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 Erken rezervasyonlardaki artış havacılık sektörünü desteklemeye

devam ediyor. Türk Hava Yolları’nın, Türkiye varışlı direkt trafikte

görülen %15,5’lik yıllık artışın katkısıyla, toplam dış hatlar yolcu sayısı

yıllık bazda %8,4 artış gösterdi. Aynı dönemde, toplam turist sayısı

yıllık bazda %27,8 artmasına rağmen, Avrupa’dan gelen turist sayısı

yatay kaldı. TÜRSAB’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Batı Avrupa’dan

yaz sezonuna yönelik erken rezervasyonların geçen yılın aynı

dönemine kıyasla %60’lara varan artışlara ulaştığını; geçen yılın aynı

döneminde 5 milyon olan erken rezervasyon yaptıran yerli turist

sayısının da 6 milyon seviyesine yükseldiğini teyit ettik. Bu doğrultuda,

THY’nin 2018 yılında, 42,2 milyon dış hatlar ve 33,1 milyon iç hatlarda

olmak üzere yıllık bazda %9,7 artış ile 75,3 milyon yolcu taşıyacağını

ve toplam yolcu doluluk oranının da yıllık bazda 2,9 puan iyileşeceğini

tahmin ediyoruz. 2018 satış gelirleri tahminimizi %6,7 artırmamıza

rağmen, petrol fiyatları tahminimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyon

ve 4Ç17’de beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen giderlerden dolayı

Yakıt Hariç Birim CASK tahminimizi %5,9 artırarak FAVÖK marjı

tahminimizi yaklaşık 1 puan azalttık. Böylece, 2017-2019 yılları

arasında satış gelirlerinin ve FAVÖK’ün sırasıyla %13,2 ve %9,9

YBBO ile büyüyeceğini tahmin ediyoruz.

 Değerleme. Hisse yıl başından bu yana %10,7, BIST100 endeksine

relatif ise %9,4 değer kazandı. Türk Hava Yolları 2018 yılı tahminimize

göre 6,5 FD/FAVÖK ile işlem görürken, GOÜ benzer şirketlerin

medyanına göre %5 ve 5 yıllık tarihsel ortalaması olan 7.0x’e göre %8

iskontolu işlem görüyor. Türk Hava Yolları değerleme modelimizde 12

aylık hedef piyasa değerine ulaşırken, İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi

ve Hedef FD/FAVÖK çarpanı yöntemlerine sırasıyla %20 ve %80

ağırlıklar veriyoruz. İNA modelimiz 18,90TL 12 aylık hedef fiyat ile %9

yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Hedef çarpan modelimizde

THYAO için 12 aylık hedef fiyat 22,30TL, ağırlıklı değerleme

modelimizde 21,60TL seviyesinde olup, %25 yükseliş potansiyeline

işaret ediyor. Bu doğrultuda, 08.12.2017 tarihinde 16,20TL’ye

güncellediğimiz THYAO için 12 aylık hedef fiyatımızı 21,60 TL’ye

yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 Riskler. Jeopolitik risklerde beklenmedik bir artış, beklentilerimizin

altında gerçekleşecek yolcu doluluk oranları, yolcu büyümesi, bilet

fiyatları ve beklentilerimizin üzerinde gerçekleşecek petrol fiyatları,

şirketin başarısız inorganik birleşme gerçekleştirmesi, zayıf dolar kuru

modelimizde aşağı yönlü başlıca risk unsurları olarak yer alıyor.

(Detaylı İngilizce Türk Hava Yolları raporu için tıklayınız)
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Fiyat Performansı

Önemli Veriler

Mart       – THY Şubat ayı trafik verileri

9 Nisan  – DHMİ Mart ayı trafik verileri
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Hisse Fiyatı BIST100 (Düzeltilmiş)

Özet Veriler

Hisse Kodu THYAO

Cari Fiyat (TL) 17.37

52H En Yüksek (TL) 19.57

52H En Düşük (TL) 5.38

Piyasa Değeri (mn TL) 23,971

Piyasa Değeri (mn USD) 6,310

Halka Açıklık Oranı (%) 50.88

Konsensus HF (TL) 18.04

Konsensus Tavsiye 73% A / 27% T / 0% S 

3A Hacim (mn USD) 248.1

HLY HBK (2018T) 2.16

Konsensus HBK (2018T) 1.64

Tahminler ve Rasyolar 2015G 2016G 2017G 2018T 2019T

Gelirler (USD mn) 10,522 9,792 10,958 12,541 14,043

Hisse Başına Kâr ($ sent) 0.77 -0.06 0.16 0.56 0.64

F/K 5.9x -82.0x 28.3x 8.2x 7.2x

PD/DD 1.3x 1.2x 1.2x 1.0x 0.9x

FD/Satışlar (x) 1.3x 1.4x 1.2x 1.1x 0.9x

FD/FAVÖK (x) 8.2x 16.6x 7.1x 6.5x 5.9x

FD/FAVKÖK (x) 6.3x 10.2x 5.5x 5.2x 5.0x
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Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi,
yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın rapordaki bilgiler
dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.
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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)

AL          : %15 ve üzeri artış                                 TUT  : %0 ile %15 aralığında artış           SAT      :   %0’ın altında azalış
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