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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

1Ç19 net kar rakamı p�yasa beklent�s�n�n b�raz altında TAV 1Ç19’de p�yasa 

beklent�s� olan 26 m�lyon € ve b�z�m beklent�m�z olan 25 m�lyon €’nun b�raz 

altında ancak 1Ç18 net kar rakamından üç kat fazla artış göstererek 24 m�lyon € 

olarak gerçekleşt�. Net kardak� artış faal�yet performasındak� cansızlığa rağmen 

net f�nansman g�derler�ndek� düşüş neden�yle gerçekleşt�. Ş�rket 1Ç19 hem 

b�z�m hem de p�yasanın 252 m�lyon € c�ro beklent�s�n�n üzer�nde yıllık bazda %9 

artışla 270 m�lyon € net satış  gel�r� elde ett�. 1Ç19’de gerçekleşen 98 m�lyon € 

FAVÖK ve 134 m�lyon € FAVKÖK rakamları b�z�m sırasıyla beklent�m�z olan 90 

m�lyon € ve 127 m�lyon €’nun üzer�nde fakat p�yasanın sırasıyla 96 m�lyon € ve 

132 m�lyon € beklent�s�yle uyumlu gerçekleşt�.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

Satış gel�rler�nde artış  TAV’ın 1Ç19 satış gel�rler�, gel�rler� US$ bazlı olan 

İstanbul ve Gürc�stan havaalanlarının zayıf €/$’dan olumlu etk�lenmes� ve yen� 

yolcu salonlarının katkısı �le yıllık bazda %9 artışla 270 m�lyon €’ya ulaştı. 

1Ç19’de havacılık gel�rler� yıllık bazda %17 artış göster�r�ken, yer h�zmetler� 

gel�rler� yıllık bazda %1 düşüş gösterd�. Yolcu başına duty free harcamasının 

TL’dek� değer kaybı neden�yle 1Ç18’dek� €12.7’dan 1Ç19’de €10.3 düşmes� 

sonucunda duty free satışlarından elde ed�len kom�syon gel�rler� %14 düştü. 

Yolcu başına y�yecek ve �çecek harcamasının €1.1’de sab�t kalmasına rağmen 

2Ç18’de Muskat faal�yetler�n�n başlaması sayes�nde �kram gel�rler� %8 büyüdü. 

Yen� yolcu salonlarının katkısı �le d�ğer gel�rler 1Ç19’de %21 artış gösterd�.  

Marjlarda ger�leme TAV 1Ç19’de Mayıs 2018’de satın alınan Antalya 

haval�manın mevs�msell�k neden�yle �lk defa gerçekleşen olumsuz etk�s� ve yen� 

yolcu salonlarındak� y�ne mevs�msell�k etk�s� sonucunda FAVÖK yıllık bazda  %2 

artraken ve FAVKÖK yıllık bazda %3 ger�lerken, sırasıyla FAVÖK marjı yüzde 

2.4 puan, FAVKÖK marjı �se yüzde 5.7 puan ger�led�. 2018 yılında TAV’ın satış 

gel�rler�n�n %71’ü (€ :%53; $: %18) döv�z bazlı �ken, g�derler�n�n sadece %37’nün 

(€: %15; $%22) döv�z bazlı olduğunu bel�rtmekte fayda var. 

Net borç poz�syonunda ger�leme Ş�rket�n net borç poz�syonu 1Ç18’dek� yıl 

sonundak� 746 m�lyon €’dan 1Ç19’de 538 m�lyon €’ya ger�led�. Ş�rket�n yatırım 

harcaması �se 1Ç18’dek� 20 m�lyon €’ya kıyasla 1Ç19’de 22 m�lyon € olarak 

gerçekleşt�.  

Değerleme üzer�ndek� etk� ve görünüm 

Ş�rket 2019 beklent�ler�n� korudu TAV yönet�m� daha önceden paylaştığı ve 

İstanbul Atatürk Haval�manındak� yolcu ve FAVÖK katkısını dışarda bırakarak 

verd�ğ� 2019 beklent�ler�n� korudu. Ş�rket beklent�ler� ayrıca 2019 yılında İstanbul 

Atatürk Haval�manının kontrat tar�h�nden önce kapanmasına �l�şk�n telaf� 

ödemes�n� �çerm�yor. Ş�rket 2019’da 2018 yılındak� 152 m�lyon yolcu sayısına 

kıyasla 90 -94 m�lyon yolcu sayısı (İş Yatırım:98 m�lyon) bekl�yor. Ş�rket 2019’da 

FAVÖK tutarında € bazında %38-%42 düşüş (İş Yatırım: %44 düşüşle 344 

m�lyon € ) öngörüyor. Bütçelenen yatırım tutarı �se 70-80 m�lyon €. 

Yorum: Genel anlamda p�yasa beklent�ler� �le uyumlu gerçekleşen TAV’ın 

1Ç19 sonuçlarına öneml� b�r p�yasa tepk�s� beklem�yoruz. H�sse 2019T 5.4x 

F�rma Değ/FAVÖK ve 13.9x F/K �le yurtdışı benzerler�n�n ortalaması olan 10.1x 

ve 19.2x’e kıyasla �skontolu �şlem görüyor. TAV hal�hazırda Bağımsız Devletler 

Topluluğu, Afr�ka ve Doğu Avrupa’da on farklı projey� değerlend�rmekte. Bu 

projelerler�n herhang�b�r�nde gerçekleşeb�lecek olumlu sonuçlanması h�ssey� 

olumlu etk�leyeb�l�r.   
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Özet F�nansal Ver�ler 



3 

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. 


