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Edremir 2011 yılının ilk çeyreğinde hem bizim
tahminimiz olan 235 mn TL hem de piyasa
beklentisi olan 244 mn TL’nin üzerinde 260
mn TL net kar açıklamıştır. 1Ç11 karı geçen
yılın ilk çeyreğindeki 160 mn TL’ye göre %62,
4Ç10’daki 138 mn TL’ye göre ise %88 artışa
işaret etmektedir.
Hem karlılıktaki artış hem de 4Ç10’da 121 mn
TL olan finansal giderin 1Ç11’de 24 mn TL
olarak gerçekleşmesi çeyrek bazlı %88’lik
artışın nedenleri olurken, yıllık bazda %62’lik
karlılık artışı ise çelik fiyatlarındaki artışın
satış fiyatlarına olumlu yansıması ve faaliyet
dışı giderlerdeki azalmadan kaynaklanmıştır.
2011 yılı ilk üç aylık dönemde Erdemir’in
Ereğli tesislerinde , bir önceki yılın aynı
döneminin %4 altında, 418 bin tonu soğuk ve
437 bin tonu sıcak mamul olmak üzere,
toplam 854 bin ton yassı mamul üretilmiştir.
İskenderun tesislerinde ise, bir önceki yılın
aynı dönemine göre %8 altında 187 bin tonu
uzun ve 643 bin tonu sıcak mamul olmak
üzere, toplam 830 bin ton nihai mamul
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Ereğli tesisleri, 2011 yılı ilk üç aylık dönemde
geçen yılın aynı dönemine göre, nihai mamul
satışını %5 artırarak 872 bin ton seviyesinde
ulaştırırken, İskenderun tesisleri ise, toplam
nihai satış miktarını önceki yılın aynı
dönemine göre %7 altında 795 bin ton
seviyesinde tamamlamıştır.
2011 yılının ilk çeyreğinde Ortadoğu’daki
gelişmeler Erdemir’in hem toplam üretim ve
satış dağılımında yassı ve uzun ürünler
bazında değişimin yaşanmasına neden
olmuştur.

Bu hem ilgili bölgeye Erdemir’in doğrudan
satışları hem de yurtiçindeki müşterilerinin
bu bölgeye olan satışlarının etkilenmesi ile
uzun çelik satışları %56 gerileme
göstermiştir. 2010 yılının ilk üç çeyreğinde
uzun ihracatında %99 pay alan Ortadoğu ve
Kuzey Afrika, 2011’in ilk çeyreğinde %31
pay almış ve AB yapılan uzun çelik
ihracatının %69’luk paya ulaşmış, yassı çelik
ihracatında ise 1Ç10’da %58 olan AB
ülkelerinin payı 1Ç11’de %84’e çıkmıştır.
Erdemir’in toplamda 1,5 mn ton yassı ve 0,2
mn ton uzun satış hacmine ulaşması ve Ton
başına
1Ç10’a göre satışlardaki %1
gerilemeye karşın çelik fiyatlarının yüksek
seyri ( dolar bazında yassı fiyatları %15,5 ve
uzun fiyatları %33,6 artmıştır) satış
gelirlerinin 1Ç10’a göre %28’lik artışla 2.03
milyar TL’ye ulaşmasını sağlamıştır.
Erdemir’in 1Ç10’da %10 seviyesinde olan
ihracatın toplam gelirler içindeki payı da
1Ç11’de %20’ye ulaşmıştır.
Yılın ilk çeyreğinde zayıf artış gösteren ürün
fiyatlarının etkisi ve düşük satış hacmi
nedeniyle ile 440 mn TL olarak gerçekleşen
FAVÖK, hem bizim 472 hem de piyasa
beklentisi olan 460 mn TL’nin altında kaldı.
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Hammadde tarafında kömür ve demir cevheri
fiyatlarındaki artış nedeniyle ton başına
üretim maliyetinin artmasına karşın, çelik
fiyatlarındaki artışın bunu telafi etmesi
neticesinde FAVÖK marjı 1Ç10’a göre 2011’in
ilk çeyreğinde de %21,7 seviyesinde
gerçekleşti. Fakat çelik fiyatlarındaki düşüş
beklentimiz doğrultusunda yılın kalanında
FAVÖK marjında gerileme beklemekteyiz.
Erdemir’in 4Ç10’da 3 milyar TL olan net borç
pozisyonu
1Ç11’de
2,7
milyara
gerilerken,.TL’nin
dolara
karşı
değer
kazanması 147 mn TL olan finansal giderlerin
24 mn TL’ye düşmesini sağlamıştır.
Genel olarak kar rakamını beklentilerin
üzerinde gerçekleşmesinden dolayı olumlu
karşılarken,
FAVÖK’ün
beklentileri
karşılayamaması ve çelik fiyatları gevşemenin
FAVÖK marjında gerilemeye neden olmasını
beklediğimizden dolayı açıklanan sonuçlara
nötr yaklaşıyoruz.

Erdemir 2011 hedeflerini ise ; 6 mn ton
yassı ve 1.2 mn ton uzun çelik olmak üzere
toplam 7.2mn ton çelik satışı, FAVÖK
marjının %16‐18 aralığında, net kar
marjının ise %11 seviyesinde olarak 2010
sonundaki açıkladığı hedeflerle aynı
bırakmıştır.
Şirketin
beklentileri
ile
bizim
beklentilerimiz paralellik gösterirken, net
borç rakamına göre güncellediğimiz
değerlememizde hedef fiyatımızı 4,90’dan
5,20 TL’ye çıkarırken, uluslar arası benzer
şirket çarpanları 2011T 12,4 F/K ve 6,2
FD/FAVÖK işlem görürken, Erdemir’in 10,9
F/K ve 8 FD/FAVÖK çarpanlarına göre
F/K’de iskontolu FD/FAVÖK’de primli işlem
görmektedir.
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