
Haftalık Şirket Haberleri
 

AEFES

21.95 YTL

Esra Suner +90 212 350 25 72 esuner@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Anadolu Efes

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9,878Piyasa Değeri .mn(TL):

GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

20/10/2011Tarih:

Anadolu Efes‟in konumunu güçlendirecek stratejik hamle.

Anadolu Efes  faaliyet gösterdiği Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Asya ve Orta Doğu'da stratejik 

işbirliği yapmak üzere SABMiller Plc. ("SABMiller") ile bir ön anlaşma imzaladı.  Anlaşmaya göre, Anadolu Efes iki grubun da adı 

geçen bölgeler'deki yatırımlarını yürütecek olup SABMiller, Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerini Anadolu Efes'e %24 

Anadolu Efes hissesi karşılığı transfer edecektir.  Anadolu Efes ise mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yöntemi ile 

yapılacak olan bir sermaye artışı ile artan nihai sermayede %24 oranına denk gelecek şekilde ihraç edilecek olan 142 milyon adet 

hisseyi SABMiller'a verecektir. Sermaye artışı sonrası Anadolu Grubu'nun Anadolu Efes'teki payı %56.3‟ten  %42,8‟e düşerken, 

halka açık hisse oranı ise %43.7‟den  %33,2‟e azalacaktır. Sermaye arttırımı sonrasında da Anadolu Grubu'nun Anadolu Efes'te 

yönetim kontrolü devam edecek, SABMiller ise yatırımını koruyucu mutat azınlık haklara sahip olacaktır. Bu stratejik işbirliği 

Anadolu Efes'in bölgedeki gücünü daha da arttıracak ve birleşmiş Rusya operasyonu, yüksek cazibeli ürün portföyü ile Rusya bira 

pazarında, toplam değerden alınan pazar payı açısından 2 numaralı oyunucu konumuna gelecektir. Taraflar bu birleşmeden yıllık 

en az 120 milyon ABD doları gibi önemli bir maliyet sinerjisi yaratılacağını ve ilaveten ek gelir sinerjisi fırsatları da sunacağı 

beklenmekteler. Rusya‟da bira üzerindeki ciddi vergi artışları  ve hükümetin alkol tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeleri 

sonrasında Rusya zorlu bir pazar haline geldi. Dolayısıyla, Rusya bira pazarında stratejik ortaklıkların ve konsolidasyonların 

oldukça rasyonel olduğunu düşünüyoruz. SABMiller ile yapılan stratejik işbirliği Anadolu Efes‟in Rusya‟da konumunu, hem pazar 

payı kazanımı hem de maliyetlerde yaratılacak sinerji açısından güçlendirecektir. Ayrıca, birleşmenin önümüzdeki yıllarda karlılığı 

da arttıracağını düşündüğümüzden de. haberi olumlu buluyoruz. Öte yandan, SABMiller Anadolu Efes‟te %24 payı olarak daha 

karlı Türkiye pazarından faydalanacaktır.

ANSGR

0.84 YTL

Kutluğ Doğanay +90 212 350 25 08 kdoganay@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Anadolu Sigorta              

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.25 TL 49.05% 420Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

17/10/2011Tarih:

Eylül ayı prim üretimi verisi. Anadolu Sigorta Ağustos ayında 138 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Prim üretiminde 

geçen yılın aynı ayına göre %57 büyüme görülürken yılbaşından bu yana toplam prim üretimi %33 büyüme ile 1.346 milyon TL 

oldu. Prim üretiminde kasko ve trafik branşlarının liderliği devam ediyor. Görünüşe bakılırsa Anadolu Sigorta Eylül ayında bu 

branşlarda pazar payını artırmaya devam etti zira önceki yıllara göre aylık performansında belirgin artış var. Ancak bu branşlarda 

fiyat rekabetinin ciddi olarak devam ettiğini biliyoruz. Bu nedenle büyümenin karlılığa etkisi sınırlı olacaktır.

ARCLK

6.56 YTL

Başak Dinçkoç +90 212 350 25 92 bdinckoc@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Arçelik                       

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.56 TL 45.80% 4,433Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

20/10/2011Tarih:

Arçelik‟e grup muafiyeti tanınmadı

Rekabet Kurulu, Arçelik‟in buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, mikrodalga fırın pazarlarında  %40 pazar payı eşiğini aşması 

nedeniyle grup muafiyeti vermedi. Kurul, ancak bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. Şirket ile görüşmemizden sonra şirket 

yetkilisi zaten hali hazırda bireysel muafiyetten yararlandıklarını belirtti. Bundan dolayı haberin etkisinin Arçelik hisse performansı 

üzerinde etkisiz olmasını bekliyoruz.

DOCO

69.75 YTL

Esra Suner +90 212 350 25 72 esuner@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

DO&CO Restaurants&Ca

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 86.40 TL 23.87% 680Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

19/10/2011Tarih:

DO & CO, yaklaşık %60 pazar payı ve 20 adet havayolu şirketine havayolu ikram hizmeti sunan Ukrayna‟nın en büyük ikram 

hizmetleri kuruluslarından biri olan Kyiv Catering LLC sirketinin, %51 oranında paylarını satın aldığını duyurdu. Şirket tarafından 

yapılan açıklamada satın alma fiyatı ve çarpanları ile ilgili detaylı bilgi verilmedi. DO & CO‟nun Haziran 2011 sonu itibari ile 116 

milyon Euro net nakit pozisyonu bulunuyordu. DO & CO Ukrayna ve Polonya‟nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2012 Avrupa 

Futbol Şampiyonası‟nda VIP konuklara ikram hizmetlere vereceğini daha önce açıklamıştı. Satın alma ile ilgili yapılan duyuruda, 
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Ukrayna‟da yapılan satınalmayala birlikte, ülkedeki büyümenin yalnızca havayolu ikram hizmetleri alanında degil, Wiener 

Kaffeehaus kültüründe ( DEMEL – el yapımı çikolata ve pasta ürünleri), gurme magazalarında (Henry ) ve de organizasyon ikram 

hizmetleri alanlarında da düşünüldüğü belirtildi. Ayrıca şirket 2012 yılının ilk çeyreginde Uluslararası Kyiv Borispol 

Havalimanın‟da yeni bir gurme mutfagı açacak. Fiyat ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmamasına rağmen, satın alımı şirketin ciro ve 

FAVOK rakamını ek büyüme sağlayacağı için olumlu buluyoruz.

DYHOL

0.65 YTL

İlke Takımoğlu Homriş +90 212 350 25 16 ihomris@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Doğan Yayın                   

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1,300Piyasa Değeri .mn(TL):

ÖNERİMİZ YOK

17/10/2011Tarih:

Star TV‟nin Doğuş Grubu‟na satışı 

Basından bazı kaynakların haberine göre Doğan Yayın Star TV‟yi yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında Doğus Grubu‟na satmayı 

kabul etti. Doğus Grubu medya sektöründe NTV, NTVspor, CNBC-e ve Kral TV ve E1 kanallarıyla varlığını gösteriyor. %80‟i 

Doğan Yayın‟a ait olan Star TV‟nin TV reklam pazarındaki toplam payı %11. TV ise Türkiye toplam reklam pazarının %52‟sini 

oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi‟nden kaynaklanan zarar düşüldüğünde (ki bununla ilgili yayın hakları 2012‟nin ortasına kadar Star 

TV‟de, sonra bununla ilgili oluşan zarar ortadan kalkacak), Star TV‟nin 2011 FAVÖK‟ü pozitif ve 25 milyon dolara denk geliyor, bu 

da 12x FD/FAVÖK‟e denk geliyor. Şu anda global medya sektöründe ortalama çarpanın 8x FD/FAVÖK olduğu düşünüldüğünde, 

kontrol primi de dahil edilerek bu fiyatı, eğer haber doğruysa, makul seviyede olarak değerlendiriyoruz.  Böylece, sözü geçen satış 

fiyatının beklentilerimize paralel olduğunu söyleyebiliriz. Piyasanın habere olumlu tepki göstereceğini düşünüyoruz.

18/10/2011Tarih:

Star TV‟nin satışı gerçekleşti

Doğan Yayın Star TV‟nin satışında Doğuş Grubu‟yla anlaştığını duyurdu. Ödenmiş sermayesi 391,5 milyon TL (yaklaşık 210 

milyon dolar) olan Star TV‟nin satış bedeli 327 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şampiyon Ligi‟nden gelen 60 milyon TL zararı 

düştüğümüzde Star TV‟nin 2011‟de FAVÖK‟ünün 25 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Buradan hesaplandığında elde edilen 13,1x 

FD/FAVÖK, sektör ortalaması olan 8x FD/FAVÖK‟ün oldukça üzerinde. Piyasanın satış fiyatı üzerindeki beklentisinin 200-250 

milyon dolar olduğu düşünüldüğünde haberin hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

EREGL

3.57 YTL

Başak Dinçkoç +90 212 350 25 92 bdinckoc@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Ereğli Demir Çelik           

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.07 TL 14.00% 7,676Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

18/10/2011Tarih:

S&P Erdemir‟in kredi notunu yükseltti – Pozitif

S&P‟den yapılan açıklamaya göre, Erdemir‟in kredi notu güçlü üretim hacmi, büyüme hedefi ve düzelen borç göstergeleri 

nedeniyle “B-“„den “B”‟ye yükseltildi. Şirket‟in görünümü de durağan olarak belirlendi. Şirket için pozitif bir haber.

 

KCHOL

6.64 YTL

Alper Akalın +90 212 350 25 18 aakalin@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Koç Holding

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.59 TL 29.37% 16,037Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

19/10/2011Tarih:

Koç Holding Köprü ve Otoyol Özelleştirmeleri için teklif vermeyi düşünüyor.




KAP‟ta yer alan duyuruya göre Koç Holding, Gözde Girişim (GOZDE.IS) ve Malezyalı İnşaat Şirketi UEM ile Köprü ve Otoyol 

özelleştirmelerine teklif vermek için konsorsiyum kurma görüşmelerine başladı. Hatırlatalım, özelleştirme idaresinin 5-6milyar 

dolar gelir beklediği ve Şubat 2012 tarihinde yapılacak ihale için bir çok holdingin yanında Akfen Holding de ilgilenen gruplar 

arasında.
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OTKAR

34.30 YTL

Esra Suner +90 212 350 25 72 esuner@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Otokar                        

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 41.60 TL 21.27% 823Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

24/10/2011Tarih:

OTKAR: 3Ç11 sonuçları beklentilerimizin altında

Beklentimiz olan 4 milyon TL‟nin altında kalarak, Otokar 3Ç11‟de yıllık bazda %77 ve çeyrek bazda %87 düşüşle 2 milyon TL net 

kar rakamı açıklarken, ilk 9 aylık kar rakamını yılın ilk yarısındaki güçlü performansı sayesinde geçen senenin aynı döneminin 4 

katından fazla artırarak 32 milyon TL‟ye taşıdı. 3Ç11‟de cirodaki güçlü artışa ragmen, yüksek marjlı savunma araçlarının payının 

düşmesi ile gerçekleşen zayıf operasyonel karlılık ve kambiyo giderleri nedeniyle oluşan yüksek finansal giderler (3Ç11: 4  milyon 

TL, 3Ç10: 1 milyon TL)  net kar rakamının düşmesine neden oldu.  

Beklentimiz olan 228 milyon TL‟nin altında kalarak, şirketin cirosu yıllık bazda %56 artış fakat çeyrek bazda %22 düşüşle 3Ç11‟de 

189 milyon TL olarak gerçekleşti. Ticari araç satışları, 2Ç11‟deki %60 ve 3Ç10‟daki %48‟den yüksek olarak %67 ile 3Ç11‟de ciro 

içinde en fazla payı aldı. Diğer yandan,  yüksek karlı savunma araçlarının ciro içindeki payı 2Ç11‟deki %23 ve 3Ç10‟daki %27‟e 

kıyasla 3Ç11‟de %8‟e geriledi. Yedek parça ve tank projesi ile ilgili gelirlerden oluşan “diğer” satışların payı ise 2Ç11‟deki %17‟in 

üzerinde fakat 3Ç10‟a benzer olarak 3Ç11‟de %25 oldu. Şirket, 3Ç11‟de yıllık bazda ciddi artış ile 1,322 adet araç satışı 

gerçekleştirdi fakat yurtiçi otomotiv piyasasındaki daralma ile birlikte çeyrek bazda satış adedi %16 azaldı.  

Yüksek marjlı savunma araçlarının ciro içindeki payının düşmesi sonucu brüt kar marjı 3Ç10‟daki %21.8 ve 2Ç11‟deki %21.7‟nin 

altında kalarak %15.6 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla, FAVOK bizim tahminimiz olan 27 milyon TL‟den düşük olarak, yıllık bazda 

%20 ve çeyrek bazda %62 azalışla 3Ç11‟de 12 milyon TL gerçekleşti. FAVOK marjı ise 3Ç10‟daki %12.1 ve 2Ç11‟deki 12.7%‟den 

3Ç11‟de %6.2‟ye geriledi.

Finansal giderler yüksek kambiyo giderleri sonucu, 3Ç10‟daki 1 milyon TL ve 2Ç11‟deki 2 milyon TL‟nin üzerinde olarak 3Ç11‟de 

4 milyon TL oldu. Şirketin net borç pozisyonu ise satışlardaki artışa parallel olarak yüksek işletme sermayesi ihtiyacı ile Eylül 

2010‟daki 174 milyon TL‟den 207 milyon TL‟ye yükseldi.

Otokar‟ın beklentilerimizi karşılayamayan 3Ç11 sonuçları tahminlerimizde güncellemeyi gerektiyor. %57‟si 2011‟de ve %43‟ü 

2012 yılında teslim edilecek yaklaşık 245 milyon dolar tutarındaki savunma aracı siparişine rağmen 3Ç11 sonuçlarının zayıf 

gerçekleşmesi bizi şaşırttı. Fakat, şirketin alınan siparişleri  ticari araç satışlarının daralan otomotiv piyasası ile düşeceğini 

öngörerek ( ayrıca halihazırda ihracatın cironun %15‟ini oluşturarak istenilen seviyede olmadığı da düşünülerek)  4Ç11 ve 

1Y12‟ye kaydırmış olabileceğini düşünüyoruz. Şirket yönetimi ile görüştükten sonra tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

PETKM

2.32 YTL

Aslı Özata Kumbaracı +90 212 350 25 26 akumbaraci@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Petkim                        

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.08 TL 32.93% 2,320Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

21/10/2011Tarih:

Petkim PTA fabrikası kapasite artış yatırımıyla ilgili "temel ve detay mühendislik ve ekipman/malzeme tedariği" (EP model) 

kapsamında, APEXTECH (Taiwan) firması ile toplam 14.35 milyon dolar tutarında  sözleşme imzaladı. Yapılan yatırım şirketin 

halihazırdaki %25  olan Pazar payını 2018 yılına kadar %40 seviyelerine arttırma strtejine ile parallel olduğunu düşünüyoruz. İlgili 

yatırım değerleme modelimizde halihazırda yer aldığından tahminlerimizde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

TTKOM

7.20 YTL

İlke Takımoğlu Homriş +90 212 350 25 16 ihomris@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Türk Telekom

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.69 TL -7.06% 25,200Piyasa Değeri .mn(TL):

SAT

19/10/2011Tarih:

TTKOM 3Ç11 sonuçları şaşırtmadı, yüksek kar net kara negatif yansıdı

Türk Telekom‟un 3Ç konsolide gelirleri yıllık bazda %13 büyüyerek 3066 milyon TL‟de hem 2,96 milyar TL olan beklentimizin hem 

de 3 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Konsolide FAVÖK 1,2 milyar TL‟de yine 1,28 milyar TL olan 

beklentinin üzerinde olurken, FAVÖK marjı %42,4‟te %42,5 olan piyasa beklentisine paralel ancak %43 olan beklentimizin altında 

kaldı. Her ne kadar FAVÖK geçen seneye göre %4 büyüse de FAVÖK marjı üçüncü çeyrekte 4 puan daralarak %46,4 oldu. 359,5 

milyon TL olan net kar rakamı 388 milyon TL olan beklentimizin ve 408 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında geldi, burada 

en önemli etken TL‟nin değer kaybetmesiyle artan finansal giderler oldu.

Geçen çeyrekte de olduğu gibi gelirlerdeki büyüme Avea, ADSL ve diğer gelirlerdeki artıştan kaynaklanırken sabit hat ses gelirleri 

3Ç10‟da 1077milyon TL‟den (2Ç11: 1043 milyon TL) 3Ç11‟de 1021milyon TL‟ye geriledi. Toplam abone sayısıysa 16,1 milyondan 

15,5 milyona düştü. ADSL gelirleri abone başına ortalama gelirin geçen sene 31,5TL‟den 36TL‟ye yükselmesi ve abone 

sayısındaki 6,5 milyondan 6,8 milyona artış sayesinde yıllık bazda %19 büyüyerek 728 milyon TL‟ye ulaştı. Sabit FAVÖK geçen 

seneye göre %6 büyüyerek 1,2 milyar TL olurken sabit FAVÖK marjı geçen sene üçüncü çeyrekte %53,6‟dan bu çeyrekte %51‟e 

geriledi (2Ç11: %51,8) Ancak, BTK cezaları ve diğer bi kereye mahsus giderler konsolide FAVÖK‟te 18 milyon TL‟lik gerilemeye 
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neden olurken bunun 15 milyonu sabit FAVÖK‟e negatif yansıdı. Bu giderler düşüldüğünde sabit FAVÖK marjı %51,6 olacaktı.

Avea gelirleriyse %21 büyüyerek 816 milyon TL oldu. Abone sayısı geçen sene 11,4 milyondan bu çeyrekte 12,5 milyona 

ualşırken büyümenin çoğunluğu faturalı abonelerde gerçekleşti. Abone başına ortalama gelir ve kullanılan dakikada da büyüme 

görüldü. Karma abone başına gelir geçen sene 19,3TL‟den 21,3TL‟ye yükseldi. Avea‟nın FAVÖK marjı geçen çeyrekte %9,1‟den 

bu çeyrekte %14‟e yükseldi ancak geçen çeyrek %19,2 olarak gerçekleşen FAVÖK marjının gerisinde kaldı. Buna karşılık 18 

milyon TL‟lik bir kerelik giderlerin 3 milyon TL‟si Avea tarafını etkiledi. Bunun haricinde FAVÖK marjı %14,3 olacaktı. Ayrıca 

geçen sene aynı çeyrekte vergi cezaların geri ödenmesiyle Türk Telekom 26 milyon TL ek gelir yazmıştı. Bu etki çıkarıldığında 

FAVÖK marjı %19,2‟den %15‟ iniyor. Dolayısıyla Avea‟nın bu çeyrekteki marjının sabite yakın olduğunu söyeleyebiliriz. Net kar 

rakamındaki daralmada artan finansal giderler etkili oldu. Türk Telekom geçen sene aynı çeyrekte 35 milyon TL finansal gelir 

yazarken bu sene 461 milyon TL gider açıkladı. Burada artan kur farkı gideri etkili oldu. Şirketin dolar ve avrodan oluşan yaklaşık 

2,8 milyar dolar tutarında açık pozisyonu var. Genele baktığımızda sonuçların beklentilerimizin dışında olmadığını görüyoruz. 

Sabit tarafta hem gelirler hem de karlılıkta düşme gözlenirken, mobil tarafta ARPU ve abone sayısında artış gözlemliyoruz. Ancak 

sektördeki rekabetten dolayı karlılığı artırmakta zorluk yaşandığını söyleyebiliriz. Yılsonu için %9 gelir büyümesi ve %43 FAVÖK 

marjı beklentimiz Şirket‟in bütçesine paralel gözüküyor. Son çeyrekte yüksek kur net karı olumsuz etkilemeye devam edebilir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 

danışmanlığı kapsamında değildir. 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, İş Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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