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BANKACILIK

Akbank AKBNK 1,201 -14.0% 14.3% 31.01.2020

Faizlerdeki düşüşün etkisi ile makul bir kredi büyümesi ve marj artışı beklemekteyiz. Öte yandan artan 

provizyon giderleri net kar artışının sınırlı kalmasına sebep olabilir. Çeyreksel özvarlık karlılığı 

beklentimiz % 8.9. 

Garanti Bankası GARAN 1,248 -4.3% 17.5% 30.01.2020

Faizlerdeki düşüşün etkisi ile makul bir kredi büyümesi ve marj artışıi beklemekteyiz. Öte yandan artan 

provizyon giderleri net kar potansiyelinin sınırlı kalmasına sebep olabilir. Çeyreksel özvarlık karlılığı 

beklentimiz % 10.6. 

T. Halk Bankası HALKB 851 176.0% 168.8%
Göreceli olarak yavaşlayan kredi büyümesi yanında, makul marj artışı ve operasyonel giderlerde olumlu 

yönde normalleşme beklemekteyiz.  Çeyreksel özvarlık karlılığı beklentimiz %12.8.

Vakıfbank VAKBN 1,091 116.8% 4.5% 14.02.2020
Bankalar arasında çeyreksel bazda marjını en fazla artıran banka olmasını beklemekteyiz. Çeyreksel 

özvarlık karlılığı beklentimiz %14.7. 

Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 149 -84.7% -86.2% 4.02.2020

Faizlerdeki düşüşün etkisi ile makul bir kredi büyümesi ve marj artışı beklemekteyiz. Öte yandan 

yönetimin aldığı karar doğrultusunda sorunlu kredilerinin hemen tümüne  dair gerekli provizyonları 

2019'un son çeyreğinde ayırıp, 2020'ye daha öngörülebilir kredi riskiyle başlamayı kararlaştırmıştır. Bu 

strateji 2019 son çeyrek net kar rakamını baskı altında tutarken 2020 senesi öngörülebilirliğine olumlu 

olarak yansıyabilir. Çeyreksel özvarlık karlılığı beklentimiz % 1'in altında. 

İş Bankası ISCTR 2,214 64.2% 0.8% 4.02.2020

Özel bankalar içerisinde en yüksel marj artışı sağlayacak banka olacağını öngörmekteyiz. Ayrıca artan 

kredi hacnmi komisyon gelirlerine olumlu katkı sağlayabilir. Çeyreksel özvarlık karlılığı beklentimiz 

%15.7.

OTOMOTİV

Ford Otosan FROTO 11050 18.8% 10.0% 933 15.7% 14.1% 491 8.1% 19.5%

Güçlü pazar konumu ve pazar payı sayesinde, dördüncü çeyrekte canlanmaya başlayan iç talepten 

şirketin olumlu etkilendiğini ve FAVÖK bazında TÜFE'nin üzerinde bir yıllık artış sağladığını tahmin 

etmekteyiz.

Tofaş TOASO 5,480 31.8% 14.7% 752 31.9% 17.3% 370 24.2% 13.3%
Fiyat/performans açısından öne çıkan araçları ve pazar payındaki artış neticesinde şirketin faaliyet 

performansı rakamlarının kuvvetli olmasını beklemekteyiz.

DEMİR-ÇELİK

Ereğli Demir Çelik EREGL 6,253 -2.5% -17.7% 902 -29.5% -59.3% 532 -32.2% -68.4%

Satış hacimlerindeki artışa rağmen ürün fiyatları ile hammdde fiyatları arasındaki makasın daralması 

nedeniyle şirketin faaliyet karında gerileme bekliyoruz. Erdemir üçüncü çeyrekte ton başına 117 dolarlık 

bir EBITDA yaratırken bu rakamın dördüncü çeyrekte 74 dolar seviyesine kadar gerilemiş olabileceğini 

hesaplıyoruz. 

Kardemir KRDMD 1,388 54.8% 24.4% 59 -30.5% -78.4% -144 n.m. n.m.

Ürün fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki makasın daralması son çeyrekte  Kardemirin karlılığına 

olumsuz yansıyacaktır. Gerileyen faaliyet karının yanında açık döviz pozisyonu nedeniyle şirketin son 

çeyrekte zarar açıklamasını bekliyoruz. Ton başına EBITDA rakamının ise üçüncü çeyrekteki 45 dolardan 

dördüncü çeyrekte 18 dolar seviyelerine kadar gerilemiş olabileceğini hesaplıyoruz. 
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ENERJİ & ELEKTRİK

Zorlu Enerji ZOREN 1,956 4.8% -26.6% 627 25.0% 33.0% -22 -22.6% n.m.

Şirketin dağıtım segmentinde yatırımlardan oluşan varlık tabanının artması ve mevsimsellik nedeniyle 

faaliyet karlılığında artış öngörüyoruz. Bunun yanında kurlardaki artış elektrik üretim segmentinde 

faaliyet karlılığına olumlu yansıyacaktır. Ancak kur farkı giderlerini de kapsayan finansal giderlerdeki 

artış şirketin zarar açıklamasına neden olacaktır. 

TELEKOM & BT

Turkcell TCELL 6,652 5.4% 20.6% 2,738 -7.5% 18.9% 736 -8.1% -14.8%

Faturalı abone tarafında artışların devam etmesi ile birlikte güçlü abone başına gelirler şirketin faaliyet 

karını destekleyecektir. Toplam abone rakamlarında ise regülasyondeki düzenleme nedeniyle gerileme 

olması beklenmektedir. Güçlü veri kullanımı ile desteklenen faaliyet karındaki artışa rağmen finansal 

giderlerdeki hafif artış ve vergi cezası karşılığı net karı aşağıya çekecektir.

Türk Telekom TTKOM 6,214 0.1% 15.1% 2,886 -2.7% 29.3% 554 -50.4% -75.0% 12.02.2020

Mobil abone rakamlarındaki artışın devam etmesi ve abone başına gelir performansının destkelemesi ile 

birlikte gelirlerdeki artışın %15 seviyelerinde sürmesini bekliyoruz. Gelirlerdeki bu artışın şirketin 

FAVÖK performansını destekleyeceğini düşünüyoruz. Net kar rakamı ise finansal giderlerdeki hafif 

artıştan etkilenirken yıllık gerilemenin büyük kısmının güçlü bazdan kaynaklandığı görülmektedir. 

Indeks Bilgisayar INDES 1,928 88.0% 131.3% 57 96.6% 118.1% 41 138.5% -45.1%

Indeksin, gerileyen faiz ortamının desteklediği satış gelirleri ve bunun sonucunda gerçekleşen güçlü 

FAVÖK sayesinde 4Ç19'da iyi bir performans sergileyeceğini öngörmekteyiz. Aynı zamanda olumlu 

geçen bu çeyreğin en önemli sebeplerinden bir olarak temettü dağıtımı ihtimalini de arttıran güçlü nakit 

yaratma kabiliyeti de gösterilebilir. 

İNŞAAT & TAAHHÜT

Enka İnşaat ENKAI 2,170 -11.1% -51.6% 596 4.1% -24.7% 725 -20.4% -12.1% 5.03.2020

Elektrik segmenti üretiminin EÜAŞ ile olan anlaşmanın bitmesi nedeniyle yıl içerisinde kademeli olarak 

durdurulması nedeniyle şirketin karlılığı yıllık olarak zayıflayacaktır. Taahhüt segmentindeki güçlü seyre 

ve gayrimenkul segmentinin katkısına rağmen net karda ise hafif gerileme bekliyoruz.

Tekfen Holding TKFEN 3,290 10.0% -13.2% 312 -22.1% -38.7% 203 -21.6% -51.9% 20.02.2020

Tekfenin tarım segmentindeki görece zayıf katkıya rağmen taahhüt segmentindeki güçlü performansın 

finansalları desteklemesini bekliyoruz. Şirketin naktinin büyük oranda yabancı paradan kaynaklanması 

nedeniyle net kara olumlu katkı vermesi beklenebilir. 

SAVUNMA

Otokar OTKAR 600 1.1% -31.0% 72 -49.1% -69.1% 50 -51.4% -80.2%
Karlılığı daha yüksek olan savunma araçlarının teslimatlarındaki düşüş, şirketin zayıf bir çeyrek 

geçirmesine sebep olmuştur. 

CAM

Soda Sanayii SODA 1,120 8.3% 13.4% 281 18.4% 20.5% 303 100.2% 272.2%
Son çeyrekte Soda Kimyasalları fiyatlarında dolar bazında yıllık %5 civarında artış ve kar marjlarında bir 

miktar yükseliş beklenmektedir.
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GIDA PERAKENDE

Bim Mağazaları BIMAS 10,721 3.0% 17.9% 806 -4.6% 57.8% 300 -12.9% -16.6% 10.03.2020

Enflasyondaki son 12 aylık artıştan dolayı yükselen marjlar, son çeyrekte enflasyondaki düşüş ile birlikte 

normal seviyelerine dönmektedir. Aynı zamanda enflasyondaki düşüşe bağlı olarak azalan sepet 

büyümesi, BIM'in 4Ç19'daki satış artışının geçtiğimiz dönemlere kıyasla oldukça zayıf olacağını 

göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı fiyatlarda gerçekleşecek düzeltmeler ile birlikte şirketin 

gelirlerinin ve karlılığının olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Şirketin FAVÖK marjının çeyreklik bazda 

59bp düşüş göstereceğini öngörmekteyiz. 

Migros Ticaret MGROS 6,000 -7.2% 21.9% 483 -29.4% 35.7% -166 n.m. n.m. 2.03.2020

Bim’e benzer şekilde Migros’un da düşük enflasyona bağlı olarak marjlarında normalleşme öngörüyoruz. 

Bundan dolayı FAVÖK marjının çeyreklik bazda 253bp düşmesini bekliyoruz. Migros’un aynı zamanda 

3Ç19’da, euro bazında 353 mn Euro (yaklaşık 2.172 mn TL) olan borç pozisyonu ve TL cinsinden 

borçlanmalarının faiz giderleri nedeniyle yüksek finansal harcamalarının net karı baskılayacağını 

düşünüyoruz.

YEME & İÇME

Ülker Gıda ULKER 2,104 11.1% 17.0% 328 4.3% 17.8% 126 -50.4% -2.2% 5.03.2020

4Ç19'da Ülker'in satışlarının daha zayıf bir artış göstermesi beklenmektedir. Bunun sebebi olarak 

enflasyondaki düşüş ve geçen yılın sağladığı yüksek baz etkisi gösterilebilir. Bu dönemde gerçekleşen 

yeni ürün lansmanlarının sağladığı katkı ile FAVÖK'ün yıllık bazda artış göstereceğini öngörürken, FAVÖK 

marjının yıllık 11bp (çeyreklik 102bp) düşüş göstermesini beklemekteyiz. TL'nin değer kaybetmesi ve 

artan finansal giderler doğrultusunda net kar da yıllık ve çeyreklik bazda azalacaktır.

GİYİM PERAKENDE

Mavi Giyim MAVI 696 -13.9% 21.0% 131 -37.6% 112.7% 19 -67.7% n.m. 12.03.2020
Dördüncü çeyrek finansallarının marjların üçüncü çeyrekte dibi gördüğünü ve 2020 boyunca da şirketin 

nakit yaratımının devam edeceğini teyit etmesini bekliyoruz. 

PETROL & GAZ - KİMYASALLAR

Aksa Akrilik AKSA 966 10.5% 16.2% 155 -5.8% 107.2% 74 -12.6% -61.3%
Talepteki hafif artış sonrasında şirketin satış hacminde bir önceki çeyreğe göre toparlanma bekliyoruz. 

Marjlar ise global kapasite kullanımlarındaki artış sonrasında hafif daralma gösterebilir.

Aygaz AYGAZ 2,305 -9.6% -2.5% 142 -5.5% 236.3% 71 4.7% n.m. 12.02.2020

Aygaz'ın dördüncü çeyrekte zayıf baz etkisi ile olumlu kar açıklamasını ve şirketin FAVÖK rakamında ise 

geçen senenin son çeyreğine göre toparlanma görülmesini bekliyoruz. Şirketin net kar rakamında 

Tüpraş'ın katkısının gerilemesine rağmen Entek tarafındaki yüksek hidro üretimi nedeniyle gelen katkı 

şirketin konsolide karlılığını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Şirketin 2019 yılında rekabeti 

daha uyumlu seviyelerde seyretmiş olup, Aygaz pazar payını özellikle otogaz hacimleri tarafında olumlu 

yönde artırmıştır. Öte yandan şirketin yıllık bazda tüpgaz hacimlerinde hafif bir daralma söz konusu 

olabilir.
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Petkim PETKM 2,176 -25.9% 7.1% 287 -27.3% 592.1% 87 -63.1% n.m.

Nafta Etilen fiyat makasındaki daralmanın Star rafinerisinden alınan hammadde miktarındaki artışa 

rağmen şirketin karlılığına olumsuz etki etmesini bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte 480 dolar seviyesinde 

bulunan makas son çeyrekte 336 dolar seviyesine gerilemişti. Finansallardaki yıllık iyileşme ise 2018 

son çeyreğinde etilen tesisindeki duruştun yarattığı zayıf baz etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Tüpraş TUPRS 22,977 -1.4% -7.4% 729 -17.5% -58.2% -153 -1.7% n.m. 12.02.2020

Tüpraş'ın dördüncü çeyrekte ürün marjlarında yaşanan daralma nedeniyle zayıf finansallar açıklamasını 

bekliyoruz. Dizel marjı üçüncü çeyrekteki 16 dolar seviyesinden dördüncü çeyrekte 13 dolara gerilerken 

fuel-oil ise -12 dolardan -29 dolar seviyesine gerilemişti. Bu gerileme nedeniyle şirketin net rafineri 

marjında yaklaşık 2 dolarlık bir gerileme bekliyoruz. 

GYO

Akis REIT AKSGY 111 9.6% 7.7% 79 5.8% 6.4% 99 -42.2% n.m.
Düzenli kira gelirleri ve doluluk oranları sayesinde, dördüncü çeyrekte şirketin faaliyet performansındaki 

sağlıklı gidişatın devam etmiş olduğunu tahmin etmekteyiz.

MADENCİLİK

Koza Altın KOZAL 833 1.4% 65.0% 609 2.5% 137.8% 570 8.2% 198.1%

Altın fiyatlarının güçlü seyri, artan üretim miktarı ve düşük nakit maliyetlerin şirketin karlılığına olumlu 

yansımasını bekliyoruz. Altın fiyatları son çeyrekte ons başına 1,580 dolar seviyelerinde gerçekleşirken 

400 dolar seviyelerindeki nakit maliyetleri ile şirketin 609 milyon TL FAVÖK yaratmasını bekliyoruz. 
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YASAL UYARI 
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar 
ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım 
aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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