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 Net kar piyasa beklentisinin üzerinde. Trakya Cam 

1Ç19’da, ortalama piyasa beklentisi olan 135 mn TL ve 

bizim beklentimiz olan 132 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda 

%27,8 düşüşle 149,4 milyon TL net kar açıkladı (1Ç18’de 

206,8 mn TL). Geçen yıl ilk çeyrekte kaydedilen 20,2 mn 

TL’lik net finansman giderinin bu çeyrekte 88,9 mn TL’ye 

yükselmesine karşın, geçen yıl ilk çeyrekte 45,6 mn TL 

seviyesinde gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler 

kaleminin bu çeyrekte beklentimizin üzerinde 87,3 mn TL 

seviyesine yükselmesi net karın beklentimizin üzerinde 

gerçekleşmesinde ana etken oldu. Yılbaşından bugüne 

endekse paralel performans sergileyen Trakya Cam 

hisselerinin, beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek 

finansallarının ardından pozitif performans sergileyeceğini 

düşünüyoruz.  

 Ciro beklentiler ile uyumlu. İlk çeyrekte, yıllık bazda %12 

hacim daralmasına karşın, %11 fiyat ve ürün karması, %19 

kur artışlarının etkisiyle toplam konsolide net satış geliri 

yıllık %25,5 artışla 1.534 mn TL seviyesine gerçekleşti. 

Şirket ilk çeyrekte uluslararası operasyonların katkısından 

fayda sağlamaya devam etti. Yurt içi satışların payı %38 

iken, uluslararası operasyonlardan elde edilen gelir %62 

oldu. Toplam düzcam üretimi ilk çeyrekte, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 577K ton seviyesinde gerçekleşti. 

Hindistan'daki üretim ve Bulgaristan'daki soğuk onarımın 

etkisi hariç tutulduğunda, üretim karmasındaki değişim 

nedeniyle düşüş yıllık bazda %4 oldu. 1Ç19’da toplam 

otomotiv camı üretim hacmi, Türkiye ve Bulgaristan'daki 

düşük üretim nedeniyle yıllık bazda %6 azaldı. Toplam 

satış hacmi ise ilk çeyrekte yıllık bazda %2 azaldı. Türkiye 

ve Rusya'da satış hacminin düşmesinin bir sonucu olarak, 

1Ç19’da yurt içi satış hacminin payı, 1Ç18’deki %60 

seviyesinden %44 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında; 

Bulgaristan’da güçlü satış hacmi, Romanya ve İtalya’da 

daha yüksek fiyatlandırma etkisiyle toplam satış hacmi 

yıllık %10 arttı.  
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Hisse Performansı 

Hisse Fiyatı : 3,13 TL 

Hedef Fiyat : 4,88 TL 

Getiri Potansiyeli         %56 

Tahminler ve Rasyolar 2017 2018T 2019T 2020T

Satış Gelirleri (mn TL) 4.331 5.875 6.821 7.831

FAVÖK 891 1.192 1.256 1.468

Net Kar (mn TL) 616 958 795 929

F/K (x) 6,3 4,1 4,9 4,2

FD/Net Satış (x) 1,4 1,1 0,9 0,8

FD/FAVÖK (x) 7,0 5,2 5,0 4,3

Özet Veriler

Hisse Kodu TRKCM

Cari Fiyat (TL) 3,13

52H En Yüksek (TL) 4,87

52H En Düşük (TL) 2,81

Piyasa Değeri (mn TL) 4.100

Piyasa Değeri (mn USD) 659

Halka Açıklık Oranı (%) 30,55

Konsensus HF (TL) 4,62

Konsensus Tavsiye %75 A / %25 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 4,2

HLY HBK (2019T) 0,55

Konsensus HBK (2019T) 0,77
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Yurt içi satış hacminin inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamanın etkisiyle ilk çeyrekte yıllık %25 düşmesine 

rağmen, Türkiye faaliyetlerinden elde edilen gelir oto cam satışlarındaki artış sayesinde %12 arttı. 

Rusya operasyonlarından elde edilen gelirler, Ruble bazında yıllık bazda %25 geriledi. Uluslararası 

satışların payı, büyük ölçüde TL'nin değer kaybetmesi ve Hindistan operasyonlarının konsolidasyonu 

nedeniyle ilk çeyrekte %62'ye yükseldi (1Ç18’de %53). Hindistan'daki operasyonlar hariç, ilk çeyrekte 

büyümeye en yüksek katkı, euronun TL'ye karşı değer kazanmasının etkisiyle, TL bazında yıllık bazda 

%27 artış gösteren oto cam ve kapsülleme ünitesinden geldi. Oto ve kapsülleme biriminin toplam gelir 

içindeki payı ilk çeyrekte %38 oldu (1Ç18’de %37).  

Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde. Maliyetler ilk çeyrekte yıllık bazda %26,5 artarken, brüt 

kar marjı %31,8 seviyesine geriledi. Satış hacmindeki daralma, grup içi satışlardaki artış, 

Bulgaristan’daki soğuk onarım nedeniyle Rusya ve Türkiye pazarındaki düşük karlılık, brüt kar 

marjındaki iyileşmeyi sınırladı. Faaliyet giderleri yıllık bazda %46,7 artarken, faaliyet giderlerinin net 

satışlara oranı %20,3 seviyesine yükseldi (1Ç18’de %17,4). 1Ç19’da FAVÖK yıllık bazda %9,6 artışla 

287,5 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasa ortalama beklentisi olan 239,4 mn TL ve bizim 

beklentimiz olan 234 mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık bazda 2,7 puan, çeyreklik 

bazda ise 1,9 puan gerileyerek %18,7 seviyesine geriledi (4Ç18’de %21,5). 

TRKCM için 4,88 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Satın 

almalarını ve kapasite artırımlarını sürdüren Trakya Cam’ın ihracat pazarlarına yönelerek, uluslararası 

operasyonlardan daha fazla katkı sağlayacağı öngörümüzle uzun vadede beğenmeye devam 

ediyoruz. Trakya Cam’ın i) yeni yatırımların katkısı ii) artan kapasite kullanım oranı ve ihracatın artan 

katkısı paralelinde güçlü ciro performansını sürdürmesini bekliyoruz. Trakya Cam için 4,88 TL 

seviyesindeki hedef fiyatımız ile ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. 

TRKCM (mn TL) 1Ç19 1Ç18 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 4Ç18

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 1.534 1.222 25,5% -7,6% 1.661 1.464 1.489

Satışların maliyeti 1.045,9 826,5 26,5% -6,0% 1.113,0 - -

Brüt kâr 488,5 395,7 23,5% -10,9% 548,0 - -

Brüt kâr marjı 31,8% 32,4% -0,5% -1,2% 33,0% - -

Faaliyet Giderleri 311,8 212,6 46,7% 0,0% 311,8 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 20,3% 17,4% 2,9% 1,5% 18,8% - -

FVÖK 176,7 183,1 -3,5% -25,2% 236,2 - -

FVÖK marjı 11,5% 15,0% -3,5% -2,7% 14,2% - -

FAVÖK 287,5 262 9,6% -16,3% 343,3 234 239

FAVÖK marjı 18,7% 21,5% -2,7% -1,9% 20,7% 16,0% 16,1%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 149,4 206,8 -27,8% -16,2% 178,2 132 135

Net kâr marjı 9,7% 16,9% -7,2% -1,0% 10,7% 9,0% 9,1%

Kaynak: TRKCM, 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. 
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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 

Künye & Çekince 

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 
 

İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen 
Perakende, Cam, Çimento, GYO,  

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

Abdullah DEMİRER Uzman 
Havacılık, Petrokimya, Gübre, Gıda, Kimya, Kağıt 
 

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

Ayşegül BAYRAM Uzman 
Strateji 
Telekom, Madencilik 
 

ABayram@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 30 
 

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

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

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim
https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim

