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 Net kar piyasa beklentisi ile uyumlu. Soda Sanayi son 

çeyrekte beklentimiz olan 67 mn TL’lik net kar beklentisinin 

üzerinde, piyasa beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %66 

düşüşle 81,4 mn TL net kar açıkladı. Şirket yatırım 

portföyünden 4Ç18’de 94 mn TL finansal varlık değerleme 

zararı kaydetti. Ek olarak, geçen yıl son çeyrekte kaydedilen 

32,2 mn TL’lik net finansman geliri, bu çeyrekte 108,4 mn TL 

net finansman giderine dönüştü. Cam elyaf yatırımı kaynaklı 

121 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri ise şirketin 4Ç18’de net 

kar açıklamasında etkili oldu. Her ne kadar beklentimizin 

üzerinde net kar açıklasa da, piyasa beklentisinin altında 

kalan operasyonel marjlar nedeniyle, sonuçları ‘sınırlı 

negatif’ olarak değerlendiriyoruz.  Ancak, Soda hisselerinin 

yılbaşından bugüne endeksin %13,4 altında bir getiri 

performansı sergilemesi nedeniyle, son çeyrek 

finansallarının fiyatlandığı düşüncesindeyiz.  

 Ciro performansı beklentimiz ile uyumlu. Şirketin ciro 

performansı beklentimiz olan 985 mn TL ile aynı seviyede, 

piyasa ortalama beklentisi olan 953 mn TL’nin ise %3,6 

üzerinde, yıllık bazda %50,8 artışla 987,5 mn TL 

seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide bazda soda 

kimyasalları satış hacminde yıllık bazda %1, birim bazında 

ortalama ürün fiyatlarında da dolar bazında %1 artış 

görüldü. Krom kimyasalları satış hacminde ise yıllık bazda 

%4 artış yaşandı. Şirketin elektrik satış hacminde ise, yıllık 

%18 azalış olsa da, elektrik satışlarından elde edilen gelirler 

%50 oranında arttı. Toplama bakıldığında, konsolide ciro 

içinde soda kimyasalları ve elektrik satış gelirlerinin payı 

%69 olurken, krom kimyasallarının payı %31 olarak 

gerçekleşti. Uluslararası satışların konsolide gelirlerdeki 

payı ise %77’den %75’e, grup içi satışların konsolide 

gelirlere katkısı ise %10’a geriledi. Krom kimyasalları satış 

hacmi %4 artarken, krom kimyasalları iş kolunun konsolide 

gelirlere katkısı %31 oldu. Şirketin satış maliyetleri de, artan 

doğalgaz fiyatlarının etkisiyle aynı ölçüde yıllık bazda %51 

artarak 657 mn TL seviyesine gerçekleşti. Soda kimyasalları 

segmentinde maliyetler %46 artarken, krom kimyasalları 

tarafından artış %68 oldu.   
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Hisse Performansı 

Özet Veriler

Hisse Kodu SODA.

Cari Fiyat (TL) 7,17

52H En Yüksek (TL) 8,26

52H En Düşük (TL) 4,07

Piyasa Değeri (mn TL) 7.170

Piyasa Değeri (mn USD) 1.389

Halka Açıklık Oranı (%) 39,33

Konsensus HF (TL) 8,19

Konsensus Tavsiye %83 A / %17 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 7,2

HLY HBK (2019T) 0,95

Konsensus HBK (2019T) 1,24
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Hisse Fiyatı BIST100 (Düzeltilmiş)

Tahminler ve Rasyolar 2016 2017 2018 2019T

Net Satış Gelirleri (mn TL) 1.983 2.451 3.430 3.826

FAVÖK (mn TL) 543 644 1.067 1.030

Net Kar (mn TL) 576 731 1468 1.215

F/K 6,26x 6,50x 5,6x 6,05x

FD/FAVÖK 10,74x 9,8x 5,90x 4,80x

FD/Satışlar 2,94x 2,57x 1,84x 1,40x
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Operasyonel marjlar piyasa beklentisinin altında. 4Ç18’de FAVÖK, piyasa ortalama beklentisi olan 

243 mn TL’nin %4 altında, bizim beklentimiz olan 224 mn TL’nin ise %4 üzerinde yıllık bazda %48 artışla 

233,2 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentisinin 1,9 puan altında, yıllık 

bazda 0,4 puanlık düşüşle %23,6 seviyesinde gerçekleşti. Krom kimyasalları segmenti satış hacminin 

artmasıyla satılan malların maliyeti bir önceki yıla göre %51 artarak 657 mn TL seviyesine yükselirken, 

doğalgaz fiyatlarında yapılan zamlar hammadde maliyetlerinde artışa neden oldu. Soda külü 

segmentinde kömür yakıtlı buhar kazanının devreye sokulmasıyla elde edilen soda külü üretim 

maliyetlerindeki tasaruflar ve krom kimyasalları segmentinde daha yüksek kapasite kullanım oranı 

sayesinde, şirket Satışların Maliyeti / Gelir oranını %66 seviyesinde tutmayı sağladı. 

2017 sonu ile kıyasladığımızda, Soda Sanayii'nin ABD doları cinsinden net uzun pozisyonu 18 milyon 

ABD Doları artarak, euro cinsinden net uzun pozisyonu 21 milyon euro artış gösterdi. Sonuç olarak, 

şirketin net uzun vadeli döviz pozisyonu 2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2017 sonu ile 

karşılaştırıldığında Soda Sanayii'nin brüt borcu 894 mn TL'ye yükseldi. Nakit ve nakit benzerleri bakiyesi 

2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Soda Sanayii 1,15 milyar TL net nakit pozisyonu kaydetti. 

7,80 TL seviyesineki hedef fiyatımızı koruyor, ‘AL’ olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Soda Sanayi 

için 7,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyor; sunduğu getiri potansiyeli sebebiyle ‘AL’ olan 

tavsiyemizi ‘TUT’a çekiyoruz. Şirkete yapacağımız ziyaretin ardından tahminlerimizi gözden geçirip, 

güncellenmiş 12-aylık hedef fiyatımızı paylaşıyor olacağız. 

SODA (mn TL) 4Ç18 4Ç17 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 3Ç18

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 988 758 30,3% 3,1% 958 985 953

Satışların maliyeti 657 434 51,2% 25,6% 523 - -

Brüt kâr 331 323 2,3% -23,9% 435 - -

Brüt kâr marjı 33,5% 42,7% -9,2% -11,9% 45,4% - -

Faaliyet Giderleri 137 201 -32,0% -3,5% 142 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 13,8% 26,5% -12,7% -1,0% 14,8% - -

FVÖK 194 122 58,6% -33,8% 293 - -

FVÖK marjı 19,7% 16,2% 3,5% -10,9% 30,6% - -

FAVÖK 233 158 48,0% -30,0% 333 224 243

FAVÖK marjı 23,6% 20,8% 2,8% -11,2% 34,8% 22,7% 25,5%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 81 238 -65,9% -90,0% 818 67 80

Net kâr marjı 8,2% 31,5% -23,2% -77,2% 85,4% 6,8% 8,4%

Kaynak: SODA, HLY Araştırma * Research Turkey Anketi
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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          :       %20 ve üzeri artış                                 TUT  :    %0 ile %20 aralığında artış           SAT      :   %0’ın altında azalış 
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