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 Net kar beklentilerin oldukça üzerinde. Soda Sanayi 

yılın üçüncü çeyreğinde TL'nin değer kaybından 

kaynaklanan net finansal gelir artışı ve sağlam 

operasyonel performansı sayesinde 818 mn TL net kar 

açıkladı. Bu rakam, bizim 728 mn TL (en yüksek tahmin) 

ve ortalama piyasa beklentisi olan 668 mn TL’nin oldukça 

üzerinde, yıllık bazda %488’lik artışa işaret ediyor. 

Beklentimizin üzerinde gelen net karda, 126,9 mn TL 

seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi gelirinin etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Soda Sanayii, kurumlar vergisi 

indirim teşviki almaya hak kazandığı cam elyaf yatırımı 

sayesinde 3Ç18'de 126,9 milyon TL ertelenmiş vergi 

geliri elde etti. 3Ç17’de 7,5 mn TL seviyesinde 

gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler kaleminin 

3Ç18’de 221,6 mn TL’ye yükselmesinin yanı sıra, bu 

çeyrekte kaydedilen 126,9 mn TL’lik ertelenmiş vergi 

geliri ve 205,8 mn TL seviyesinde gerçekleşen net 

finansman geliri net kardaki güçlü artışı destekleyen ana 

unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Her anlamda 

beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse 

performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.  

 Ciro performansı beklentiler ile uyumlu. Soda 

kimyasalları satış hacminde %2, krom kimyasalları 

satışlarında ABD doları cinsinden ortalama birim fiyat 

artışı ise %21 olarak gerçekleşti. Elektrik satışlarında TL 

bazında ortalama birim fiyatlarda %78 artış görüldü. 

Soda külü 3Ç18’de soda ürünleri ve krom kimyasalları 

segmentinde gözlenen hacim artışı ve Euro/dolar 

paritesinin pozitif etkisinin bir sonucu olarak, hem bizim 

hem piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık bazda 

%58,6 artışla 957,8 mn TL net satış geliri kaydedildi. 

Gelirlerin %67'si soda kimyasalları ve diğer ürünlerin 

satışından elde edilirken, krom kimyasalları işinin 

konsolide gelirlere katkısı %28. Elektrik satışlarından 

elde edilen gelirler ise, 3Ç18’de konsolide gelirlerinin 

%5’ine tekabül etmektedir.  
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Hisse Fiyatı BIST100 (Düzeltilmiş)

Özet Veriler

Hisse Kodu SODA.

Cari Fiyat (TL) 6,38

52H En Yüksek (TL) 8,26

52H En Düşük (TL) 4,07

Piyasa Değeri (mn TL) 6.380

Piyasa Değeri (mn USD) 1.120

Halka Açıklık Oranı (%) 39,33

Konsensus HF (TL) 7,09

Konsensus Tavsiye %80 A / %20 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 9,7

HLY HBK (2018T) 0,95

Konsensus HBK (2018T) 1,09

Tahminler ve Rasyolar 2016 2017 2018T 2019T

Net Satış Gelirleri (mn TL) 1.983 2.451 2.980 3.826

FAVÖK (mn TL) 543 644 820 1.030

Net Kar (mn TL) 577 662 805 1.215

F/K 6,26x 6,50x 5,6x 6,05x

FD/FAVÖK 10,74x 9,06x 5,90x 4,80x

FD/Satışlar 2,94x 2,38x 1,80x 1,40x
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3Ç18'de konsolide bazda soda kimyasalları üretimi yıllık bazda yatay kalırken (579 bin tondan 581 bin 

tona), krom kimyasalları üretimi ise pazar talebine paralel olarak %10 daraldı. Kömür yakıtlı kazanın 

buhar üretiminde daha fazla kullanılmasıyla, doğal gaz tariflerindeki artışa karşı korunma olarak, toplam 

elektrik üretimi yıllık bazda %4 ile 243 mn Kwh seviyesine geriledi. Soda Sanayii'nin konsolide bazda 

soda kimyasalları satışları ise hacim bazında %2 arttı (566K tondan 580K tona yükseldi). Öte yandan, 

ton başına düşen fiyatlar ve satış karmasındaki düşüşe bağlı olarak dolar bazında %2 oranında geriledi. 

Soda kimyasallarının gelirlerinin %90’ının döviz cinsinden oluşması nedeniyle, soda kimyasalları için 

yıllık bazda %61’lik bir artışa neden oldu. Şirket, krom kimyasalları satış hacminde %37’lik bir düşüş 

kaydederken (37,8K tondan 36,2K tona kadar), dolar bazında birim ürün başına ortalama %21 arttı. TL 

amortismanı ile birlikte, segmente özgü gelirler %63 oranında arttı. Oxyvit'in segmente olan katkısı, yıllık 

bazda %22 artışla 23 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Buhar üretim karmasındaki değişim nedeniyle 

elektrik satış hacmi ise %32 gerilerken (292mn kWh vs 198mn kWh), TL bazında satılan birim başına 

ortalama elektrik fiyatlarında %78, elektrik satışlarından elde edilen gelirler ise %21 arttı. Konsolide 

gelirlerdeki uluslararası satışların payı %78'e yükselirken, grup içi satışların konsolide gelirlere katkısı 

%11 oranında azaldı (3Ç17’de %17). Gelirlerin %67'si soda kimyasalları ve diğer ürünlerin satışından 

elde edilirken krom kimyasalları segmentinin konsolide gelirlere katkısı %28 oldu. Elektrik satış gelirleri 

ise 3Ç18 konsolide gelirlerinin %5'ini oluşturdu. 

Operasyonel marjlar beklentilerin üzerinde. 3Ç18’de FAVÖK, hem piyasa ortalama beklentisinin %16 

hem de bizim beklentimiz olan 295 mn TL’nin %10 üzerinde yıllık bazda %121,9 artışla 333,3 mn TL 

seviyesinde gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki artışa rağmen, fiyat artışlarının etkisiyle marj iyileşmesinin 

yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini görüyoruz. FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentisinin 5 paun 

üzerinde, yıllık bazda 9,9 puanlık artışla %34,8 seviyesine yükseldi. Krom kimyasalları segmenti satış 

hacminin artmasıyla satılan malların maliyeti bir önceki yıla göre %30,8 artarak 523 mn TL seviyesine 

yükselirken, doğalgaz fiyatlarında yapılan zamlar hammadde maliyetlerinde artışa neden oldu. Kömür 

yakıtlı buhar kazanının devreye sokulmasıyla elde edilen soda külü üretim maliyetlerindeki tasarruflar ve 

krom kimyasalları segmentinde artan kapasite kullanım oranı sayesinde, Satışların Maliyeti / Gelirler 

oranı 3Ç17’deki %66,2 seviyesinden 3Ç18 %54,6’ya geriledi. 

2017 sonu ile kıyasladığımızda, Soda Sanayii'nin ABD doları cinsinden net uzun pozisyonu 29,7 milyon 

ABD Doları artarak, euro cinsinden net uzun pozisyonu 38,7 milyon euro artış gösterdi. Sonuç olarak, 

şirketin net uzun vadeli döviz pozisyonu 2,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2017 sonu ile 

karşılaştırıldığında Soda Sanayii'nin brüt borcu 9A18 itibariyle 947 mn TL'ye yükseldi (2017 sonu: 627 

mn TL) Nakit ve nakit benzerleri bakiyesi 2,3 milyar TL (2017 sonu: 958 mn TL) seviyesinde gerçekleşti. 

Buna göre Soda Sanayii 1,4 mn TL net nakit pozisyonu kaydetti. 

Hedef fiyatımızı 7,80 TL’ye, tavsiyemizi ‘AL’a revize ediyoruz. Artan rekabet ortamı ve doğal gaz 

tarifelerindeki artışa rağmen, Soda Sanayii’nin döviz bazlı gelirlere sahip olması ve TL’nin dolar 

karşısında zayıflamasının etkisiyle Soda Sanayi’nin güçlü finansal sonuçlar açıkladığını görüyoruz. 

Çin’deki kapasite duruşlarının da etkisiyle güçlü arz talep dengesi ile soda külü fiyat ortamının daha da 

güçleneceğini öngörüyoruz. Ciner’in Türkiye’de devreye giren yatırımının soda külü fiyatları üzerinde 

beklenen baskısına rağmen, son dönemde soda satış fiyatlarında artış gözlemliyoruz. Bunlara ilaveten, 

2019 yılında devreye girecek olan cam elyaf yatırımının pozitif katkısı ve yine 2019 yılı için Çin’de 

kapasite duruşlarının devam edeceği ve buna bağlı olarak da sektörde soda külü fiyatlarında yaklaşık 

%5’lik fiyat artışı öngörüyoruz. Ayrıca, modelimizde hem makroekonomik tahminlerimiz hem de risksiz 

faiz oranı varsayımımızı %17,5 seviyesine güncellememiz sonucunda Soda Sanayi için 7,20 TL 

seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,80 TL’ye revize ediyor, sunduğu getiri potansiyeli sebebiyle ‘TUT’ olan 

tavsiyemizi ‘AL’a yükseltiyoruz.  
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SODA (mn TL) 3Ç18 3Ç17 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 2Ç18

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 958 571 67,7% 22,1% 784 980 967

Satışların maliyeti 523 400 30,8% 6,0% 493 - -

Brüt kâr 435 171 153,7% 49,6% 291 - -

Brüt kâr marjı 45,4% 30,0% 15,4% 8,3% 37,1% - -

Faaliyet Giderleri 142 56 155,3% 17,2% 121 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 14,8% 9,7% 5,1% -0,6% 15,4% - -

FVÖK 293 116 152,9% 72,6% 170 - -

FVÖK marjı 30,6% 20,3% 10,3% 8,9% 21,7% - -

FAVÖK 333 150 121,9% 61,6% 206 295 288

FAVÖK marjı 34,8% 26,3% 8,5% 8,5% 26,3% 30,1% 29,8%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 818 139 488,3% 95,6% 418 728 668

Net kâr marjı 85,4% 24,3% 61,1% 32,1% 53,3% 74,3% 69,1%

Kaynak: SODA, HLY Araştırma * Research Turkey Anketi
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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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(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 
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