
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        21 Ekim 2020 

3Ç20 Kar Tahminleri  

Çeyreksel bazda güçlü sonuçlar beklediğimiz sanayi şirketleri: 

Tahminlerini hazırladığımız şirketler içerisinde tüm oto ve lastik şirketleri, 

Migros, Şok Marketler ve Turkcell’in güçlü kar açıklamasını beklemekteyiz. 

Oto ve lastik şirketleri pandemi sırasında düşen banka faizleri ve güçlü talep 

sayesinde güçlü faaliyet sonuçları açıklayabilir. Marj normalleşmesini bir 

önceki çeyrekte tamamlayan Migros’un ise çeyreksel bazda güçlü FAVÖK ve 

artan nakit akışı ile borçluluğunu azaltmaya devam etmesini bekliyoruz. Aynı 

şekilde, Şok Marketler hafif azalan marjlara rağmen, güçlü karlılık trendini 

sürdürebilir. Turkcell ise veri kullanımındaki artış, faturalı abone kazanımları 

ve fiyat ayarlamaları ile güçlü gelir ve FAVÖK artışı sağlayacaktır.  

    

Çeyreksel bazda göreceli olarak daha zayıf kar açıklamasını beklediğimiz 

sanayi şirketleri: Takibimizde olan şirketler içinde Tüpraş’ın ise üçüncü 

çeyrekte global rafineri marjlarının zayıf seyri, stok karına rağmen, şirketin 

faaliyet performansını baskılayacaktır. Kur farkı zararlarının da etkisi ile 

şirketin bu çeyrek zarar açıklamasını bekliyoruz.  

 

Özel bankaların çeyreksel karlarının ikinci çeyreğe göre daha olumlu 

açıklanmasını bekliyoruz.  Kamu bankalarının düşen kredi karlılıkları ve 

artan ticari zararlar ile birlikte önceki çeyreğe göre daha düşük karlılık 

yaratmalarını bekliyoruz.  Özel bankalar arasında ise çeyreklik bazda %25’lik 

kar artış ile en güçlü artışı Yapı ve Kredi Bankası’nın açıklamasını bekliyoruz. 

Güçlü kar beklentimizin arkasındaki nedenler, stabil net faiz marjı, güçlü 

sabit kıymet getirisi ve geçen dönemden daha kuvvetli olması muhtemel 

komisyon gelirleri olarak sayılabilir.  Garanti Bankası’nın da %15’lik bir 

çeyreklik artış ile makul bir kar açıklamasını beklemekteyiz. Özel bankalar 

içerisinde Akbank’ın ise azalan kredi marjları nedeni ile göreceli olarak daha 

zayıf çeyreksel kar açıklamasını beklemekteyiz. Ancak bu kar düşüşünün 

bankanın göreceli muhafazakâr muhasebe stratejisinden kaynaklandığını ve 

düşen kar etkisinin hisse üzerinde sınırlı etki yapmasını beklediğimizi 

belirtmek isteriz.  

 

 

 

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Sektör Tahmini  Açıklanma

Satış Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ FAVÖK Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Kar Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Tarihi

BANKACILIK

Akbank AKBNK 1,267 -20.1% -9.3% 27.10.2020
Azalan kredi marjları ve yükselen swap maliyetleri nedeniyle bankanın göreceli olarak zayıf bir çeyrek 

geçirmiş olduğunu düşünüyoruz. 

Garanti Bankası GARAN 1,864 16.5% 43.0% 27.10.2920
Bankanın FX kredilerindeki marj yükselmesinden ve enflasyona endeksli tahvillerindeki faiz 

ayarlamasından dolayı makul bir çeyrek geçirmiş olduğunu düşünmekteyiz. 

T. Halk Bankası HALKB 308 -67.6% -0.1%
Yüksek provizyonlar ve kur farklarından dolayı bankanın karlılığının göreceli olarak düşük kalmasını 

beklemekteyiz. 

Vakıfbank VAKBN 1,014 -33.5% 101.5%
Azalan net faiz marjı ve kur farklarından dolayı bankanın karlılığının çeyreksel olarak düşük kalmasını 

beklemekteyiz. 

Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 1,677 26.0% 71.9% 26.10.2020
Sabit kalan net faiz marjı, düzelme trendi gösteren komisyon gelirleri ve sabit getirili menkul 

kıymetlerden yaratılan kar ile bankanın sektördeki en güçlü karlılığı yaratmasını beklemekteyiz. 

İş Bankası ISCTR 1,852 17.3% 37.4% Bankanın sabit net faiz marjı ile makul bir çeyrek geçirdiğini söyleyebiliriz. 

OTOMOTİV

Ford Otosan FROTO 13,783 140.7% 48.2% 1309 107.6% 62.3% 895 219.6% 97.0% 26.10.2020
Satış adetlerinde iç pazardaki önemli artış ve ihracatta geçen çeyreğe göre toparlanma olması 

neticesinde şirketin çeyreksel mali performansının kuvvetli olmasını beklemekteyiz.

Tofaş TOASO 7,039 130.7% 69.3% 832 53.5% 46.0% 495 71.6% 66.1% 26.10.2020

Hafif araç pazarındaki güçlü iç talep, şirketin önemli ölçüde artan pazar payı, ve ihracattaki gerilemenin 

al ya da öde anlaşmalarıyla telafi edilmesi neticesinde şirketin kuvvetli bir çeyreksel mali sonuç elde 

etmesini beklemekteyiz. 

Türk Traktör TTRAK 1,655 67.5% 68.3% 267 99.4% 160.5% 174 127.3% 682.2% 26.10.2020
Satış adetlerindeki büyük artış ve iç satışların oranındaki önemli yükseliş neticesinde karlılığın artmasını 

ve şirketin mali sonuçlarının kuvvetli olmasını beklemekteyiz.

Brisa BRISA 1,107 54.3% 9.3% 238 82.7% 22.6% 133 542.8% 130.8% 30.10.2020

Sektörde normalleşmenin başlamış olmasının, ve özellikle ikinci el araç satışlarındaki ciddi artış ve 

ertelenmiş talep neticesinde lastik yenileme kanalında önemli canlılık yaşanıyor olmasının, şirketin 

karlılığını olumlu etkilediğini düşünmekteyiz. 

Good Year GOODY 883 95.3% 10.9% 86 890.4% 0.7% 41 n.m. 27.0% 27.10.2020
Yüksek kar marjına sahip yenileme kanalı lastik satışlarındaki artışın karlılıkta düzelme sağlamış 

olduğunu tahmin etmekteyiz.

DEMİR-ÇELİK

Ereğli Demir Çelik EREGL 8,727 17.9% 36.0% 1,522 13.9% 19.0% 638 12.5% -18.6% 22.10.2020
Talepteki toparlanmanın satış hacimlerini desteklemesini bekliyoruz. Satış hacmindeki artış ve 

kurlardaki hareket üçüncü çeyrekte TL bazlı FAVÖK'ü destekleyecektir. 

Kardemir KRDMD 1,921 61.3% 114.2% 284 128.2% 234.4% -106 46.1% n.m. 6.11.2020

Güçlü uzun çelik talebi ve TL bazlı maliyet yapısı nedeniyle şirketin faaliyet karlılığının artmasını 

bekliyoruz. Ancak TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle oluşacak kur farkı giderleri şirketin zarar 

yazmasına neden olacaktır. 

ENERJİ & ELEKTRİK

Zorlu Enerji ZOREN 1,890 6.9% 1.3% 595 9.7% 6.1% -63 n.m. 125.0%
Elektrik üretim ve dağıtım segmentlerinin faaliyet karını desteklemesini bekliyoruz. Ancak kurlardaki 

volatilite şirketin zarar açıklamasına neden olacaktır. 

Açıklama
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Açıklama

3Ç 2020 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)Sektör Tahmini  Açıklanma

Satış Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ FAVÖK Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Kar Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Tarihi

TELEKOM & BT

Turkcell TCELL 7,390 9.8% 17.1% 3,186 8.7% 7.7% 1,158 36.0% 44.6% 6.11.2020
Veri kullanımındaki artış, faturalı abone kazanımları ve fiyat ayarlamaları güçlü gelir ve FAVÖK artışı 

sağlayacaktır. Finansal giderlerdeki gerileme de net kara destek verecektir. 

Türk Telekom TTKOM 7,370 5.8% 18.7% 3,458 8.2% 16.6% 399 -59.3% -64.3% 4.11.2020

Veri kullanımındaki ve genişbant segmentindeki abone kazanımlarının şirketin gelirlerini ve FAVÖK'ünü 

desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Ancak kurlardaki volatilite kur farkı giderleri nedeniyle net 

karı aşağıya çekecektir. 

Indeks Bilgisayar INDES 2,248 10.0% 119.2% 59 9.1% 160.1% 31 5.7% 80.3% Güçlü lokal talep sayesinde mali sonuçların kuvvetli olmasını beklemekteyiz.

Logo LOGO 118 0.8% 27.9% 41 -11.9% 17.6% 33 6.8% 63.2% 23.11.2020
Zor ekonomik koşullara rağmen şirketin güçlü satış ve marj performansı, ve nakit yaratmasının devamını 

beklemekteyiz. 

İNŞAAT & TAAHHÜT

Enka İnşaat ENKAI 3,141 16.4% 28.7% 667 28.7% 16.6% 752 -68.5% -17.4% 5.11.2020
Taahhüt segmentindeki güçlü performansın faaliyet karlılığını desteklemesini bekliyoruz. Finansal 

gelirlerdeki gerileme ise net karda düşüşe neden olacaktır. 

Tekfen Holding TKFEN 2,710 1.9% -9.4% 234 4.1% -41.6% 189 92.7% -26.8% 22.10.2020
Taahhüt segmentindeki zayıf performans konsolide faaliyet karına olumsuz yansıyacaktır. Net kar ise 

finansal gelirler sayesinde önceki çeyreğe göre artış kaydedecektir. 

Orge Elektrik Taahhüt ORGE 44 3.9% 11.5% 15 7.2% -5.6% 11 8.9% 1.0%

Şirketin yeni aldığı işlerin katkısının ilerideki çeyreklerde olması beklenirken gelir büyümesinin %12 

seviyesinde olabileceğini öngörüyoruz. FAVÖK marjın ise önceki çeyrekler paralelinde gerçekleşmesini 

bekliyoruz.

SAVUNMA

Otokar OTKAR 603 -11.0% 1.6% 143 -29.4% 1.7% 117 -22.0% 14.6% Şirketin savunma sanayii segmenti kaynaklı makul karlılık trendinin devamını bekliyoruz. 

GIDA PERAKENDE

Bim Mağazaları BIMAS 13,227 -5.7% 27.0% 1,014 -24.3% 20.1% 402 -42.4% 16.9% 9.11.2020
Şirketin pandemi döneminde oldukça fazla artan marjlarında bir normalleşme beklemekte ve sonuçların 

makul seviyelerde açıklanmasını bekliyoruz. 

Migros Ticaret MGROS 7,599 8.9% 17.6% 577 17.9% -15.6% -208 34.7% n.m. 6.11.2020
Marj normalleşmesi yaşayan şirketin üçüncü çeyrekte güçlü çeyreklik sonuçlar açıklamasını, nakit akış 

trendinin ise borçluluğu azaltmaya devam etmesini ve hisseyi desteklemesini beklemekteyiz.

Şok Marketler SOKM 5,380 3.0% 24.9% 500 2.7% 18.2% 50 -0.7% n.m. 5.06.2020 Şirketin güçlü ve makul karlılık trendinin hisseyi desteklemesini beklemekteyiz. 

YEME & İÇME

Ülker Gıda ULKER 2,139 -0.3% 13.0% 364 -4.2% 15.7% 225 -55.4% -11.2% 5.06.2020 Şirketin satış ve karlılık trendinin beklentilere paralel devam etmesini bekliyoruz. 

MOBİLYA PERAKENDE

Yataş YATAS 450 63.6% 58.8% 75 72.1% 102.8% 36 223.0% 44.8%
Pandemi sonrası güçlü bir şekilde artan satışlar ve karlılığın oldukça olumlu sonuçlar yaratmasını 

beklemekteyiz. 

3Ç 2020 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)

Açıklama

2



3. Çeyrek 2020 Tahminleri 21 Ekim 2020

Açıklama

3Ç 2020 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)Sektör Tahmini  Açıklanma

Satış Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ FAVÖK Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Kar Çeyreklik ∆ Yıllık ∆ Tarihi

PETROL & GAZ - KİMYASALLAR

Aksa Akrilik AKSA 1,227 127.1% 40.4% 231 268.7% 40.0% 87 n.m. 2.9% Talepteki toparlanma paralelinde hem satış hacminde hem de karlılıkta iyileşme bekliyoruz.

Aygaz AYGAZ 3,176 63.3% 24.6% 219 68.9% 45.3% 77 89.2% 13.0% 3.11.2020
Stok karının şirketin faaliyet performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Ancak Tüpraş'tan gelecek 

olan zarar net kardaki bu etkiyi azaltacaktır. 

Kordsa KORDS 1,031 27.7% -19.8% 100 -12.6% -43.0% 23 47.7% -70.7%

Lastik kord bezi ve kompozit talebinin pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle gerilemesi nedeniyle gelir 

tarafında dolar bazlı %35 düşüş beklemekteyiz. Talepteki gerileme ve hammadde fiyatlarındaki volatilite 

FAVÖK marjında da gerilemeye neden olacaktır.

Petkim PETKM 3,069 36.9% 4.5% 459 17.1% 16.4% 192 30.5% -18.5%
Fiyatlardaki volatilitenin Türkiye'deki tek üretici olan Petkim'in marjlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz. 

Net kar ise kur farkı giderleri nedeniyle faaliyet karının bir miktar altında kalacaktır. 

Tüpraş TUPRS 16,173 74.3% -30.6% 685 22.5% -22.5% -639 245.8% 311.1% 3.11.2020
Üçüncü çeyrekte global rafineri marjlarının zayıf seyri, stok karına rağmen şirketin faaliyet performansını 

baskılayacaktır. Kur farkı zararlarının da etkisi ile şirketin bu çeyrek zarar açıklamasını bekliyoruz. 

GYO

Akis GMYO AKSGY 82 171.4% -23.4% 53 n.m. -29.4% -100.0% -100.0%

Kovid-19 nedeniyle AVM cirolarındaki zayıflığın devam etmesi neticesinde şirketin de kiracılarından 

aldığı ücretlerde indirime gidiyor olmasının karlılıkta yıllık bazda bir miktar gerilemeye sebep olduğunu 

tahmin etmekteyiz.

MADENCİLİK

Koza Altın KOZAL 966 33.9% 17.6% 683 43.2% 14.9% 623 32.6% 18.4% 9.11.2020
Şirketin altın üretiminin bir önceki çeyreğe göre artmasını bekliyoruz. Karlılık ise altın fiyatlarındaki 

yükseliş ve kurlardaki artıştan olumlu etkilenecektir. 
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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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