
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        22 Nisan 2021 

1Ç21 Kar Tahminleri  

Çeyreksel bazda güçlü sonuçlar beklediğimiz sanayi şirketleri: Yılın ilk 

çeyreğinde dayanıklı tüketim ve hafif ticari araç pazarı yüksek bir performans 

göstererek sırasıyla yıllık %40 ve %60 büyüme gösterdi. Bunun yanında çelik 

sektörünün ise (Erdemir ve Kardemir) fiyatlardaki artış trendinden olumlu 

etkilenmesini bekliyoruz. Telekom şirketleri ise (Turkcell ve Türk Telekom) 

veri kullanımındaki artışın da desteği ile güçlü finansallar açıklamaya devam 

edecektir. Bu çeyrek olumlu rakamlar açıklamasını beklediğimiz diğer şirketler 

ise; Petrokimya marjlarındaki artışın olumlu yansımasıyla Petkim, kord bezi 

segmentinin güçlü katkısıyla Kordsa, yerel talepteki artış sayesinde Indeks, 

zırhlı araç sevkiyatlarının hız kazanmasıyla Otokar ve yurtdışı segmentlerin 

katkısı ile maliyet tedbirlerinin desteklemesi sayesinde Coca Cola, olarak ön 

plana çıkmaktadır. Diğer taraftan havacılık segmentinin ise daralmanın etkisi 

ile zayıf finansallar açıklamasını bekliyoruz. Bunun yanında Tüpraş ise stok 

karına rağmen ürün marjlarının zayıf seyri ve kur farkı giderlerinden olumsuz 

etkilenecektir.   

Bankacılık sektörü karlılıkları: Özel bankalarda makul net kar rakamları 

beklerden, faaliyet marjlarında, artan fonlama maliyeti ve azalan enflasyona 

dayalı tahvil getirileri kaynaklı düşüşler beklemekteyiz. Öte yandan, bu 

düşüşlerin (a) güçlü komisyon gelirleri, (b) kontrol altında olan faaliyet 

giderleri, (c) trading kaleminde geçen çeyreklerden daha olumlu performans 

(swap hariç), ve (d) provizyon giderlerindeki azalış ile desteklenmesini 

beklemekteyiz. Özel bankalar içerisinde benzerlerinden daha az marj düşüşü 

beklediğimiz Yapı Kredi göreceli olarak öne çıkabilir. Kamu bankalarının ise 

marj daralmalarının özel sektör bankalarından daha sert olmasını bekleriz.  

 

 

 

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 



1. Çeyrek 2021 Tahminleri 22 Nisan 2021

Sektör Tahmini  Açıklanma

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

Akbank AKBNK 1,875 1.5% 43.1% 28.04.2021

Bankanın kredi portföyü artışının makul seviyelerde olmasını beklerken TL kredi makasındaki yaklaşık 

250bp azalış ve enflasyona endeksli bonolardaki gelir düşüşünden dolayı operasyonel karlılık açısından 

zayıf bir çeyrek geçirmesini bekliyoruz. Öte yandan  oldukça güçlü komisyon gelirleri ve kontrol altında 

faaliyet giderleri, artan takipteki kredi dönüşleri ve azalan provizyon giderleri ile bankanın genel olarak 

net kar açısından makul bir çeyrek geçirmiş olmasını bekliyoruz. 

Garanti Bankası GARAN 1,924 73.2% 17.9% 29.04.2021

Bankanın kredi portföyü artışının makul seviyelerde olmasını beklerken TL kredi makasındaki yaklaşık 

125bp azalış ve enflasyona endeksli bonolardaki gelir düşüşünden dolayı operasyonel karlılık açısından 

zayıf bir çeyrek geçirmesini bekliyoruz. Öte yandan güçlenen komisyon gelirleri ve enflasyona paralel 

faaliyet giderleri, artan takipteki kredi dönüşleri, azalan provizyon giderleri, ve artan iştirak gelirleri ile 

bankanın genel olarak net kar açısından makul bir çeyrek geçirmiş olmasını bekliyoruz. 

T. Halk Bankası HALKB 53 -89.6% -93.6%

Oldukça zayıf kredi makası ve enflasyona endeksli bono gelirlerindeki düşüşten dolayı bankanın net faiz 

gelirlerinin negatif olmasını bekliyoruz. Öte yandan komisyon gelirlerinin çeyreksel bazda %10 artmasını, 

faaliyet giderlerinin ise senelik %20 artmasını beklemekle birlikte, son derece güçlü (3 Milyar TL) 

provizyon geri dönüşü beklemekteyiz. 

Vakıfbank VAKBN 975 45.7% -43.2%

Makul çeyreklik kredi büyümesinin (%6) yanında oldukça zayıf kredi makası ve enflasyona endeksli bono 

gelirlerindeki düşüşten dolayı bankanın net faiz gelirlerinin negatif olmasını bekliyoruz. Öte yandan 

komisyon gelirlerinin çeyreksel bazda %10 artmasını faaliyet giderlerindeki artışın ise düşük olmasını 

beklemekteyiz. Bunlara ek olarak son derece güçlü (3 Milyar TL) provizyon geri dönüşü ve takipteki kredi 

dönüşü beklemekteyiz. 

Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 1,326 73.3% 17.4% 30.04.2021

Bankanın kredi portföyü artışının makul olacağını ve marjlardaki daralmanın SWAP portföyünün 

artmamasından dolayı benzer bankalardan düşük olmasını beklemekteyiz. Komisyon (çeyreklik bazda 

+%20) ve swap hariç trading gelirlerinin güçlü, faaliyet  gelirlerinin senelik bazda %12 yükselmesini 

tahmin ediyoruz. Benzer bankalardan daha az provizyon gideri düşüşü beklemekteyiz. 

İş Bankası ISCTR 1,677 3.1% 15.2%

Çeyreksel bazda kredi büyümesi beklememekle beraber marjların benzerlerine paralel daralmasını 

beklemekteyiz. Çeyreksel bazda provizyon, komisyon gelirleri ve faaliyet giderlerinde az değişikle 

beraber, trading ve takipteki alacak dönüşlerinin sağlıklı olmasını bekliyoruz. 

OTOMOTİV

Dogus Otomotiv DOAS 5,833 -14.6% 83.4% 470 -9.4% 81.0% 321 8.4% 158.6%

Şirketin satış adetleri (Skoda hariç) yıllık olarak yaklaşık %45 artmıştır. Şirketin ana operasyonlarındaki 

karlılığın yüksek olmasının yanı sıra iştiraklerin performansının da yüksek olmaya devam etmiş olduğunu 

tahmin etmekteyiz.

Ford Otosan FROTO 15,832 -24.5% 69.0% 1,631 -29.8% 82.0% 1,446 -25.0% 129.7%

Çeyreksel olarak Ford Otosan'ın satış adetleri yıllık olarak yaklaşık %32 artarken, iç satışlar %56 

yükselmiş, ihracat ise %28 artmıştır. Yüksek operasyonel karlılığın devam etmiş olduğunu tahmin 

etmekteyiz.

Tofas TOASO 6,293 -31.6% 41.5% 797 -28.3% 33.0% 468 -26.8% 35.2% 27.04.2021
Tofaş'ın satış adetleri son çeyrekte yıllık olarak yaklaşık %11 artarken, iç satışlar %73 yükselmiş, ihracat 

ise %16 gerilemiştir. Yüksek operasyonel karlılığın devam etmiş olduğunu tahmin etmekteyiz.

Turk Traktor TTRAK 2,637 8.0% 121.5% 415 -11.0% 187.2% 343 -17.5% 308.4% 26.04.2021

Son çeyrekte şirketin satış adetleri yıllık olarak %64 artarken, iç satışlar %113 yükselmiş, ihracat ise %2 

artmıştır. Marjların yüksek olduğu iç pazar satışlarında önemli artış olmasının şirketin karlılığını ciddi 

anlamda olumlu etkilediğini tahmin etmekteyiz.

Açıklama

1Ç 2021 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)
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Açıklama

1Ç 2021 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)OTOMOTİV YAN SANAYİİ

Brisa BRISA 1,381 -2.0% 41.4% 373 18.5% 87.4% 247 8.7% 224.0% 30.04.2021
Şirketin kuvvetli bir çeyrek geçirdiğini düşünmekteyiz. Marjların ise 2020'nin son çeyreklerindeki yüksek 

seviyelerde korunmuş olabileceğini tahmin etmekteyiz.

Good Year GOODY 1,006 -0.6% 41.2% 124 49.7% 79.3% 74 38.5% 190.5% 28.04.2021
Yüksek karlılığın ve güçlü mali performansın yılın ilk çeyreğinde de devam etmiş olduğunu tahmin 

etmekteyiz. 

DAYANIKLI TÜKETİM

Arcelik ARCLK 12,357 -7.3% 59.1% 1511 -19.9% 130.0% 743 -36.1% 190.5% 26.04.2021

Gerek Türkiye'de gerekse global pazarlarda talebin yüksek seyretmiş olduğunu düşünmekteyiz. Yüksek 

döviz kurlarının ve baz etkisinin de katkısıyla net satış gelirlerinin önemli ölçüde artmış olduğunu tahmin 

etmekteyiz. Hammadde fiyatlarında artış trendi nedeniyle ise marjlarda bir miktar gerileme 

öngörmekteyiz.

DEMİR-ÇELİK

Ereğli Demir Çelik EREGL 11,615 14.9% 82.1% 3,582 33.4% 255.9% 1,909 2.7% 535.4% 26-30 Apr

Çelik fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi ve maliyetlerde görece daha düşük kalan artış oranları 

Erdemir'in karlılığına olumlu yansıyacaktır. Şirketin bu çeyrek ton başına FAVÖK rakamının önckei 

çeyrekteki 144 dolar seviyesinden 220 dolar seviyelerine çıkmasını bekliyoruz.

Kardemir KRDMD 2,395 49.0% 131.1% 764 81.7% 738.5% 332 6.0% n.m.

Ürün fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve maliyetlerdeki artışın görece sınırlı kalması şirketin faaliyet 

karlılığını destekleyecektir. Borçluluğundaki ve kur pozisyonundaki azalış ise net kara olumlu 

yansıyacaktır.

ENERJİ & ELEKTRİK

Enerjisa ENJSA 5,950 22.2% 3.0% 1,432 329.6% 35.5% 415 n.m. 21.7% 4.05.2021
Yatırım harcamaları geri ödemelerinde geçen seneye göre artış bekliyoruz. Buna paralel olarak 

operasyonel kazançlarda ve net karda artış bekliyoruz.

Zorlu Enerji ZOREN 2,345 -1.9% 1.5% 573 -5.3% 4.3% 27 n.m. -20.6% Gelirler ve FAVÖK'te geçen seneye paralel sonuçlar bekliyoruz.
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Açıklama

1Ç 2021 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)TELEKOM & BT

Turkcell TCELL 7,758 1.4% 20.5% 3,214 -2.7% 10.0% 974 -25.2% 11.6% 30.04.2021
Turkcell'in yıla yine ciddi oranda bir yeni abone kazanımıyla başlamasını bekliyoruz. Abone artışları ve 

veri kullanımındaki yüksek seviye şirketin gelirlerini desteklemeye devam edecektir. 

Türk Telekom TTKOM 7,463 -2.5% 18.4% 3,445 3.1% 17.8% 1,096 -0.8% 65.8% 5.05.2021
Şirketin özellikle genişbant segmentinde artan abone bazı gelirlerini desteklemeye devam edecektir. Kur 

pozisyonundaki iyileşme ise net karın artmasını sağlayacaktır.

Indeks Bilgisayar INDES 2,671 -16.7% 35.0% 78 -16.1% 42.1% 45 10.4% 73.5% Güçlü lokal talep devam ediyor, buna paralel olarak güçlü finansal sonuçların devam etmesini bekliyoruz.

Logo LOGO 137 -33.6% 34.7% 48 -7.9% 31.7% 43 36.1% 107.5%
Gelirlerde mevsimsel düşüş olsa da FAVÖK'ün şirketin 2021 beklentilerine paralel olacağını 

düşünüyoruz. Döviz pozisyonunun net karı desteklemesini bekliyoruz.

İNŞAAT & TAAHHÜT

Enka İnşaat ENKAI 2,945 -10.2% 3.1% 632 -3.5% -34.4% 287 -85.6% n.m. 7.05.2021

Şirketin taahhüt segmentindeki güçlü seyrin devam etmesini, gayrimenkul segmentinde ise önceki 

çeyreklere paralel bir seyir olmasını bekliyoruz. Finansal gelirlerideki azalış ise bu çeyrekte net karın 

görece daha düşük kamasına neden olacaktır. 

Tekfen Holding TKFEN 3,720 10.9% 23.1% 469 684.6% 354.5% 348 n.m. 640.4% 29.04.2021

Taahhüt segmentinde görece zayıf marjlara rağmen gübre segmentinde marjlardaki olumlu seyrin bu 

segmentin faaliyet karına oldukça olumlu yansımasını bekliyoruz. Finansal gelirlerin de katkısıyla olumlu 

finansallar açıklanmasını bekliyoruz.

Orge Elektrik Taahhüt ORGE 33 -29.7% 7.1% 10 -52.0% 21.3% 11 -47.8% 46.5% İlk çeyrek rakamlarının mevsimselliğin de etkisi ile geçtiğimiz seneye yakın seyretmesini bekliyoruz.

SAVUNMA

Otokar OTKAR 891 -23.1% 94.2% 143 -48.6% 212.2% 134 -55.1% 500.7%
Otokar’ın, 1Ç20’deki düşük baz etkisi ve kurdaki artıştan kaynaklı olarak güçlü bir çeyrek geçirdiğini 

düşünüyoruz. Artan zırhlı araç teslimatlarının da marjlara pozitif katkı yapmasını beklemekteyiz.

GIDA PERAKENDE

Bim Mağazaları BIMAS 15,830 3.4% 25.7% 1,393 -8.7% 41.4% 681 -17.5% 58.2% 6.05.2021

1Ç20’deki güçlü baz etkisine rağmen şirketin yılın tamamı için paylaştığı büyüme beklentilerinin (%20-

%25) üst bandında büyüme sonuçları beklemekteyiz. Yıllık bazda iyileşme beklediğimiz marjlarda 

özellikle personel giderleri kalemindeki artışla beraber çeyreksel bazda bir miktar daralma gözlenebilir.

Migros Ticaret MGROS 7,723 0.5% 20.1% 587 -4.5% 14.9% 15 n.m. n.m. 5.05.2021

2020 yılındaki güçlü büyüme performansını bu yıl da devam ettireceğini düşündüğümüz Migros’un, 

FAVÖK marjının yıllık olarak 300bps daralarak %7,6 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz. Yüksek faiz 

oranları ve kurdaki artışın finansal giderleri arttırarak karlılığı baskılayacağını düşünsek de, net finansal 

borçta gelişme görmek sürpriz olmayacaktır.  

Şok Marketler SOKM 6,180 3.8% 31.8% 587 -7.8% 26.6% 87 -46.8% 1514.2%

%31 ciro büyümesi ile gıda perakendecileri arasında en güçlü büyümeyi beklediğimiz Şok’ta benzerlerine 

göre daha zayıf baz etkisi olduğunu belirtmek isteriz. Personel giderleri kaynaklı maliyet artışının FAVÖK 

tarafını baskılayabileceğini düşünsek de, net kar tarafında yıllık bazda güçlü bir büyüme beklemekteyiz.
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Açıklama

1Ç 2021 Gedik Yatırım Tahminleri (mln TL)YEME & İÇME

Ülker Gıda ULKER 2,635 -0.6% 10.9% 445 1.2% 7.2% 332 15.7% n.m.

Satışlarda yıllık bazda %11 büyüme beklediğimiz Ülker’in FAVÖK marjının güçlü baz etkisiyle birlikte bir 

miktar daralmasını beklemekteyiz. Finansal yatırımlardan elde edilen kazancın devam etmesi ve 1Ç20 

deki güçlü kambiyo zararının yer almaması ile birlikte net kar tarafında önemli bir iyileşme beklemekteyiz.

Coca Cola İçecek CCOLA 3497 9.8% 33.4% 633 25.5% 63.1% 287 n.m. 1.26009 5.05.2021
Özellikle yurt dışı satışlarındaki güçlü performansın ve maliyet önlemlerinin karlılığa pozitif katkı 

yapmasını beklemekteyiz.

PETROL & GAZ - KİMYASALLAR

Aksa Akrilik AKSA 1,412 0.6% 33.0% 236 -38.0% 19.2% 66 -74.4% 1.3% Güçlü satışlar olsa da hammadde fiyatlarındaki artışın operasyonel karlılığı baskılayacağını düşünüyoruz.

Aygaz AYGAZ 2,823 -4.3% 28.0% 126 13.9% -500.7% -23 n.m. -89.8% 5.05.2021 Otogaz satışlarındaki düşüşün yurtiçi satışları baskılamasını bekliyoruz

Kordsa KORDS 1,472 1.5% 22.8% 243 15.7% 58.7% 126 113.2% 113.7%
Kompozit tarafında görece zayıf seyir devam etse de lastik kord bezi tarafındaki güçlü artış konsolide 

rakamlara olumlu yansıyacaktır. 

Petkim PETKM 5,154 26.1% 86.3% 969 27.0% 526.9% 602 -9.2% n.m.

Nafta-etilen makasındaki artışın devam etmesi şirketin faaliyet performansına olumlu yansımaya devam 

edecektir. Böylelikle kurlardaki dalgalanmaya rağmen şirketin olumlu finansallar açıklamasını bekliyoruz. 

Ürün marjlarına bakıldığında karlılığın ikinci çeyrekte de artmaya devam ettiği görülüyor. 

Tüpraş TUPRS 19,317 -3.4% 14.0% 955 310.6% -180.9% -895 n.m. -60.5% 5.05.2021

Ürün marjlarındaki zayıf seyir ve İzmir rafinerisindeki iki aylık duruşun yaklaşık 136 milyon dolarlık stok 

karına rağmen şirketin finansallarını olumsuz etkielemesini bekliyoruz. Çeyreğin sonunda yaşanan kur 

dalgalanması ise şirketin kur farkı giderleri nedeniyle zarar açıkalmasına neden olacaktır.

GMYO

Akis GMYO AKSGY 68 -20.1% -35.1% 41 -14.0% -36.2% -100.0% -100.0%

KOVİD-19 nedeniyle yılın ilk çeyreğinde AVM'lerin vermli çalışamamış olması ve Akiş'in kiracılarına 

önemli indirimler sağlamış olması sebebiyle şirketin finansal performansın kuvvetli olmadığını tahmin 

etmekteyiz.

MADENCİLİK

Koza Altın KOZAL 860 -8.4% 23.6% 512 23.9% 22.6% 562 54.7% 42.7% 30.04.2021
Şirketin 65 bin ons seviyesinde bir altın satışı yapmasını beklerken nakit maliyetlerdeki artış faaliyet 

karlılığını bir miktar olumsuz etkileyecektir.
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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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