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TUPRS 114,9 110 110 1,2 132 4,3 15

Tüpraş’ın performansının, operasyonel bazda rafineri marjlarının kuvvetli seyri,

yüksek kapasite kullanımının etkisi ile ticari faaliyetlerden kaynaklı kur farkı

gelirleri, finansman giderlerindeki azalma paralelinde karındaki artış çerçevesinde

bir önceki seneye göre güçlendiği görülmekte.

1H17’de artan talep paralelinde %111.5 kapasite kullanımı ile rekor kıran şirket;

yüzde 77,6 beyaz ürün verimi elde etti. 1H17’de şirket satış gelirlerini %71

oranında artırırken, faaliyet karı %264, net karı da %459 artarak 2 milyar 339

milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış hacmindeki artış oranı %5 olarak

gerçekleşti ve 15 milyon 278 bin tona yükseldi. Ağır kış koşulları ve uluslararası

ilişkilerde yaşanan sıkıntılara bağlı turizm sektöründeki daralmanın da etkisiyle jet

yakıtı satışı ve yine hava şartları nedeniyle bitüm satışları geçtiğimiz yılın altında

gerçekleşirken, motorin satışlarında ise tüm zamanların rekor satışı

gerçekleştirilmiştir.

Rafineri marjları iyileşme gösterirken, aynı dönemde iç talep de sağlıklı olarak

devam etmiştir. Yıl genelinde gerileyen Brent petrol fiyatı risk yaratsa da, 2017

yılında ürün marjlarının daha da iyileşmesini bekliyoruz.

Yaptığımız 6 aylık bilanço hesaplamalarında şirketin girişim değeri 110 TL

çıkmakla beraber, F/G çarpanı 1,2 olmasından dolayı fiyat potansiyelini 132 TL’ye

taşımıştır. Şirketin riskine göre potansiyel girişim primi daha yüksek olması

nedeniyle, şirket hisseleri için «tut» tavsiyesinde bulunabiliriz.

Güçlü hisseye «tut» önerisi 

veriyoruz. 
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İşlem Kodu TUPRS

Piyasa Değeri 28.773.166.080

2017/06 Net Borç (TL) 5.890.000.000

Net Döviz Pozisyonu (TL) -4.315.855.000

Ödenmiş Sermaye 250.419.200

Halka Açıklık Oranı 49%

Ortaklık Yapısı

Enerji Yatırımları A.Ş. 51%

Halka Açık Kısım 49%

2017 (T) (F/K) 7,76

2017 (T) PD/DD 3,21

Beta 0,72

Temettü Verimliliği 4,6
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Bu rapor (KPD), BIST ‘de işlem gören hisse senetlerinin konjonktürel ve temel

verilere göre değerlendirilerek yatırımcılarımızın doğru karar vermesine yardımcı

olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hisse senetleri cari fiyatlarının rapor içinde hesaplanan girişim ve varlık

değerleriyle karşılaştırılarak söz konusu hisse senedi fiyatlarının bu değerlere göre

pahalı veya ucuz olduğu tespiti yapılabilir.

Her hafta Cuma piyasa kapanış fiyatlarıyla yenilenmesi planlanan bu çalışma

yatırımcılarımızın hem ekonomik konjonktürün bilanço üzerindeki etkisinin takibine

hem de ortaya çıkan piyasa salınımlarından kaynaklanan fırsatların

değerlendirilmesine imkan sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

Piyasa salınımlarının bir düzeltme mi, yoksa bir trend kırılmasından mı

kaynaklandığının tespitinde bu çalışmanın son derece yararlı olacağına

inanmaktayız. Çünkü piyasalar aslında ekonomin gücüne bağlı olarak yol

almaktadırlar. Ekonominin gücü doğrudan bilançolar üzerinde etki gösterdiği için

KPD çalışmasında hesaplanan Girişim ve Varlık Değerlerinin cari fiyata göre farkları

piyasanın düşüş veya çıkış potansiyeli taşıdığına işaret edecektir.

KPD, yatırımcılarımıza fiyatların durumları hakkında özet bilgiler sağlayarak hem

zaman hem de daha rahat getiri elde etme imkanı vererek daha kolay risk yönetimi

yapması için de fırsatlar sunacaktır. Bu şekilde risk iştahının kontrolünün de

sağlanması hedeflenmiştir.

Girişim değeri; bir şirketin faaliyetleri sonucu oluşan mali performansının göstergesi

olan bilanço üzerinden yeni yaratmış olduğu ekonomik değerin, içinde bulunan

ekonomik konjonktürün verimlilik metrajına göre değerlendirilmesiyle hesaplanır.

Burada bahsi geçen ekonomik verimlilik metrajı, içinde bulunan ekonominin

yaratmış olduğu parasal değerin bir çarpan olarak ifadesidir. Söz konusu ekonomi

ne kadar değer yaratma kabiliyetine sahip ise o oranda verimliliği ve metrajı

yükselir. Bu da paydası konumunda olan şirketlerin gerçek piyasa değerlerinin

hesaplanmasında önemli bir araç işlevi görmesine imkan tanır.

Varlık değeri; bir alıcının bir işletme için ödeyeceği bedelin, en az o işletmenin

bütün varlıklarının belirli bir tarihte nakde çevrilmesiyle elde edilecek tutara eşit

olacağı değerdir. Normal olarak şirketin girişim ve varlık değerlerinin eşit olması

beklenir. Ancak, şirketler faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu sermayenin ötesinde

birikimlere sahip olduklarında atıl bir sermaye miktarı ortaya çıkmaktadır. Bu

durum şirketlerin girişim ve varlık fiyatlarının arasında bir farka sebebiyet verir.

Bununla birlikte şirketin ticari performansı mevcut sermayeye göre verimsiz olursa

bu durum yine ortaya çıkabilir. Bu durumun analizi şirketlerin ne nerecede başarılı

faaliyet gösterdiğinin ortaya konmasında yardımcı olmaktadır.

F/G Oranı : Fiyat ile girişim değer arasında korelasyon... Bu değerin 1’den yüksek

olması, yatırımcı ilgisinin ilgili hisse senedine o oranda daha fazla olduğunu

gösterir. Yeni fiyat, girişim değerinden daha hızlı yükselebilir.

Potansiyel kar ve zararın hesaplanması, şirketin cari piyasa fiyatının girişim

değerinin altında olması onun iskontolu / ucuz olduğuna işaret etmektedir. Bu

iskontolu fiyatın sebebi herhangi bir hukuki veya ticari sorundan kaynaklanmıyorsa

bu hisse fiyatında potansiyel bir getiri fırsatına işaret edebilir. Tam tersi durumda

ise aşırı bir cari değerlemeden bahsetmek söz konusu olabilir.

Girişim Değeri

Varlık Değeri

KPD

Potansiyel kar ve zarar

F/G Oranı
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Uyarı Notu:

Burada yer alan bilgiler Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım

bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı

destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri

arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,

yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da

getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar

doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin

değiştirilebilir. Tüm veriler, Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan

alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu

değildir. Burada yer alan bilgi, yorum ve grafikler hatalardan Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça

içeriği kısmen veya tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz,

kullanılamaz

.

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST‘e ait olup, tekrar yayımlanamaz.

Bilgiler Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına

(link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin

doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST’e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası,

Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
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Risk Uyarısı :

Foreks Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe

çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi

yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili

kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.

Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak

teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme

olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında foreks eğitimi almak için foreks kitap sayfamızı ziyaret

edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve

yardım alın. Bu raporda verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde

bilgi bulunmayabilir. Bu raporda bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla

ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 2017/2Ç. Müşteri Kar/Zarar %48,98 / %52,02


