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 Net kar beklentimiz ile uyumlu, piyasa beklentisinin ise 

altında. Anadolu Cam, yılın ilk çeyreğinde ortalama piyasa 

beklentisi olan 111,6 mn TL’nin %9 altında, bizim 

beklentimiz olan 98,2 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %59,7 

artışla 101,6 mn TL net kar açıkladı (1Ç18’de 63,6 mn TL). 

Soğuk onarım ve yeni fırın yatırımları ile ilgili olarak daha 

yüksek vergi teşvikleri seviyesi ve ileriye doğru değer 

düşüklüğü zararı indirimi ile birlikte 39 mn TL'ye (1Ç18’de 2 

mn TL'ye) yükselen vergi giderleri nedeniyle, net karın 

piyasa beklentisinin altında kaldığını düşünüyoruz. Şirket  

1Ç19’da finansman giderlerinde önemli bir sıçrama 

kaydetmesine rağmen (1Ç19’da 31,1 mn TL olan net 

finansman gideri 1Ç19’da 82,2 mn TL’ye yükseldi), net 

karını yatırımlarından elde ettiği ertelenmiş vergi geliri ile 

desteklendi. İhraç edilen bonolar, banka kredileri ve vadeli 

mevduatlardaki net faiz zararları 36 mn TL (1Ç18’de 30 mn 

TL) olarak gerçekleşirken, net döviz zararları 43 mn TL 

(1Ç18’de 9  mn TL) olarak gerçekleşti. Anadolu Cam, 

soğuk onarım ve yeni fırın yatırımlarından kaynaklı 

yükselen vergi giderleri nedeniyle piyasa beklentisinin hafif 

altında net kar açıklasa da, beklentilerin üzerinde 

kaydedilen operasyonel karlılık nedeniyle sonuçların hisse 

performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. 

 Ciro beklentiler ile uyumlu. Anadolu Cam ilk çeyrekte, 

satış hacminde %3 artış, %26 artan fiyat ve ürün karması 

etkisi, %13 yerel paranın değer kaybetmesi sonucunda 

hem bizim hem piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık 

bazda %42,2 artışla 775,3 mn TL konsolide net satış geliri 

kaydetti (1Ç18’de 545 mn TL). 1Ç19’da toplam cam 

ambalaj üretimi %9 artışla 519K ton oldu. Toplam satış 

hacmi ise %3 oranında arttı. Yurt içi satışlar hem 

mevsimsellik hem de talebin yavaşlamasından dolayı %20 

oranında azalırken, uluslararası satışlar %18 oranında arttı. 

Uluslararası satış hacminin payı %69 ile 850 baz puan 

arttı.  
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Hisse Performansı 

Hisse Fiyatı : 3,09TL 

Hedef Fiyat : 4,18 TL 

Getiri Potansiyeli         %35 

Tahminler ve Rasyolar 2017 2018 2019T 2020T

Satış Gelirleri (mn TL) 2.411 3.231 4.256 4.773

FAVÖK 542 755 984 1.115

Net Kar (mn TL) 181 451 527 605

F/K (x) 12,2 4,9 4,2 3,7

FD/Net Satış (x) 1,7 1,3 1,0 0,9

FD/FAVÖK (x) 7,6 5,4 4,2 3,7

Özet Veriler

Hisse Kodu ANACM

Cari Fiyat (TL) 3,09

52H En Yüksek (TL) 3,54

52H En Düşük (TL) 2,43

Piyasa Değeri (mn TL) 2.220

Piyasa Değeri (mn USD) 390

Halka Açıklık Oranı (%) 22,90

Konsensus HF (TL) 3,57

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

3A Hacim (mn USD) 1,1

HLY HBK (2019T) 0,66

Konsensus HBK (2019T) 0,52
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Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde. Cam ambalaja yönelik güçlü talebin artan maliyetlerin 

ürün fiyatlarına yansıtılmasına destek olduğunu ve Anadolu Cam’ın daha korunaklı tarafta kalarak, 

marj gerilemesinden en az etkileneceğini ve ilk çeyrekte güçlü operasyonel performans kaydetmesini 

beklediğimizi belirtmiştik. Anadolu Cam yılın ilk çeyreğinde, piyasa beklentisinin %9, bizim 

beklentimizin %8 üzerinde, yıllık bazda %43,2 artışla 195,3 mn TL FAVÖK açıkladı. Faaliyet giderleri 

%48,3 oranında artarken, faaliyet giderleri/net satış rasyosu %70 oranında artan satış ve dağıtım 

giderleri nedeniyle 0,8 puan artarak %20,6 oldu. FAVÖK marjı ise, bizim beklentimizin 1,6 puan 

üzerinde gelerek, yıllık bazda 0,2 puan artışla  %25,2 seviyesinde gerçekleşti.  

2018 sonu ile karşılaştırıldığında brüt borç 2,1 mlr TL’den 2,9 mlr TL’ye yükseldi. Nakit ve nakit 

benzerleri bakiyesi (finansal yatırımlar ve ilişkili taraflardan diğer alacaklar dahil) 951 mn TL olarak 

gerçekleşti. 1Ç19 itibariyle 2 mlr TL net borç kaydedildi. 

ANACM için ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Anadolu Cam’ı i) yurt içinde fiyat belirleme gücü ii) ambalaj 

talebinde kuvvetli büyüme iii) yıl ortasında devreye girmesi beklenen Mersin tesisindeki ek kapasite 

yatırımı ve planlı soğuk tamirlerle gelecek ek kapasitenin yurt içindeki kurulu kapasiteyi %11 oranında 

artıracak olması iv) kapasite kullanımının yarattığı olumluluk ve ihracata yoğunlaşan iş modeli 

sebebiyle ön planda kalabilen hisseler arasında olacağını düşünüyoruz. ANACM için 4,18 TL 

seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ olan tavsiyemizi koruyoruz.  

ANACM (mn TL) 1Ç19 1Ç18 Yıllık değ. Çeyreksel değ. 4Ç18

HLY Araştırma 

Beklentisi 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 775 545 42,2% -17,2% 936 762 757

Satışların maliyeti 518 379 36,6% -20,8% 654 - -

Brüt kâr 257,3 165,7 55,3% -8,9% 283 - -

Brüt kâr marjı 33,2% 30,4% 2,8% 3,0% 30,2% - -

Faaliyet Giderleri 160 108 48,3% -6,5% 171 - -

Faaliyet giderleri/Net satışlar 20,6% 19,7% 0,8% 2,4% 18,2% - -

FVÖK 98 58 68,2% -12,6% 112 - -

FVÖK marjı 12,6% 10,7% 1,9% 0,7% 12,0% - -

FAVÖK 195 136 43,2% -2,2% 200 180 179

FAVÖK marjı 25,2% 25,0% 0,2% 3,9% 21,3% 23,6% 23,7%

Net kâr (Ana Ortaklık Payları) 102 64 59,7% 36,9% 74 98 112

Net kâr marjı 13,1% 11,7% 1,4% 5,2% 7,9% 12,9% 14,7%

Kaynak: ANACM, HLY Araştırma * Research Turkey Anketi
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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. 
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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 

Künye & Çekince 
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