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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

Erdem�r 3Ç19’de beklent�ler�n b�raz üzer�nde (İş Yat: TL734mn; P�yasa: 

TL738mn) yıllık bazda %41 düşüşle 784 m�lyon TL net kar rakamı açıkladı. Net 

kardak� yıllık bazdak� düşük genel anlamda ger�leyen çel�k f�yatları �le dem�r 

cevher� f�yatlarındak� artıştan kaynaklanmaktadır. 3Ç19’de 1,279 m�lyon TL 

olarak gerçekleşen FAVÖK rakamı p�yasanın 1,226 m�lyon TL beklent�s�ne yakın 

ancak b�z�m 1,156 m�lyon TL tahm�n�m�z�n b�raz üzer�nde kalırken, yıllık bazda %

50 ger�led�. Net kar tahm�n�m�zdek� sapma bekelent�m�zden b�raz daha �y� 

gerçekleşen faal�yet marjlarından kaynaklandı.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

Satış hacm�ndek� ve f�yatlarındak� düşüşle ger�leyen c�ro Erdem�r 3Ç19’de 

yıllık bazda %6 düşüşle, çeyrek bazda %8 düşüşle 1.93 m�lyon ton çel�k satış 

hacm� elde ett�. Satış hacm�ndek� ger�leme Avrupa’dak� yavaşlama kaynaklı 

�hracat hacm�ndek� düşüş neden�yle gerçekleşt�. İç pazarda çel�k talab�ndek� 

daralmanın devam etmes�ne rağmen, Erdem�r’�n �ç pazar satış hacm� yıllık 

bazda değ�ş�kl�k göstermezken, çeyrek bazda %3’lük düşüş gösterd�. 3Ç19 �ç�n 

ton başına ortalama hesapladığımız US$586 çel�k satış f�yatı yıllık bazda %13, 

çeyrek bazda �se %3 düşüşe �şaret ed�yor. Bunun net�ces�nde ş�rket�n satış 

gel�rler� dolar bazında yıllık bazda %18, çeyrek bazda �se %11 ger�led�. İhracatın 

payı �se toplam gel�rlerde 3Ç18’dek� %24’ten ve 2Ç19’dek� %21’den 3Ç19’de %

18’e düştü.    

Artan dem�r cevher� f�yatları, düşen çel�k f�yatları karlılığı olumsuz etk�led� 

Ş�rket�n FAVÖK rakamı artan dem�r cevher� f�yatları ve düşen çel�k f�yatları 

net�ces�nde dolar bazında %50 ger�led�. 3Ç19’de %19.9 olarak gerçekleşen 

FAVÖK marjı �se 3Ç18’dek� %32.9 ve 2Ç19’dek� %23.3’ün altında kaldı. Ş�rket 

tarafından açıklanan ton başına FAVÖK �se 3Ç19’de US$124 olarak 

gerçekleş�rken yıllık bazda %43, çeyrek bazda �se %14 düşüş gösterd�. Temmuz 

ayında US$100/ton (Temmuz 2018  US$60/ton c�varı)  sev�yeler�n� gören dem�r 

cevher� f�yatı bugünlerde US$84/ton sev�yeler�nde bulunuyor.   

Net nak�t poz�syonu Ş�rket�n net nak�t poz�syonu 2018 yıl sonundak� 482 

m�lyon dolardan 794 m�lyon dolar temettü ödemes� sonucu  9A19 sonunda 200 

m�lyon dolara ger�led�. Nakde dönüşüm rasyosu (Serbest Nak�t Akım / FAVÖK) 

�se 9A19’da 125 m�lyon dolar yatırım harcamasına rağmen �şletme 

sermayes�ndek� 318 m�lyon dolar düşüş  sayes�nde %67 olarak gerçekleş�rken, 

9A18’dek� %39’un üzer�nde 1Y19’dek� %83’ün �se altında kaldı.   

Değerleme üzer�ndek� etk� ve görünüm 

Erdem�r’�n açıklanan 3Ç19 sonuçlarının h�sse performansı üzer�nde öneml� b�r 

etk�s�n�n olmasını beklem�yoruz. Dem�r cevher� f�yatlarındak� gevşemeye 

rağmen, çel�k f�yatlarındak� düşüşün 4Ç19’de marjlar üzer�nde olumsuz etk� 

yaratmaya devam edeceğ�n� ancak 3Ç18’e kıyasla 4Ç18’�n daha zayıf baz yılı 

etk�s�yle yıllık bazda marj erozyonun n�speten azalacağını bekl�yoruz. D�ğer 

taraftan TL’de zayıflamanın devam etmes� c�ro ve FAVÖK mutlak rakamlarını 

çeyrek bazda olumlu etk�lemes� bekleneb�l�r. Önümüzdek� dönemde, t�caret 

savaşları ve Avrupa ekonom�s� �le �g�l� haber akışı �le çel�k f�yatları ve hammadde 

f�yatlarındak� trendler h�ssen�n performansını etk�leyecek öneml� gel�şmeler 

olacaktır. Ş�rket�n bugün saat 17:00’de düzenleyeceğ� webcast sonrası 

tahm�nler�m�zde değ�ş�kler yapab�l�r�z.  
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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. 


