
 

  

    Şeker Yatırım, Erdemir için tavsiyesini 'AL'dan 'TUT'a çekti. Kurum  Erdemir hedef fiyatını 4.40 TL 

olarak belirlediklerini belirtti. 

    Raporda şu değerlendirme yapıldı: 

    "Erdemir’in 2Ç14’de net karı yıllık bazda %9artarken, bir önceki çeyreğe göre %20 düşüşle345 

milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin net kar rakamı beklentimiz olan 372milyon TL ve 355 

milyon TL seviyesinde bulunan piyasa beklentisinin altında kaldı. Operasyonel rakamlar beklentilerin 

altında kalırken, toplam vergi giderlerinin 2Ç14’de 25 mn TL seviyesinde gerçekleşmesi (2Ç13’dek 

83mn TL vergi geliri ile karşılaştırıldığında) net kar artışını destekledi. Erdemir’in FAVÖK rakamı 

2Ç14’de 535mn TL ile yıllık bazda %1, çeyreksel bazda %15 (CNBC-e:589mn TL, Şeker:602mn TL) 

düşerken, net satış gelirleri yıllık bazda %3 artış göstermesine karşınçeyreksel bazda %8 düşüşle 

2.709mn TL seviyesinde (CNBC-e: 2.727mn TL, Şeker: 2.754mnTL) gerçekleşmiştir. Özellikle 

operasyonel  tarafta TL’nin değer kazanması, yassı çelik fiyatlarındaki düşüş ve TL bazlı girdi 

maliyetlerinde ve faaliyet giderlerindeki artış FAVÖK ve net satış gelirleri rakamlarının 

beklentilerimizin altında kalmasına neden oldu. Açıklanan 2Ç14 finansalları ışığında Erdemir için 

hedef hisse fiyatımızı 4.40 TL seviyesinde belirliyoruz. Cari hisse fiyatı 4.35seviyesinde bulunan 

Erdemir için hedef hisse fiyatımıza göre %1 gibi limitli prim potansiyeli taşıması ve gerekse 2014 

yılının aşından bu yanaBIST-100 Endeksine göre relatif %59 getiri göstermesini göz önüne alarak daha 

önce AL olan önerimizi TUT’a çekiyoruz. 

    Miktar bazında satışlar yıllık bazda 1.973 binton ile yıllık bazda %6 çeyreklik bazda %2 

düşüşgösterdi. Sıcak ürünlerin hacim bazında artışıyıllık bazda %10, çeyreksel bazda %8 artışla 

1.345bin ton seviyesinde olurken, soğuk ürünlerin satışhacmi ise 424 bin ton ile yıllık bazda %9 

veçeyreksel bazda %2 düşüş göstermiştir. Aynızamanda uzun ürünlerin hacmi ise yıllık %51 

veçeyreksel bazda %42 düşüşle 205 bin tonseviyesinde gerçekleşmiştir. 

Net satış gelirleri beklentilerin hafif altında gerçekleşti  

Erdemir’in 2Ç14 itibariyle sıcak ürün fiyatları 597 dolar/ton ile yıllık bazda %6, çeyreksel bazda %1 

düşerken, soğuk ürün fiyatları yıllık %5 bir önceki çeyreğe göre ise % düşüşle 770 dolar/ton 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Uzun ürün fiyatları ise 2Ç14’de yıllık %2, çeyreksel %4 artışla 593 

dolar/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Azalan satış hacmi, TL’nin dolar karşısında değer kazanması ve 

yassı ürünlerdeki ortalama fiyat azalışı net satış gelirlerinin olumsuz etkilemiştir. Net satış gelirleri 



2Ç14’te 2Ç13’e göre %3 artarken, bir önceki çeyreğe göre %8 azalışla 2.709mn TL seviyesinde 

gerçekleşmiştir (Piyasa: 2.727mn TL  Şeker: 2.757mn TL). 

    FAVÖK beklentilerin altında kaldı  

Yüksek TL bazlı girdi maliyetleri artan faaliyet giderleri ve buna ek olarak TL’nin değer kazanması ve 

yassı ürünlerdeki düşüş FAVÖK rakamının bu çeyrekte beklentilerin altında kalmasına neden oldu. 

FAVÖK rakamı 2Ç14’de yıllık %1 ve bir önceki çeyreğe göre %15 azalışla 535mn TL seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç14’de kaydettiği FAVÖK rakamı beklentimiz olan 602mn TL FAVÖK 

rakamının %11, piyasa beklentisi olan 589mn TL’nin %9 aşağısında gelmiştir. Öte yandan Şirketin yassı 

ürünlerin ton başına FAVÖK rakamı yıllık %23, çeyreklik %8 azalışla 125 dolar/ton seviyesinde 

gerçekleşirken, uzun ürünlerin ton başına FAVÖK rakamı yıllık bazda %22, çeyreklik %3 artarak 153 

dolar/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2Ç13’de %19.8 ve %20.6 seviyesinde bulunan 

brüt ve FAVÖK marjı (1Ç14’te %20.5 ve %21.5) da 2Ç14’de sırasıyla %19.2 ve %19.7 seviyesinde 

gerçekleşmiştir." 


