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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

3Ç19 sonuçları beklent�ler�n üzer�nde TAV Haval	manları 3Ç18’dek	 112 
m	lyon € net kar rakamına kıyasla 3Ç19’de İstanbul Atatürk Haval	manı’nın (AHL) 

katkısının olmaması neden	yle b	z	m 82 m	lyon € ve p	yasanın 80 m	lyon € 

beklent	s	n	n üzer	nde 89 m	lyon € net kar rakamı kaydett	. AHL katkısı dışarıda 

bırakıldığında, TAV’ın 3Ç18’dek	 76 m	lyon € net kar rakamı 3Ç19’de  kur farkı 

geler	rler	 neden	yle 87 m	lyon €’ya artmış oluyor. Y	ne  AHL katkısı har	ç, ş	rket	n 

3Ç19’dek	 FAVÖK rakamı beklent	ler	n üzer	nde (İş Yat: €147mn; P	yasa: 

€146mn) yıllık bazda %6 artışla 156 m	lyon €’ya yükseld	.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

C�ro büyümes� devam ed�yor AHL dışarıda bırakıldığında, ş	rket	n konsol	de 

satış gel	rler	 3Ç19’de yer h	zmetler	 operasyonlarındak	 güçlü büyüme, duty free 

ürünler	nden elde ed	len kom	syonlardak	 artış ve yolcu salon h	zmet gel	rler	ndek	 

büyüme sayes	nde beklent	ler	n üzer	nde yıllık bazda %10 artış 	le 247 m	lyon €’ya 

ulaştı. 3Ç19’de havacılık ve yer h	zmet	 gel	rler	 yıllık bazda sırasıyla %8 ve %28 

artış gösterd	. Yolcu başına duty free harcamasının 3Ç18’dek	 €6.7’dan 3Ç19’de 

€6.9’a artması ve yolcu traf	ğ	ndek	 artış 	le duty free satışlarından elde ed	len 

kom	syon gel	rler	 	se %17 arttı. 3Ç19’de 	kram gel	rler	 %9 büyüdü. 

Marjlarda ger�leme AHL har	ç tutulduğunda TAV 3Ç19’de c	ro büyümes	n	n 
altında yıllık bazda %6 FAVÖK artışı elde ederken, FAVÖK marjı yıllık bazda 

yüzde 2.9 puan ger	led	. 3Ç19’de TL’dek	 değerlenme ve yen	 h	zmet ş	rketler	 

neden	yle sunulan h	zmet mal	yetler	ndek	 %24 ve personel g	derler	ndek	 %27 

artış önde gelen mal	yet artışları oldu. 3Ç19’de güçlü TL ve AHL’n	n 

kapatılmasının h	zmet ş	rketler	ne olumsuz etk	s	 FAVÖK marjında ger	lemeye 

neden oldu.  AHL’n	n ş	rket porföyünden çıkışından sonra 9A19’da ş	rket	n 

konsol	de FAVÖK rakamında h	zmet faal	yetler	 (Havaş + d	ğer) %31 pay 	le en 

fazlı katkı yapan 	ş kolu oldu.  

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 har	ç verd	ğ	 2019 

hedefler	n	 korudu. Ş	rket beklent	ler	 ayrıca 2019’da İstanbul Atatürk 

Haval	manı’nın 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:90 m	lyon) bekl	yor. Ş	rket 2019’da FAVÖK 

tutarında € bazında %38-%42 düşüş (İş Yatırım: 337 m	lyon €; %7 yıllık bazda 

artış İstanbul Atatürk 2018 rakamları har	ç bakıldığında; %42 yıllık bazda düşüş 

İstanbul Atarürk 2018 rakamları dah	l) öngörüyor. Bütçelenen yatırım tutarı 	se 70-

80 m	lyon €. 

Değerleme H	sse 2019T 6.2x F	rma Değ/FAVÖK ve 16.2x F/K 	le yurtdışı 
benzerler	n	n ortalaması olan 10.3x ve 17.6x’e kıyasla 	skontolu 	şlem görüyor. 

TAVHL 	ç	n h	sse başına 34.8TL hedef f	yatımız ş	rket	n İstanbul Atarürk 

Haval	manı 	le 	lg	l	 DHMİ’den tam telaf	 ödemes	 alacağını varsaymaktadır. H	sse 

son b	r haftada endekse paralel get	r	 sunarken, son b	r ayda endeks	n %10 

üzer	nde performans gösterm	şt	r.  

Yorum: TAV’ın p	yasa beklent	ler	n	n üzer	nde gerçekleşen 3Ç19 net kar 

rakamına kısm	 olumlu p	yasa tepk	s	 olab	leceğ	n	 düşünüyoruz. Ş	rket, İstanbul 

Atarürk Haval	manının erken kapanmasına 	l	şk	n olarak kar kayıpları 	le 	lg	l	 

DHMİ 	le görüşmeler	n	n kısa zamanda net	ceye varmasını bekled	kler	n	 bel	rt	yor. 

Önümüzdek	 dönemde bununla 	lg	l	 olarak telaf	 ödemes	 m	ktarı, zamanı ve 

methodu 	le 	lg	l	 haber akışının h	sse performansı üzer	nde etk	l	 olacağını 

düşünüyoruz. Buna ek olarak TAV’ın yurt	ç	nde ve yurtdışında katıldığı/tekl	f 

verd	ğ	 projelerde/	halalerde gerçekleşeb	lecek olumlu sonuçlar h	ssey	 olumlu 

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

İstanbul Atatürk Haval�manı’nın 6 N�san 2019 tar�h�nde Istanbul Yen� Haval�manına taşındığını hatırlatmak �ster�z. Bu nedenle daha 

sağlıklı b�r kıyaslama �ç�n TAV Haval�manları 9A19 ve 9A18 Satış Gel�rler� ve FAVÖK rakamlarını TAV Istanbul Ataturk Haval�manını 

dışarıda bırakarak yen�den düzenlem�şt�r. Net kar rakamında b�r düzeltme olmamakla b�rl�kte, Istanbul Atatürk Haval�manından elde 

ed�len kar durdurulan faal�yetler kalem�nde bel�rt�lm�şt�r.  
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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. 


