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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

Beklent�ler�m�z�n altında zayıf 3Ç19 sonuçları Vestel Beyaz 3Ç19’de b�z�m 
227 m�lyon TL net kar tahm�n�m�z�n oldukça altında yıllık bazda %48 düşüşle 

128 m�lyon TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç18’dek� �st�sna� güçlü operasyonel 

marjlardan daha zayıf gerçekleşen faal�yet marjları net kardak� yıllık bazdak� 

düşüşün temel neden�d�r. Ş�rket�n FAVÖK rakamı 3Ç19’de b�z�m 242 m�lyon TL 

beklent�m�z�n altında yıllık bazda %49 düşüşle 210 m�lyon TL olarak gerçekleşt�. 

Beklent�ler�m�zden zayıf gerçekleşen faal�yet marjları net kar tahm�n�m�zdek� 

sapmanın neden� olarak öne çıkmaktadır. Vetsel Beyaz �ç�n p�yasa beklent�s� 

bulunmamaktadır.  

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

İhracat hac�mler�ndek� büyüme kaynaklı güçlü c�ro büyümes� Ş�rket�n 3Ç19 
satış gel�rler� b�z�m 1.77 m�lyar TL tahm�n�m�zle uyumlu yıllık bazda %22 artışla 

1.79 m�lyar TL olarak gerçekleşt�.  Ş�rket 3Ç19’de kend� ve l�sanlı A markalı ürün 

satışlarındak� artış sayes�nde Batı Avrupa’dak� %1’l�k beyaz eşya taleb� 

büyümes�ne karşın �hracat hacm�n� 3Ç19’de ç�ft hanel� (orta-onlu) arttırmayı 

başardı. Ş�rket�n yurt�ç� satış adetler� �se zayıf 3Ç18 baz yılı etk�s� ve pazar 

payındak� kısm� artış sayes�nde 1Y19’dak� %35 üzer� daralmadan 3Ç19’de orta-

tek hanel� daralmaya ger�led�. İhracat satışlarının ş�rket�n toplam satış 

gel�rler�nde ve satış hacm�ndek� payı sırasıyla 3Ç19’de %82 ve %85 olarak 

gerçekleşt� (3Ç18 : %80 ve %82). Çeyrek bazda TL’dek� değerlenme satış 

gel�rler�nde kısm� düşüşe neden oldu. 

Marjlarda yıllık ve çeyrek bazda ger�leme  Ş�rket�n FAVÖK marjı 3Ç18’de 

TL’dek� değer kaybının yüksek stok kazançlarına neden olmasından dolayı 

�st�sna� yüksek %27.8’den 3Ç19’de %11.7’e ger�led�. D�ğer taraftan zayıf €/

TL’n�n neden olduğu �hracat marjlarındak� ger�leme sonucu FAVÖK marjı çeyrek 

bazda 5.3 yüzde puan düştü.  Yurt�ç� marjlar �se kl�ma satışlarındak� azalma ve 

pazardak� rekabet koşullarına bağlı f�yatlama aks�yonları neden�yle ger�led�.  

Net borç poz�syonunda �y�leşme Yurt�ç� satışlardak� �y�leşme sonucu 
�şletme sermayes� �ht�yacındak� artışa rağmen Vestel Elektron�k’ten olan 

alacaklardak� 408 m�lyon TL’l�k azalma sonucu ş�rket�n net borç poz�syonu 1Y19 

sonundak� 905 m�lyon TL’den 9A19 sonunda 670 m�lyon TL’ye ger�led�. 

Değerleme üzer�ndek� etk� ve görünüm 

Yorum: Vestel Beyaz’ın beklent�ler�n altında gerçekleşen 3Ç19 sonuçlarında 
olumsuz p�yasa tepk�s� öngörüyoruz. H�sse endeks� geçt�ğ�m�z Cuma günü %7.8, 

geçt�ğ�m�z son b�r haftada da �se %12.5 yend�  
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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

Kaynak: İş Yatırım  



 4 

 

Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 
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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. 


