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    Şeker Yatırım, TAV hedef fiyatını 19,55TL'den 20,00TL'ye yükseltirken, 'AL' önerisini korudu.   Şeker 

Yatırım ( www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: 

    "Tav Havalimanları Holding’in net kar rakamı 2Ç14’degeçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 

artışla 65 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasanın 

(52mn Euro) ve beklentimizin(42 milyon Euro) üstünde geldi. Operasyonel sonuçlar genelde 

beklentilere paralel gelirken, şirketin ikinci çeyrekte azalan finansman gideri (2Ç14 16.1mn Euro –

2Ç13: 25.3mn Euro) ve kaydettiği 8.4 milyon Euro ertelenmiş vergi geliri (2Ç13: 4.4 milyon Euro 

ertelenmiş vergi gideri) net kar rakamının artmasına katkı sağladı. TAV’ın satış gelirleri 2Ç14’de 246 

milyon Euro ile yıllık bazda yüzde 4 artış gösterirken (Piyasa: 249mnEuro, Şeker: 254mn Euro), FAVÖK 

rakamı 116 milyon Euro ile yıllık bazda yüzde 9 yükselmiştir (Piyasa: 121mnEuro, Şeker: 124 milyon 

Euro). Şirketin FAVÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 2.3 puan artışla yüzde 47.3seviyesinde 

gerçekleşmiştir. TAV’ın ayrıca FAVÖKK rakamı ayrıca 152 milyon Euro ile yıllık bazda yüzde 7 

artış(piyasa: 160mn Euro, Şeker: 155mn Euro) göstermiştir.2Ç14 finansalları ışığında TAV için 19.55 TL 

olan hedef hisse fiyatımızı yüzde 2 artışla 20.00 TL seviyesine revize ediyoruz. Cari hisse fiyatı 17.55 

seviyesinde bulunan TAV için hedef hisse fiyatımıza göre yüzde 14 prim potansiyeli taşıması nedeniyle 

daha önce AL olan önerimizi koruyoruz. 

    Yolcu sayısı 2Ç14’te yüzde 12 artış gösterdi – 2Ç14’te TAV Havalimanları Holding’in işlettiği 

havalimanlarını kullanan yolcu sayısı organik ve inorganik büyüme sayesinde geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 12 oranında artış göstererek 24.3 milyon seviyesine yükselmiştir. Dışhat yolcu 

sayısı 2Ç14’de yıllık yüzde 14 artışla 14.1 milyon seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul Atatürk 

Havalimanı dış hat yolcu sayısı 2Ç14’te yıllık yüzde 11 artarak 9.5 milyon olmuştur. Kümülatif bazda 

TAV’ın yolcu sayısı ise yüzde 13oranında artış gösterirken (44.6 milyon), inorganik büyüme hariç 

tutulduğunda büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir (yüzde 2’si Zagrep Havalimanı). 

    Net satış Gelirleri beklentilere paralel –TAV’ın net satış gelirleri 2Ç14’de 2Ç13’e göre yüzde 4 artışla 

246 milyon Euro seviyesinde gerçekleşirken, 249 milyon Euro piyasa beklentisinin yüzde 1, 

beklentimiz olan 254 milyon Euro’nun ise yüzde 3 aşağısında gelmiştir. 

    Özellikle gerek zayıf duty free satış gelirleri net satış gelirlerini baskı altına almıştır. Duty free 

mağaza imtiyaz gelirleri yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 57 milyon Euro seviyesinde gerçekleşirken, 

havacılık gelirleri 2Ç14’de 82 milyon Euro ile geçen senenin aynı dönemine paralel gerçekleşmiştir. 

Yer hizmetleri gelirleri aynı dönemler içinde yüzde 8 artmış ve 43 milyon Euro seviyesinde 

gerçekleşirken, yiyecek-içecek gelirleri yüzde 17 artış ile 24 milyon Euro seviyesine yükselmiştir. 

TAV’ın FAVÖK rakamı 2Ç14’te 2Ç13’e göre yüzde 9 artışla 116 milyon Euro seviyesine ulaşırken, 

FAVÖK marjı 2.3 puan artışla 47.3yüzde  seviyesine yükselmiştir. Aynı zamanda FAVÖKK rakamı da 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 152 milyon Euro seviyesine yükselirken, FAVÖKK marjı 

1.9 puan artışla yüzde 61.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

    Azalan finansal gider ve kaydedilen ertelenmiş vergi geliri net karlılığı olumlu etkiledi - Şirketin 

1H14 itibariyle konsolide net borç rakamı 984 milyon Euro seviyesinde (1Q14: 1.043mn Euro - YS3: 



874mn Euro) gerçekleşmiştir. TAV’ın 2Ç13’te 25,3 milyon Euro olan finansman gideri 2Ç14’te 16.1 

milyon Euro seviyesine gerilerken, şirketin 2Ç14’te kaydettiği 8.4 milyon Euro ertelenmiş vergi geliri 

net kar rakamını pozitif etkilemiştir." 


