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Hisse Performansı 

Beklenenden daha fazla zarar. Migros’un yüksek euro 

cinsi borçlarından dolayı geçtiğimiz çeyrekte net karda 

yarattığı pozitif etki, 1Ç19’da euro karşısında zayıf  

seyreden TL sebebiyle artan kur farkı giderleri ve finansal 

giderler neticesinde yeniden negatife döndü. Migros yılın ilk 

çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 155 mn TL ve 

bizim beklentimiz olan 144 mn TL’lik net zarar beklentisinin 

üzerinde 230,9 mn TL net zarar açıkladı (1Ç18’de: 243,7 

mn TL net zarar). TFRS 16 etkisi nedeniyle piyasa 

beklentisinden güçlü gelen operasyonel performansa 

karşın, esas faliyetler kaynaklı kaydedilen 99,5 mn TL’lik 

vadeli alım faiz gideri ve finansman giderlerinin 

beklentimizden daha fazla artış göstermesi, net zararın 

beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde ana etkenler oldu. 

1Ç18’de 283 mn TL seviyesinde gerçekleşen net 

finansman gideri, 1Ç19’da 359,8 mn TL’ye yükseldi. Şirket 

hisselerinin BIST100 endeksine göre yılbaşından bu yana 

%11 negatif ayrışmasını da göz önünde 

bulundurduğumuzda, TFRS 16 etkisiyle güçlü gelen 

operasyonel karlılığın hisse performansına olumlu 

yansımasını bekliyoruz. Migros için 32,80 TL seviyesindeki 

hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdüyoruz. 

Güçlü ciro büyümesi ve pazar payı kazanımı. Migros, 

ihtiyatlı mağaza açılış programına rağmen, olumlu talep 

koşulları ve yüksek enflasyon ortamının desteği ile yurt içi 

operasyonlarda kaydedilen satış performansının etkisiyle 

güçlü ciro performansı kaydetti. 1Ç19’da konsolide net satış 

gelirleri bizim beklentimiz ile aynı, ortalama piyasa 

beklentisinin %2 üzerinde yıllık bazda %24,9 artarak 4.923 

mn TL’ye yükselirken, bu güçlü artışta yurt içi satışlardaki 

güçlü performans etkili oldu. Migros’un toplam FMCG 

pazarında 1Ç18’de %6,6 olan pazar payı 1Ç19’da %7,7’ye 

yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da söz 

konusu dönemde %15,8’den %16,7’ye yükseldi.  

Hisse Fiyatı : 12,99 TL 

Hedef Fiyat :  32,80 TL 

Getiri Potansiyeli         %153 

Tahminler ve Rasyolar 2017 2018 2019T 2020T

Satış Gelirleri (mn TL) 15.344 18.717 21.397 22.987

FAVÖK (mn TL) 798 1.144 1.331 1.464

Net Kar (mn TL) 513 -836 -473 -360

Hisse başı kar (TL) 2,88 -4,61 -2,61 -1,99

FD/Net Satış (x) 0,33 0,27 0,24 0,22

FD/FAVÖK (x) 6,44 4,49 3,86 3,51

Özet Veriler

Hisse Kodu MGROS

Cari Fiyat (TL) 12,99

52H En Yüksek (TL) 21,48

52H En Düşük (TL) 12,68

Piyasa Değeri (mn TL) 2.334

Piyasa Değeri (mn USD) 379

Halka Açıklık Oranı (%) 26,81

Konsensus HF (TL) 22,96

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

3A Hacim (mn USD) 4,1

HLY HBK (2019T) -0,1

Konsensus HBK (2019T) -2,8
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TFRS 16 etkisiyle beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık. Ciro performansının beklentimize 

paralel gelmesine karşılık, TFRS 16 uygulamasına geçilmesiyle, kira sözleşmelerinin aktifleştirilen 

maliyetlerinin vadeleri boyunca bilançoya dahil edilmesiyle TFRS 16 etkisi dahil operasyonel karlılık 

beklentimizin %43, ortalama piyasa beklentisinin ise %73,2 üzerinde, yıllık bazda %152,2 artışla 

451,2 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK marjı da yıllık 4,6 puan artışla %9,2 seviyesinde 

gerçekleşti (HLY Araştırma beklentisi: %6,4, ortalama piyasa beklentisi: %5,4). TFRS 16 etkisi hariç 

baktığımızda ise, FAVÖK 275 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ortalama piyasa beklentisi olan 

260,5 mn TL’nin %5,6 üzerinde, bizim 313,8 mn TL’lik tahminimizin ise %12,4 altında gerçekleştiğini 

hesaplıyoruz. Birleşmenin yarattığı sinerjiler ve mağaza satın alımları brüt karlılığın gelişmesini 

destekledi. Rekabetçi fiyatlarla ürün sunumuna rağmen, 1Ç19’da brüt kar marjı yıllık bazda 2,2 puan 

artışla, %27,5 seviyesinde gerçekleşirken, faaliyet giderlerinin net satışlara oranı da %22,6 

seviyesinde gerçekleşti. 

TFRS 16 etkisiyle net borç pozisyonunda artış. Şirketin 2018 yılsonu itibariyle 2,8 mlr TL 

seviyesinde bulunan net borcu, 1Ç19 itibariyle kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin 

borçluluğa yansıtılması nedeniyle net borcu 6,0 mlr TL’ye yükselirken, bu etki hariç baktığımızda 

3,13 mlr TL’ye yükseldiğini söyleyebiliriz. 1Ç19 itibariyle, TFRS 16 dahil 515 mn euro ve 4,4 mlr TL 

net borcu bulunmaktadır.  

‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Migros son yıllarda uygulamaya koyduğu stratejik adımların yanı 

sıra, yüksek enflasyon ve 2017 yılında başlayan Kipa konsolidasyonunun da desteğiyle 2015-2018 

döneminde güçlü gelir büyümesi sergiledi. i) Müşteri trafiğinde ve sepet büyüklüğünde iyileşmeyi 

destekleyici farklı ürün kategorilerine yatırım yapması ii) ciro performansı ve operasyonel verimliliği 

artıran küçük m²’li mağaza odaklı genişlemesi iii) IT ve CRM altyapısında uyguladığı stratejiler 

büyümeyi destekleyiciler arasında yer alıyor. Migros’un büyük mağazaların küçültülmesi yönünde 

Kipa mağazalarında başlattığı optimizasyon çalışmalarının desteğiyle, Migros operasyonlarında 

daha fazla güçlenme ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, şirket 

yönetiminin 2019 hedeflerinde varlık satışına giderek, euro borç miktarını yaklaşık %20 oranında 

azaltma yönünde hedefi bulunduğunu biliyoruz. Migros’un yüksek euro cinsi finansal borcunu önemli 

bir risk unsuru olarak görmekle birlikte, döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığından dolayı hem de 

gelir tablosuna olumsuz etkisinden dolayı hisse performansında baskıya sebep olduğunu düşünüyor; 

borçluluğun azaltılması konusunda atılacak adımların hisse performansında ana tetikleyici olacağını 

düşünüyoruz. 

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

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 4.923 3.940 24,9% 0,0% 4.923 4.893 4.830

Satışların maliyeti 3.567 2.863 24,6% 1,9% 3.502 - -

Brüt kâr 1.356 1.077 25,9% -4,6% 1.422 - -

Brüt kâr marjı 27,5% 27,3% 0,2% -1,3% 28,9% - -

Faaliyet Giderleri 1.114 963 15,7% -3,7% 1.156 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 22,6% 24,4% -1,8% -0,9% 23,5% - -

FVÖK 242 115 111,3% -8,9% 265 - -

FVÖK marjı 4,9% 2,9% 2,0% -0,5% 5,4% - -

FAVÖK 451 179 152,2% 32,4% 341 314 260

FAVÖK marjı 9,2% 4,5% 4,6% 2,2% 6,9% 6,4% 5,4%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) -231 -238 a.d. -164,3% 359 -144 -155

Net kâr marjı -4,7% -6,1% 1,4% -12,0% 7,3% -2,9% -3,2%

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. 
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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 
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