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Finansal Sonuçlar

Petrol&Gaz

 Beklentilerin üzerinde gelen net zarar. Tüpraş yılın ikinci

çeyreğinde beklentimiz olan 169,2 milyon TL net zararın %9,2

üzerinde, ortalama piyasa beklentisi olan 55,8 milyon TL net

zararın oldukça üzerinde, geçtiğimiz yılın aynı döneminin

aksine 184,8 milyon TL net zarar açıkladı.

 Satış gelirleri beklentilerin altında. İkinci çeyrekte satış

gelirleri, beklentimizin %7,0 üzerinde, ortalama piyasa

beklentisinin %9,1 altında, yıllık bazda %61,3 azalışla 9.280

milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış gelirleri yıllık

bazda %59,9, yurt dışı satış gelirleri %64,6 azalış kaydetti.

Satış hacmi bazında ise, yurt içi ve yurt dışı satış hacmi yıllık

bazda sırasıyla %24,9 ve %28,4 azalışlar gösterdi. Böylece,

toplam satış hacmi yıllık bazda %25,7 azalışla 5,3 milyon ton

seviyesine geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde Covid-19 salgını

nedeniyle şirketin toplam ham petrol üretim kapasitesinin

%40’ına denk gelen İzmir Rafinerisi’nde üretim Mayıs-Haziran

ayları boyunca durdurulmuştu. Bu doğrultuda, toplam kapasite

kullanım oranı yıllık bazda 26,9 puan azalarak %64,3

seviyesinde gerçekleşti.

 Beklentilerden iyi gelen operasyonel karlılık. FAVÖK yılın

ikinci çeyreğinde, beklentimiz olan 596,8 milyon TL’nin %6,3

altında, ortalama piyasa beklentisinin %37,6 üzerinde, yıllık

bazda %60,7 azalışla 559,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Virüsün etkisiyle daralan ürün crack marjları FAVÖK’ün yıllık

bazda gerilemesinde ana etken oldu. 2Ç2020’de ortalama

Akdeniz rafineri marjı -0,6 USD/varil seviyesinde

gerçekleşirken, aynı dönemde Tüpraş 0,9 USD/varil net

rafineri marjı elde etti (1Ç20: 1,2 USD/varil).

 Kur farkı gideri net zararı artırdı. Operasyonel olmayan

tarafta ise, ağırlıklı ticari borçlardan oluşan kur farkı zararı

nedeniyle geçen yılın aynı döneminin aksine 2Ç20’de 91,6

milyon TL seviyesinde gerçekleşen diğer faaliyetlerden

giderler net zararı artırdı. Ek olarak, azalan faiz giderleri

doğrultusunda yıllık bazda 245,4 milyon TL seviyesinde

azalmasına rağmen 550,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen

net finansman gideri net zararı artıran bir diğer unsur oldu.

Diğer yandan, 2Ç20’de 168,6 milyon TL seviyesinde

gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri net zararı azaltan ana

unsur oldu.

 Şirket 2020 beklentilerini korudu. Şirket, 2020 yılına ilişkin

kapasite kullanımı hedefini %80-85 aralığında, üretim ve satış

hacmi hedeflerini sırasıyla 24 milyon ton ve 25 milyon ton

seviyelerinde koruduğunu açıkladı. Akdeniz kompleks rafineri

marjı beklentisini 1,0-2,0$/varil seviyesinde, net Tüpraş rafineri

marjı beklentisini ise 3,0-4,0 $/varil seviyesinde sürdürdü.
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Hisse Kodu TUPRS

Cari Fiyat (TL) 77,75

52H En Yüksek (TL) 146,10

52H En Düşük (TL) 65,55

Piyasa Değeri (mn TL) 19.470

Piyasa Değeri (mn USD) 2.669

Halka Açıklık Oranı (%) 49

Konsensus HF (TL) 98,64

Konsensus Tavsiye %42 A / %42 T / %15 S

3A Hacim (mn USD) 55,1

HLY HBK (2020 T) -5,85

Konsensus HBK (2020 T) 1,69
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Özet Finansallar

TUPRS (Mn TL) 2Ç20 2Ç19
Yıllık 

değişim

Çeyreksel 

değişim
1Ç20

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Ortalama Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 9.280 23.953 -61,3% -45,2% 16.940 8.673 10.209

Satışların maliyeti 8.390 22.282 -62,3% -53% 17.849

Brüt kâr 890 1.671 -46,8% n/a -909

Brüt kar marjı 9,6% 7,0% 2,6% 15,0% -5,4%

Faaliyet Giderleri 520 420 23,7% 13,5% 458

Marj 5,6% 1,8% 3,8% 2,9% 2,7%

FVÖK 369,9 1.251 -70,4% n/a -1.367

FVÖK marjı 4,0% 5,2% -1,2% 12,1% -8,1%

FAVÖK 559,2 1.424,8 -60,7% n/a -1.180,6 596,8 406,4

FAVÖK marjı 6,0% 5,9% 0,1% 13,0% -7,0% 6,9% 4,0%

Net kar -184,8 870,4 n/a n/a -2.265,0 -169,2 -55,8

Net kar marjı -2,0% 3,6% -5,6% 11,4% -13,4% -2,0% -0,5%

Kaynak: TUPRS, HLY Araştırma, *Research Turkey Anketi

 Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar rakamından dolayı sonuçların hisse

performansına etkisinin sınırlı negatif olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizin altında seyreden birim ürün majlarına

yönelik 2020 yılı tahminlerimizi aşağı yönlü revize etmemiz neticesinde 2020 yılı FAVÖK tahminimizi 794 milyon TL

seviyesine güncelliyoruz. Bu doğrultuda, 398 milyon TL seviyesinde yer alan net kar tahminimizi de 1,465 milyon TL net

zarar olarak revize ediyoruz. Diğer yandan, küresel büyümenin öncü göstergeleri olarak kabul edilen Çin sanayi üretimi

ve küresel PMI rakamlarında görülen V tipi toparlanma eşliğinde dizele olan talebin güçlü seyir izleyeceğini ve dizel

marjlarını destekleyeceğini öngörüyoruz. Benzin marjlarının bireysel araç kullanımında görülen artışın etkisiyle hızlı

toparlanma göstereceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan, salgının oluşturduğu tüketim davranışlarındaki değişim

doğrultusunda havacılık sektörü kaynaklı talepte iyileşmenin zaman alacağı dolayısıyla jet yakıtı marjlarında

toparlanmanın yavaş ilerleyeceğini öngörüyoruz. Bu varsayımlar doğrultusunda, 2021 yılı FAVÖK tahminimizi %4,4, net

kar tahminimizi %11,1 yukarı yönlü revize ediyoruz. 1Ç20’de 12,2 milyar TL seviyesinde yer alan net borç, nakit

döngüsündeki iyileşme doğrultusunda 2Ç20’de 11,0 milyar TL seviyesine geriledi. Net borç seviyesini ve benzer şirket

modelimizi de güncellememiz neticesinde Tüpraş için 88,10 TL seviyesinde olan 12-aylık hedef fiyatımızı 107,00 TL

seviyesine yükseltiyoruz. Kapanış fiyatına göre %38 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle TUT tavsiyemizi AL’a

çekiyoruz.
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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: %15 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %15 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış
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