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Finansal Sonuçlar 

 

Perakende 

 Beklentimizin üzerinde net kar. Migros yılın üçüncü 

çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 155 mn TL ve 

bizim beklentimiz olan 140 mn TL’lik net kar beklentisinin 

üzerinde 178,9 mn TL net kar açıkladı (3Ç18’de: 670,3 mn TL 

net zarar). Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde 

gerçekleşmesi nedeniyle net kar beklentimizin üzerinde 

gerçekleşti. 3Ç18’de 1.053 mn TL seviyesinde gerçekleşen net 

finansman giderinin 3Ç19’da 140,2 mn TL seviyesine 

gerilemesi Migros’u kara geçirdi. Beklentilerin üzerinde gelen 

finansal sonuçların hisse performansına pozitif yansımasını 

bekliyoruz.  
 

 Pazar payı kazanımı bu çeyrekte devam etti. Satış alanında 

yıllık %1,6 seviyesinde gerçekleşen sınırlı büyümeye karşın, 

mevcut Migros mağazalarındaki güçlü müşteri trafiğinin 

desteğiyle, 3Ç19’da konsolide net satış gelirleri hem bizim 

hem de piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda 

%21,3 artarak 6.464 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki 

çeyrekte %28,4 ciro büyümesi kaydeden Migros, bu çeyrekte 

gıda enflasyonundaki yavaşlamanın etkisiyle %21,3 ciro 

büyümesi sergilese de, 9A19 itibariyle %24,7 ciro büyümesi 

kaydederek şirket yönetiminin yılsonu hedefi olan %23-25 ciro 

hedefinin üst bandına yakın bir ciro büyümesi sergilemeyi 

başardı. Migros’un toplam FMCG pazarında 9A18’de %7,1 

olan pazar payı 9A19’da %7,9’a yükselirken; modern FMCG 

pazarındaki payı da söz konusu dönemde %16,9’dan 

%17,7’ye yükseldi.  
 

 Beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık. Kira 

sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin vadeleri boyunca 

bilançoya dahil edilmesiyle TFRS 16 etkisi dahil operasyonel 

karlılık beklentimizin %16,9, ortalama piyasa beklentisinin ise 

%13,5 üzerinde, yıllık bazda %83,2 artışla 683,7 mn TL 

seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK marjı da piyasa 

beklentisinin 1,2 puan, bizim beklentimizin ise 1,4 puan 

üzerinde %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Meyve-sebze ve taze 

et kategorilerinde yapılan fiyat indirimleriyle müşterilere daha 

fazla değer yaratarak, 3Ç19’da brüt kar marjı yıllık bazda 1,4 

puan artışla %27,4 seviyesinde gerçekleşirken, faaliyet 

giderlerinin net satışlara oranı da yıllık 0,3 puan düşüşle 

%20,2 seviyesine geriledi. 
 

 Euro borç tutarında azalış. Şirketin 1Y19 itibariyle net borcu 

kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin borçluluğa 

yansıtılmasının da etkisiyle, 1Y19’daki 5,8 mlr TL seviyesinden 

9A19’da 5,2 mlr TL’ye geriledi. Bu etki hariç baktığımızda da, 

1Y19’daki 2,76 mlr TL seviyesinden 9A19 itibariyle 2,06 mlr 

TL’ye gerilediğini söyleyebiliriz. 6A19’da TFRS 16 dahil 517 

mn euro seviyesinde bulunan borç, 9A19 itibariyle 462 mn 

euro seviyesine geriledi. 

3Ç19 Finansal Sonuçlar – Pozitif 
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Özet Veriler
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Özet Finansallar 

Şirket yönetimi satış ve operasyonel karlılık beklentilerini korurken, mağaza açılış ve yatırım harcamaları 

hedeflerinde revizyona gitti. Şirket yönetimi, finansalların ardından yılsonuna ilişkin %23-25 bandındaki ciro 

hedefini ve IFRS 16 etkisi arındırılmış %6-%6,5 bandındaki VAFÖK marjı hedefini korurken, daha önce 2019 yılı için 

100 yeni mağaza açma hedefini 125+ mağaza ve 300 mn TL seviyesinde bulunan yatırım harcaması hedefini de ~ 
320 mn TL olarak güncelledi. 

 

‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Migros’un büyük mağazaların küçültülmesi yönünde Kipa mağazalarında başlattığı 

optimizasyon çalışmalarının desteğiyle, Migros operasyonlarında güçlenme ve marjlardaki iyileşmenin devam 

etmesini bekliyoruz. Ayrıca, şirket yönetiminin 2019 yılsonu hedeflerinde varlık satışına giderek, brüt euro borç 

miktarının bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %30 oranında azaltma yönünde hedefi bulunduğunu biliyoruz. Varlık 

satışları toplamda 616 mn TL’ye ulaşmış olup, bunun 406 mn TL’si 2019’da gerçekleşmiş durumdadır. Şirket 

yönetiminin döviz borcunu azaltmaya yönelik girişimlerini dikkate değer görüyoruz. Diğer taraftan son dönemde 

Euro/TL’de yaşanan ılımlı seyri hisse performansı açısından destekleyici buluyoruz. Finansalların ardından şirket 

yönetiminin açıkladığı mağaza açılış ve yatırım harcamaları öngörüsüne ilişkin modelimizde yaptığımız 

güncellemelere ek olarak, benzer şirket çarpanları ile makro tahminlerimizdeki revizyonlar ve risksiz faiz oranı 

tahminimizi %16,0 seviyesinden %14,0 seviyesine indirmemiz neticesinde, Migros için 12-aylık hedef fiyatımızı 

32,80 TL’den 33,14 TL’ye yükseltiyor ‘AL’ tavsiyemizi yineliyoruz. 

 

MGROS (mn TL) 3Ç19 3Ç18 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 2Ç19

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 6.464 5.331 21,3% 11,3% 5.808 6.365 6.443

Satışların maliyeti 4.692 3.842 22,1% 10,5% 4.246 - -

Brüt kâr 1.772 1.489 19,0% 13,5% 1.562 - -

Brüt kâr marjı 27,4% 27,9% -0,5% 0,5% 26,9% - -

Faaliyet Giderleri 1.306 1.189 9,9% 7,5% 1.215 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 20,2% 22,3% -2,1% -0,7% 20,9% - -

FVÖK 466 300 55,3% 34,2% 347 - -

FVÖK marjı 7,2% 5,6% 1,6% 1,2% 6,0% - -

FAVÖK 684 373 83,2% 22,7% 557 585 603

FAVÖK marjı 10,6% 7,0% 3,6% 1,0% 9,6% 9,2% 9,4%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 179 -667 -126,8% -218,9% -151 140 155

Net kâr marjı 2,8% -12,5% 15,3% 5,4% -2,6% 2,2% 2,4%

Kaynak: MGROS, HLY Araştırma * Research Turkey Anketi
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ÇEKİNCE 
 

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. 

Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 
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