ARÇELİK

Hızlı büyüme’ye devam ..
Arçelik’in 1Ç11 döneminde açıklamış olduğu
126 mn TL’lik dönem karı 1Ç10 dönemine
göre %14,6 ve 4Ç10 dönemine göre ise
%27,5’lik artışa işaret etmektedir. 126 mn
TL’lik kar hem bizim beklentimiz 105 mn TL
hem de piyasa beklentisi 100 mn TL’nin
üzerinde
gerçekleşmiştir.
Bu
başarılı
performasın arkasındaki etmenler ise; güçlü
operasyonel performans ile marjlardaki artış,
maliyetlerdeki
iyileşme
ve
faaliyet
giderlerindeki azalmadır.
Şirketin konsolide net cirosu hem iç pazardaki
yüksek beyaz eşya talebi hem de euro’nun
değer kazanması ile artan ihracat gelirleri
sayesinde 1Ç10’a göre %14’lük artışla 1,699
mn TL’ye ulaştı.
İhracat gelirleri %14’lük artışla 859 mn TL’ye
ulşamasına karşın toplam gelir içindeki
%51’lik payını korurken, yurtiçi satışlar ise
%15’lik büyüme kaydederek 841 mn TL’ye
çıkmıştır.
Segment bazında ise beyaz eşya’da %11’lik
büyüme ile 1,099 mn TL ve elektronikte ise
%22 büyüme ile 319 mn TL’lik cirolara
ulaşılmıştır.
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Yıllık bazda hammadde maliyetlerindeki
artış FAVÖK marjının 1 puanlık gerileme ile
%11,9 düşmesine neden olurken, 4Ç10’a
göre ise FAVÖK marjı 4,1 puanlıklık artış
kaydetmiştir.
Özkaynak
yöntemiyle
değerlenen
yatırımlardan sağlanan karların 355 mn
TL’den 6,7 mn TL’ye çıkması ve 92 mn TL’lik
döviz açık pozisyonunun 21,5 mn TL pozitife
dönmesi ile elde edilen kur farkı gelirleri,
başarılı operasyonel performansa destek
verilince karlılık artışının beklenden
üzerinde gelmesindeki diğer önemli
etmendi.
Şirketin ilk çeyrek sonuçlarından sonra
revize ettiği 2011 yılına göre %12‐16
aralığındaki ciro artışı, yurtiçi beyaz eşya
pazarındaki %8‐12’lik büyüme ve %11,5’lik
FAVÖK marjı, sırasıyla bizim güncellediğimiz
verilerimize göre yeni beklentilerimiz %15,
%12 ve %12’lük beklentilerimizele hemen
hemen paraleldir.
Arçelik için 10,10 olan hedef piyasa
değerimiz %16 iskonto içerdiğinden dolayı
ALIM yönündeki tavsiyemizi korumaktayız.

Satışlarda, Doğu Avrupa ve CIS ülkelerinin
payı %10,5’den %11,7’ye yükselmiş, MENA
bölgesindeki olaylar bu bölgesinin payı
%8,6’dan %6,5’a gerileme kaydetmiştir. .
Klima satışlarının dahil olduğu diğer
segmentindeki brüt kar marjının yüksekliği
hammadde maliyetlerindeki artışın baskısını
absorve edinc, Arçelik 1Ç11’de geçen yılın
aynı dönemine göre FAVÖK’ünü %5 ve
4Ç10’a göre ise %41’lik artışla 202 mn TL’ye
yükseltmiştir.
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