyar TL beklent�m�z�n üzer�nde 

yıllık bazda %62 artışla 4.0 m�lyar TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç18’de faal�yet 

gel�rler�ndek� artış, �şt�rak gel�rler�ndek� yüksel�ş (3Ç18: TL 542mn ; 

3Ç17:TL292mn), menkul kıymet satışından elde ed�len b�r defaya mahsus 634 

m�lyon TL gel�r 3Ç18 net kar rakamındakı artışın ana nedenler� olarak öne 

çıkmaktadır. Satış gel�rler� 3Ç18’de beklent�lerle uyumlu (İş Yatırım: 21.9 m�lyar 

TL; P�yasa: 21.5 m�lyar TL) yıllık bazda %74 artışla 22 m�lyar TL’ye ulaştı. 

FAVÖK rakamı y�ne beklent�lerle uyumlu (İş Yatırım: 6.63 m�lyar TL; P�yasa: 

6.65 m�lyar TL) olarak 3Ç18’de yıllık bazda %62 artışla 6.48 m�lyar TL’ye ulaştı.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

B�r�m gel�rlerdek� artışa bu çeyrekte de devam ett� THY’nın 3Ç18 yolcu 

gel�rler� %3 yolcu büyümes�, b�r�m gel�rlerdek� artış ve kurun olumlu etk�s� �le yıllık 

bazda %71 artışla 19.3 m�lyar TL’ye ulaştı. Kargo gel�rler� kargo hac�mler�ndek� 

%20 artış ve kur etk�s� �le yıllık bazda %90 artışla 2.3 m�lyar TL’ye ulaştı. 

3Ç18’de talep koşullarındak� �y�leşeme ve g�den d�rekt yolcu sayısındak� artış 

neden�yle arz ed�len koltuk başına km başına gel�r (RASK) yıllık bazda %5.7 

artışla Usc7.09’e; yolcu başına gel�r �se %5 artışla Usc8.12’e yükseld�. 3Ç18’de 

Amer�ka, Avrupa ve Asya/Uzak Doğu sırasıyla yıllık bazda %14.2, %10 ve %7.1 

RASK artışı elde ett�.   

Yakıt f�yatındak� artış b�r�m g�derler� arttırdı THY’n�n 3Ç18 b�r�m g�derler� 

(CASK) artan yakıt f�yatları neden�yle yıllık bazda %11 artışla USc6.05’e 

yükseld�. Yakıt b�r�m g�der� yıllık bazda %29.5 artışla Usc2.12’e yüksel�rken, 

b�r�m bakım g�der� yıllık bazda %30.5 artışla Usc0.40’a yükseld�. THY’n�n 3Ç18 

ton başına yakıt f�yatı yıllık bazda %25 artışla US$728/ton’a arttı. 3Ç18’de artan 

satış pazarlma g�derler� �le uçak k�ralama g�derler� neden�yle yakıt dışı b�r�m 

g�derle� yıllık bazda %3.1 yüksel�şle Usc3.93’e arttı. Ş�rket�n 3Ç18’de FAVÖK 

marjı yıllık bazda yüzde 2.1 puan düşüşle %29.5’e; FAVKÖK marjı �se yıllık 

bazda yüzde 2 puan ger�leme �le %33.6’a ger�led�. 

Değerleme üzer�ndek� etk� ve Görünüm 

2018 ş�rket hedefler�nde değ�ş�kl�k yok THY 2018 yılına �l�şk�n yıllık bazda 

%9 artışa �şaret eden 75 m�lyon yolcu hedef�n� (33 m�lyon �ç hat; 42 m�lyon dış 

hat) korudu. Ş�rket�n 2018 yılına �l�ş�k�n %5-%6 kapas�te artışı (ASK), %81 yolcu 

doluluk oranı ve yakıt dışı b�r�m mal�yetlerde %5-%6 artış beklent�ler�nde de 

değ�ş�kl�k olmadı. Ş�rket 2018 yılı �ç�n 12.5 m�lyar dolar solo satış gel�r� ve kend� 

tanımı �le %25 FAVKÖK marj (2017: %27.5) beklent�s�n� korudu. 

AL tavs�yem�z� koruyoruz THYAO �ç�n h�sse başına hedef f�yatımızı öncek� 

26.0TL’den kur tahm�nler�m�zdek� değ�ş�kler neden�yle 22.80TL’ye çekerken, AL 

tavs�yem�z� sürdürüyoruz.  
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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. 


