2010 yılı Mali Tablolarından
2010 yılının tamamı mali tablolar
açısından oldukça değişkenliklerle
karşılaştığımız bir dönem oldu.
Faizlerdeki
gerileme
kurdaki
zayıflıklıkla birleşince parlak bir üç
dönem geçirdikten sonra, yılın son
çeyreğinde petrol, emtia, ve kur’un
yukarı yönlü hareketi şirketlerin
yılın
son
çeyreğindeki
performansına olumsuz etki yaptı.
Genel olarak baktığımızda ise %12
satış geliri artışına, %10’luk EFK
artışına karşılık karlılıktaki artışın
%17 seviyesinden olması faaliyet
dışı
gelirlerin
etkisini
göstermektedir. Bunda da doğal
olarak kur farkı gelirleri ve iştirak
satışları ana etmenler olmuştur.
2010 yılı Tekstil Deri Sektörü için
patlama yılı olmuştur.
Karını en fazla artıran sektör olarak
; 2009 yılında 220 mn zarar eden
Metal
Ana
sektörü
piyasa
şartlarındaki
olumlu
gelişmeler
sonrasında 2010 yılında 829 mn TL
kar açıklamıştır.
Buradaki ana etmen 2009 yılında
168
mn
TL
zarar
açıklayan
Erdemir’in 2010 yılını 796 mn TL’lik
kar ile kapatması ki ,şirket, 2009
yılsonunda
demir
çelik
fiyatlarındaki sert düşüş ve yüksek
stok maliyetleri nedeniyle 168,7
milyon TL zarar etmişti, 2010
yılında ise Stok devir hızının
yükselmesi ve operasyonel nakit
akışındaki
ciddi yükseliş olumlu
gelişmeler
olarak
ön
plana
çıkarken,
kardemir’in
ve
Compenantanın
kara
geçmesi
etken olmuştur.
2009’daki 13 mn TL’lik karını
%1117’luk artışla 163 mn TL’ye
çıkaran Tekstil deri sektörü dikkat
çeken diğer sektör olmuştur.

Sinai sektörünün karı %46’lık artışla
6,607 mn TL’ye ulaşırken, Mali
sektör’ün karının %16’lık artışla
25,842 mn TL’ye ulaşması neden
sinaii sektörünün ön plana çıktığının
göstergesi gibidir. Sinai sektörünü ön
plana çıkaran hisseler ise global
talepteki
artıştan
ve
emtia
fiyatlarındaki
yükselişten
olumlu
şirketler olan
; Erdemir, Gübre
Fabrikaları, Froto, Trakya Cam ve
Koza Altın olmuştur.
Ekonomik
ortamdaki
iyileşmeden
olumlu
etkilenen
sektörlerde
iştirakleri bulunan Holding sektörü bu
dönemde karını %45 artırmıştır.
Burada da artış yüzdesi olarak
Şişecam %307’lik artışla ilk sırayı
alırken, Doğan Holding’inde 316 mn
TL’lik zararını 606 mn TL’ kara
çevirmesinide unutmamak lazım
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%204’lük artışla TSGYO ilk sırada
yer alırken, hacimsel gücü 14,38
mn TL’ye çıkmıştır
EKGYO’nun satış hacmi %73’lük
artışla 1.497 mn TL’ye ulaşırken,
Özderici GYO %66’lık artışla
10,33 mn TL’lik hacme ulaşırken,
Avrasya GYO ise %22’lik artışla
hacmi
552,65
mn
TL’ye
çıkarmıştır.
Birlik
Mensucat
ve
mensa
haricindeki
tüm
şirketlerin
satışlarını
artırdığı
tekstil
sektöründe, Derimod %40, Bossa
ve Desa Deri %33’er, Altınyıldız
%35 ve Kordsa Global %25’lik
satış geliri artışıyla dikkat çeken
hisseler olmuştur.

2010 yılında satışlardaki artış %12
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Satışlarını en fazla artıran sektörler
%43’lük yükselişle GYMO sektörü
olurken, GYMO sektörünü, Tekstil deri
sektörü %25, Kimya Petrol sektörü
%22, Sinai Sektörü %21 ve Metal
Eşya Makine sektörü ise %20’lik
artışla takip etmişlerdir.
Gelirlerini
azaltan
iki
sektör
bulunmaktadır. Bunlar %18’lik gelir
kaybı ile Turizm ve %6’lık ciro
azalışıyla Hizmet sektörüdür.
GYMO’larda Emlak Konut’un beliryici
ağırlığı bulunmaktadır. EKGYO hariç
değerleme yaptığımızda satışlardaki
artış
%43’den
%7’ye
gerileme
kaydetmektedir.

Ekonomilerdeki canlanmanın hem
talep hem de fiyat artışına neden
olması ile bunu satış gelirlerine
oldukça başarılı yansıtan Petro
Kimya sektöründe;
Sasa %77,
Petkim %41,
Aksa %44,
Gübre Fabrikaları %33 ve
Tüpraş %29’lık gelir artışıyla ön
plana çıkan şirketler olmuştur.
Metal Eşya Makine sektöründe ise
satışlarını 2009 yılına göre %79
artırarak 1,193 mn TL’lik satış
gelirine ulaşan TTRAK ilk sırada
yer
alırken,
%64’lük
artışla
EGEEN, %58’lik yükselişle KLMSN
ve %46’lık artışla Eminiş Ambalaj
dikkat çeken hisseler olmuştur.
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Genel olarak %10’luk artışla
50,129 mn TL’ye ulaşan Esas
Faaliyet karlılığında, Hizmetler,
Elektrik, Ulaştırma, Turizm ve
Ticaret
sektörlerinin
EFK’dan
zarar ettiklerini görmekteyiz.
Metal
Ana
Sanayii’deki
%3364’lik artış en dikkat çekici
gelişme.
Bunda
da
talepin
belirgin
bir
rolü
bulunuyor.
Talepdeki artış şirketin rahat
nefes almasına neden olunca
EFK’daki
artış
da
bu
denli
etkileyici oluyor.
Sektörde Erdemir EFK’sını 57,4
mn TL’den 1,129 mn TL’ye,
Compenenta 1,39 mn TL’den
28,92 mn TL’ye ve Erbosan 4,89
mn
TL’den
6,16
mn
TL’ye
çıkarırken, Kardemir grubu’da
zarardan kara geçmiştir.
Ve yine Tekstil Deri sektörü
karşımızda. Sektörün EFK artışı
% 106..
Bossa 13,62 mn Esas Faaliyet
zararından 2,20 EKF’ya ve Brko
7,22 mn TL zarardan 3,11mn TL
EFK’ya
dönerken,
Yünsa
%199’luk artışla 10,12 mn TL,
Söktaş %131’lik artışla 15,57 mn
TL’ye, Karsu %100’lük artışla
6,62 mn TL ve Kordsa %59’luk
artışla 83,21 mn TL’lik Esas
Faaliyet Karı elde ederek dikkat
çeken hisseler oldular.

Teknoloji
sektörünün
%18’lik
EFK
artışında pay sahibi olan dikkat çeken
hisseler ise;
%86’lık artışla Armada,
%64’lük yükselişle Karel,
%29’luk çıkış yapan Aselsan ve
%27’lik artış kaydeden Netaş olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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