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Finansal Sonuçlar

Petrol&Gaz

 Beklentilerin üzerinde net zarar. Tüpraş yılın üçüncü çeyreğinde,

beklentimiz olan 131,6 milyon TL net zararın ve ortalama piyasa

beklentisi olan 97,2 milyon TL’nin üzerinde 155,5 milyon TL net zarar

açıkladı.

 Satış gelirleri beklentilerin hafif altında. Üçüncü çeyrekte satış

gelirleri, beklentimizin %4,0 üzerinde, ortalama piyasa beklentisinin

%2,6 altında, yıllık %22,9 azalışla 23.309 milyon TL seviyesinde

gerçekleşti. Yurt dışı satış gelirleri yıllık bazda yatay gerçekleşirken,

yurt içi satış gelirleri yıllık %26,7 azalış kaydetti. Satış hacmi bazında

ise, yurt içi satışlar azalan talepten dolayı yıllık bazda %16,4

gerilerken, yurt dışı satış hacmi yıllık bazda %37,4 artış gösterdi.

Böylece, toplam satış hacmi yıllık bazda %9,9 azalışla 7,8 milyon ton

seviyesine geriledi.

 Beklentilerin üzerinde gelen operasyonel karlılık. FAVÖK yılın

üçüncü çeyreğinde, beklentimiz olan 399,6 milyon TL’nin oldukça

üzerinde, ortalama piyasa beklentisi olan 639,6 milyon TL’nin %38,3

üzerinde, yıllık bazda %76,4 azalışla 884,6 milyon TL seviyesinde

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık 8,6 puan azalarak 3Ç19’da %3,8

seviyesinde gerçekleşti. Orta distilat ürün marjlarında yıllık bazda

görülen iyileşmeye rağmen ham petrol-Brent petrolü makasında

görülen daralma ve geçen yılın aynı döneminin aksine stok zararının

gerçekleşmesi FAVÖK’ün baskı altında kalmasında ana etkenler oldu.

3Ç2019’da ortalama Akdeniz rafineri marjı 3,3 USD/varil olurken, aynı

dönemde Tüpraş 4,0 USD/varil net rafineri marjı elde etti (3Ç18:13,5

USD/varil).

 Finansman gideri net zararı artırdı. Operasyonel olmayan tarafta

ise, 2Ç18’deki 170,7 milyon TL seviyesine kıyasla ağırlıklı olarak kur

farkı zararı nedeniyle 3Ç19’da 817,3 milyon TL seviyesine yükselen

net finansman gideri ile geçen yılın aynı döneminde 2,783 milyon TL

seviyesinde gerçekleşen diğer faaliyetlerden net giderler 3Ç19’da

98,4 milyon TL seviyesine gerilemesine rağmen net zararı artırdı.

 Yıl sonu marj beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Şirket, 2019

yılına ilişkin kapasite kullanımı hedefini %95-100 aralığında, üretim ve

toplam satış hacmi hedeflerini değiştirmeyerek sırasıyla 28 milyon ve

30 milyon ton seviyelerinde sürdürdü. Küresel büyümeye yönelik

endişeler nedeniyle IMO 2020’nin marjlar üzerindeki pozitif etkisinin

beklendiği kadar olmaması nedeniyle 2019 yılına ilişkin 6,0-7,0

USD/varil net rafineri marjını 4,0-4,5 USD/varil seviyesine revize etti.

Diğer yandan, rafinaj yatırım tutarı beklentisini 200 milyon $’dan 150

milyon USD seviyesine revize etti.

 Tüpraş için ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aşağı yönlü revize

edilen yıl sonu şirket hedefleri ile beklentilerin üzerinde gelen net

zarardan dolayı sonuçların hisse performansına etkisinin negatif

olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından modelimizi güncelliyor,

2019 yılı satış gelirleri ve FAVÖK tahminimizi sırasıyla %7,9 ve %43,6

aşağı yönlü revize ediyoruz. Bununla birlikte, IMO2020 uygulamasının

etkisi ile FAVÖK marjının 2020’de yıllık 2,7 puan artacağını

düşünüyoruz. Sonuç olarak, TUPRS için 194,90 TL olan 12-aylık

hedef fiyatımızı 184,50 TL’ye revize ediyoruz. Kapanış fiyatına göre

%42 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle AL tavsiyemizi

sürdürüyoruz.

3Ç19 Finansal Sonuçlar – Negatif

Tüpraş
AL

Hisse Fiyatı:  129,40 TL

Hedef Fiyat:     184,50 TL

Getiri Potansiyeli:  %43

Fiyat Performansı

Analist: Abdullah Demirer 

ADemirer@halkyatirim.com.tr

Hisse Kodu TUPRS

Cari Fiyat (TL) 129,4

52H En Yüksek (TL) 155,90

52H En Düşük (TL) 111,4

Piyasa Değeri (mn TL) 32.404

Piyasa Değeri (mn USD) 5.645

Halka Açıklık Oranı (%) 49

Konsensus HF (TL) 161,52

Konsensus Tavsiye %62 A / %35 T / %4 S

3A Hacim (mn USD) 36,9

HLY HBK (2019 T) 8,93

Konsensus HBK (2019 T) 10,21
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Özet Finansallar

TUPRS (Mn TL) 3Ç19 3Ç18
Yıllık 

değişim

Çeyreksel 

değişim
2Ç19

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Ortalama Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 23.309 30.247 -22,9% -2,7% 23.953 22.408 23.922

Satışların maliyeti 22.152 26.337 -15,9% -1% 22.282

Brüt kâr 1.157 3.910 -70,4% -30,7% 1.671

Brüt kar marjı 5,0% 12,9% -8,0% -2,0% 7,0%

Faaliyet Giderleri 451 324 39,0% 7,3% 420

Marj 1,9% 1,1% 0,9% 0,2% 1,8%

FVÖK 706,7 3.585 -80,3% -43,5% 1.251

FVÖK marjı 3,0% 11,9% -8,8% -2,2% 5,2%

FAVÖK 884,6 3.741,4 -76,4% -37,9% 1.424,8 399,6 639,6

FAVÖK marjı 3,8% 12,4% -8,6% -2,2% 5,9% 1,8% 2,7%

Net kar -155,5 541,6 n/a n/a 870,4 -131,6 -97,2

Net kar marjı -0,7% 1,8% -2,5% -4,3% 3,6% -0,6% -0,4%

Kaynak: TUPRS, HLY Araştırma, *Foreks 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

Halk Yatırım Araştırma

Halkyatirimarastirma@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 81

Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 88
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Perakende, Cam, Çimento, GYO

ITurhan@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 85

Abdullah DEMİRER Uzman
Havacılık, Petrol&Gaz, Petrokimya, Gübre, Gıda, 
Kimya, Kağıt

ADemirer@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 24

Ayşegül BAYRAM Uzman
Strateji
Telekom, Madencilik
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+90 212 314 87 30

Uğur BOZKURT Uzman Yardımcısı
Makroekonomi
Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya

UBozkurt@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 26
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