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 Net kar beklenenden güçlü. Anadolu Cam, yılın üçüncü 

çeyreğinde hem ortalama piyasa beklentisi olan 115 mn 

TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 105 mn TL’nin 

üzerinde yıllık bazda %165 artışla 147,3 mn TL net kar 

açıkladı (3Ç17’de 55,6 mn TL). Güçlü ciro performansının 

yanı sıra, sabit getirili menkul kıymet portföyü yeniden 

değerleme kazançları ve iştiraklerinin net karından alınan 

paylar da dahil olmak üzere yatırım faaliyetlerinden elde 

edilen 99,1 mn TL’lik gelir ve kaydedilen 11,8 mn TL’lik 

ertelenmiş vergi geliri net karın beklentilerin üzerinde 

gerçekleşmesinde etkili oldu. Beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen üçüncü çeyrek finansallarının hisse 

performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. 

 Ciro beklentiler ile uyumlu. Anadolu Cam’ın yılın üçüncü 

çeyreğinde daha yüksek birim fiyatların olumlu katkısı ve 

TL’nin ruble karşısındaki değer kaybı sonucunda güçlü ciro 

büyümesi açıkladığını görüyoruz. Anadolu Cam 3Ç18’de 

hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu 

yıllık bazda %51,6 artışla 912 mn TL ciro kaydetti. 3Ç18’de 

yurt içi ve yurt dışı üretim hacmi sırasıyla %9 ve %17 

oranlarında büyüdü. Sonuç olarak konsolide üretim hacmi 

%13 artarak, şirketin toplam üretimi 3Ç17’deki 465 bin 

tondan 525 tona yükseldi. Konsolide üretim hacminde ise 

%11’lik büyüme kaydedildi. Yurt içi satış hacmindeki artış, 

bölgesel büyümeye paralel olarak gerçekleşti. Aynı 

zamanda uluslararası satış hacmi de %16 oranında arttı. 

Diğer faaliyet bölgelerinden gelen satışlar, olumlu hava 

koşulları ve yerel futbol şampiyonasının desteklediği bira 

ve meşrubat pazarları sayesinde, Dünya Kupası etkinliğini 

takip eden ve yerel üretimin geçici olarak durdurulmasına 

bağlı olarak artan talep sayesinde artmaya devam etti 

(yıllık bazda %10). Coğrafi dağılımına bakıldığında ise, 

uluslararası gelirlerin konsolide ciroya katkısı 3Ç17'deki 

%48 seviyesinden 3Ç18’de %55 seviyesine yükseldi. 

  Finansal Sonuçlar 

Anadolu Cam 

TUT 
Hisse Fiyatı:   2,96 TL 

Hedef Fiyat:   3,50 TL 

3Ç18 Değerlendirme – Pozitif 

 
 

Analist: İlknur TURHAN 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
İstanbul: +902123148185 

 

Hisse Araştırma 

Cam 

26 Ekim 2018 

Hisse Performansı 

Tahminler ve Rasyolar 2016 2017 2018T 2019T

Net Satış Gel i rleri  (mn TL) 1.767 2.411 2.996 3.460

FAVÖK (mn TL) 747 536 684 776

Net Kar (mn TL) 457 181 368 374

F/K 2,42x 10,56x 5,60x 6,40x

FD/FAVÖK 5,19x 7,23x 5,60x 4,90x

FD/Satışlar 2,19x 1,61x 1,30x 1,10x
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Hisse Fiyatı BIST100 (Düzeltilmiş)

Özet Veriler

Hisse Kodu ANACM

Cari Fiyat (TL) 2,96

52H En Yüksek (TL) 3,68

52H En Düşük (TL) 2,25

Piyasa Değeri (mn TL) 2.220

Piyasa Değeri (mn USD) 390

Halka Açıklık Oranı (%) 22,90

Konsensus HF (TL) 3,45

Konsensus Tavsiye %40 A / %60 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 2,5

HLY HBK (2018T) 0,48

Konsensus HBK (2018T) 0,52
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Operasyonel marjlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Anadolu Cam yılın üçüncü çeyreğinde 

güçlü hacim artışı, ihracatın olumlu katkısı ve daha iyi kapasite optimizasyonları ile güçlü FAVÖK 

büyümesi açıkladı. Anadolu Cam, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 205 mn 

TL’nin %12,2 üzerinde, bizim beklentimiz olan 220 mn TL’ye ise yakın yıllık bazda %65 artışla 230,5 

mn TL FAVÖK açıkladı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışa rağmen operasyonel marjlarda yıllık 

bazda 2,0 puanlık bir iyileşme gözlenirken, FAVÖK marjı %25,2 ile bizim beklentimizin 1,5 puan 

üzerinde, piyasa ortalama beklentisinin ise 2,1 puan üzerinde gerçekleşti.  

2017 yıl sonu ile karşılaştırıldığında brüt borç 742 milyon TL artarak 2,6 milyar TL'ye yükseldi ve nakit 

ve nakit benzerleri bakiyesi (finansal yatırımlar ve ilişkili taraflardan diğer alacaklar dahil) 859 mn TL 

olarak gerçekleşti. 3Ç18 itibariyle 1,7 milyar TL net borç kaydedildi. 

ANACM için ‘TUT’ tavsiyemizi koruyoruz. Güçlü hacim artışı, ihracatın olumlu katkısı ve daha iyi 

kapasite optimizasyonları ile Anadolu Cam’ın üçüncü çeyrekte güçlü operasyonel marjlar açıkladığını 

görüyoruz. Ancak, artan maliyet baskısı ve stok değişimin olumlu etkisinin ortadan kalkması ile yılın 

son çeyreğinde marjlarda normalleşme bekliyoruz. ANACM için 3,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 

ve ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz. 

ANACM (mn TL) 3Ç18 3Ç17 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 2Ç18

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 913 580 57,3% 9,0% 837 903 884

Satışların maliyeti 632 427 48,2% 7,2% 590 - -

Brüt kâr 280,3 153,4 82,7% 13,4% 247 - -

Brüt kâr marjı 30,7% 26,4% 4,3% 1,2% 29,5% - -

Faaliyet Giderleri 143 88 62,7% 0,8% 141 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 15,6% 15,1% 0,5% -1,3% 16,9% - -

FVÖK 138 66 109,4% 30,1% 106 - -

FVÖK marjı 15,1% 11,3% 3,8% 2,4% 12,6% - -

FAVÖK 230 140 64,9% 22,3% 188 215 205

FAVÖK marjı 25,3% 24,1% 1,2% 2,7% 22,5% 23,8% 23,2%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 147 56 165,1% -11,0% 166 105 115

Net kâr marjı 16,1% 9,6% 6,6% -3,6% 19,8% 11,6% 13,0%

Kaynak: ANACM, 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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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 
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