Gerçekleşen ve Tahmnler
Beklentlern üzernde net kar, ancak FAVÖK beklentlern altında Arçelk
1Ç19’de beklentlern üzernde (ISY: 200 mlyon TL; Pyasa: 191 mlyon TL),
faalyet karında ve kur farkı gelrlerndek (türevden elde edlen net gelrde dahl
olmak üzere) artış nedenyle yıllık bazda %27 artışla 225 mlyon TL net kar rakamı
açıkladı. Şrket 1Ç19’de beklentlerle uyumlu (ISY: 7,1 mlyar TL; Konsensüs: 6,9
mlyar TL), br öncek yılın aynı dönemne göre %31 artışla 6,9 mlyar TL satış gelr
elde ett. 1Ç19'de UFRS-16 muhsabes kapsamında FAVÖK rakamı %10.1 marj
le 694 mlyon TL olarak gerçekleşt. UFRS-16 etks harç tutulduğunda, FAVÖK
1Ç19’de tahmnlern altında (ISY: 695 mlyon TL; Konsensüs: 664 mlyon TL) %
9,1'lk marj le 625 mlyon TL olarak gerçekleşt. Şrketn 1Ç18 ve 4Ç18 mal
tablolarının UFRS-16 le yenden düzenlenmedğn belrtmek sterz. UFRS-16'nın
Arçelk’n 1Ç19 net kar rakamını etks oldukça sınırlıdır.
Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
Güçlü cro büyümes
Arçelk, lk çeyrekte Türkye gelrlernde %16,
uluslararası gelrlerde %39 artışla konsolde satış gelrlernde %31'lk br büyüme
kaydett. Şrket uluslararası gelr artışının %9'unun organk büyüme olduğu,%
30'unun se kur etksyle lgs olduğu kaydett. Arçelk, Türkye’de 1Ç19’de daralan
beyaz eşya, klma ve TV pazarlarınının üzernde performans gösterd. Türkye
operasyonlarının konsolde gelrlerdek payı 1Ç18'de %36’dan 1Ç19'da %32'ye
düşerken, Batı Avrupa’nın payı 1Ç18'dek %31'den 1Ç19'da %34'e yükseld.
1Ç19’de İngltere (Brext le lgl ön alımlar nedenyle), Romanya, Polonya ve
Güney Afrka, hacm büyümes anlamında öne çıkan pazarlar oldu.
UFRS 16 etks harç tutulduğunda FAVÖK marjındak erozyon Hem Metal
Fyat Endeks hem de Plastk Fyat Endeks, 1Ç19'da yıllık bazda sırasıyla %12 ve
%18 düşüş gösterd. Ancak, TL'dek değer kaybı ve ücret artışları, brnc çeyrekte
hammadde fyatlarındak düşüşün olumlu etksn yok ett. Faalyet gderler / cro
oranı, 1Ç18'dek %24.3'ten 1Ç19'da %26'ya yükseld. Şrket, 1Ç19'da raporlanan
%10,1 FAVÖK marjı üzernde UFRS-16'nın 100 baz puanlık olumlu etks olduğunu
belrtt. Dğer br deyşle, UFRS-16 etks harç tutulduğunda, şrketn FAVÖK
rakamı 1Ç19’de yıllık bazda % 21 aatışla 625 mlyon TL olarak gerçekleşrken, %
9.1 marj kaydett.
Net İşletme Sermayes / Cro ve Net Borç / FAVÖK Şrket’n Net İşletme
Sermayes / Cro rasyosu 1Ç18’dek %31,6’dan ve 4Ç18’dek %28’den 1Ç19 %
27.3’e düştü. Şrket yönetm, Net İşletme Sermayes / Cro rasyosunun 2019 yılı
çn %30 cvarında olmasını beklyor. UFRS-16 etks harç tutulduğunda, şrketn
Net Borç / FAVÖK oranı 1Q18’dek 2.83x'ten ve 4Ç18’dek 2.36x'dan 1Ç19’da
2.31x'e düşmüştür. UFRS-16 etks dahl edldğnde se net borç 7.4 mlyar olarak
gerçekleşrken 1Ç19'da Net Borç / FAVÖK oranı 2.5x olarak gerçekleşmştr.
Değerleme üzerndek etk ve görünüm
UFRS-16 etksyle FAVÖK beklentsnde yukarı revzyon Şrket 2019 yılı ve
uzun vadel FAVÖK marjı hedefn UFRS-16'nın olumlu etksn yansıtarak, sırasıyla
%10,5'den %11,5'e ve %11'den %12'ye yükseltmştr. Şrket, Türkye beyaz eşya
pazarında %10 daralma ve global beyaz eşya pazarında %2 büyüme beklentlern
korumaktadır. Şrketn br öncek %25 cro büyüme hedef yakın zamanda Snger
Bangladesh' satın almasının katkısının yansıtılması le %25 -%30'a revze edld.
Yorum: Arçelk 1Ç19 net kar rakamı beklentlern üzernde gerçekleşrken,
(UFRS-16 harç) FAVÖK rakamı pyasa beklentlernn %6 altında gerçekleşt.
Hsse son br haftada endeksn %5 üzernde, son br ayda se endeksn % 2,7
altında performans gösterd. Arçelk’n 1Ç19 sonuçlarına öneml br pyasa tepks
görmey beklemyoruz.

Lütfen son sayfada yer alan öneml yasal uyarıya bakınız.
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Burada yer alan blgler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından blglendrme amacı le hazırlanmıştır. Yatırım blg, yorum ve tavsyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değldr. Yatırım danışmanlığı hzmet; aracı kurumlar, portföy yönetm şrketler, mevduat kabul etmeyen bankalar le müşter
arasında mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes çerçevesnde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsyeler, yorum ve tavsyede
bulunanların kşsel görüşlerne dayanmaktadır. Herhang br yatırım aracının alım-satım öners ya da getr vaad olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mal durumunuz le rsk ve getr terchlernze uygun olmayablr. Bu nedenle, sadece burada yer alan blglere dayanarak yatırım kararı verlmes
beklentlernze uygun sonuçlar doğurmayablr.
Burada yer alan fyatlar, verler ve blglern tam ve doğru olduğu garant edlemez; çerk, haber verlmekszn değştrleblr. Tüm verler, İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenlr olduğuna nanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması neden le ortaya çıkablecek
hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değldr.
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