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Araştırma 

 

 

 
 

Kapanış Fiyatı (TL) 11,65 Hedef Fiyatı (TL) 15,00 

Piyasa Değeri  (TL / US$ mn) 7.129 / 736 12A Nominal / Göreceli Getiri (%)  -2 / -29  

Halka Açıklık Oranı 47 3a Ort. Günlük İşlem Hacmi (TL mn) 33,8 

UFRS - TL milyon 3Ç21 3Ç20 Yıllık Δ 2Ç21 Çeyreklik Δ YKY  
Piyasa 

Beklentisi 

Net Satışlar 7.212 5.484 31,5% 6.839 5,4% 7.028 7.060 

VAFÖK 646 512 26,0% 653 -1,1% 664 655 

Net Kar 119 53 122,3% 112 5,9% 110 111 

VAFÖK Marjı 9,0% 9,3% -0,4 pp 9,5% -0,6 pp 9,5% 9,3% 

Kaynak: YKY Araştıma, Şirket, KAP 

3Ç21 Sonuçları 

 Şok, 3Ç21 UFRS finansallarında 119 milyon lira net  kar açıkladı. Bizim ve piyasanın beklentisi şirketin 110 milyon lira civarında 

net kar açıklamasıydı. Ciro tarafında beklentilerin hafif üzerinde gelen performansın, net karlılığa  azalan oranda da olsa olumlu 

yansıdığını ve piyasa beklentilerini karşıladığını görüyoruz. Anlamlı bir sürpriz içermeyen sonuçları nötr değerlendiriyoruz ve 

sonuçlara piyasa tepkisinin de benzer  yönde olmasını bekliyoruz.  

 ŞOK’un cirosunda, en temelde enflasyon etkisiyle gözlemlenen yüksek büyüme seyri 3Ç21’de devam etti ve   şirket yılın ilk 

yarısındaki %33’lük büyümeye paralel %32 büyüdü. Benzer  mağaza satışları %18 oranında artarken, bu iyileşme tamamen 

alışveriş sepeti büyümesi kaynaklı oldu ve benzer mağaza müşteri trafiği geçen seneye paralel 355 kişi oldu .  

 Şirketin cirosu beklentiler paralelinde gelirken,manşet VAFÖK marjı hem geçen senenin hem de piyasa beklentilerinin bir miktar  

gerisinde kaldı. Ancak, burada  f inansman giderleri altında takip edilen net işletme sermayesi kaynaklı giderlerdeki görece azalış ı 

da dikkate alarak yaptığımız hesaplamada şirketin karlılığında bir gerileme veya olumsuz bir sürpriz görmüyoruz. Şirketin manşet 

VAFÖK’ü beklentilerin gerisinde kalırken, net karının ve net marjının piyasanın hafif üzerinde gelmesi de bizce bu önermey i 

doğruluyor..  

 Şirketin, kiralama borçları hariç net nakdi Eylül sonu 1,47 milyara yükselirken (Haziran sonu 1,28 milyar lira), 

çeyreksel bazda %7 marjla yakalanan 491 milyon liralık serbest nakit bu iyileşmenin gerisinde ana rolü oynadı.    

 

Özet Görüşümüz 

 Açıklanan sonuçlar ışığında ve bugün şirket yönetimini dinledikten sonra model varsayımlarımızın üzerinden 

geçeceğiz.  Rekabet Kurulu tarafından geçen hafta salınan ve Eylül sonu özkaynakların %80'ine isabet eden 384 

milyon liralık kartel cezası haricinde önemli bir değişiklik öngörmüyoruz. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı 

kalmasını bekliyoruz. Hisse için 15 TL hedef fiyatla AL önerimizi şimdilik yineliyoruz. 

 

  

Yıl sonu hedefleriyle uyumlu AL (önceki AL) 
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Gelir Tablosu 3Ç21 3Ç20 Y/Y ∆ 9A21 9A20 Y/Y ∆ 2Ç21 Q/Q ∆

Net Satışlar 7.212 5.484 32% 20.428 15.397 33% 6.839 5%

Satışların Maliyeti -5.533 -4.208 31% -15.678 -11.780 33% -5.263 5%

BRÜT KAR (ZARAR) 1.679 1.275 32% 4.750 3.618 31% 1.577 6%

Faaliyet Giderleri -1.247 -938 33% -3.455 -2.662 30% -1.124 11%

Operasyonel Kar 431 337 28% 1.295 956 35% 453 -5%

VAFÖK 646 512 26% 1.901 1.463 30% 653 -1%

Net Diğer Gelirler -111 -140 -21% -412 -418 -1% -145 -24%

Net Yatırım Gelirleri 34 4 n.m. 105 9 n.m. 38 -9%

Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar / Zararlarındaki Paylar 0 0 n.m. 0 0 n.m. 0 n.m.

Net Finansal Gelirler / Giderler -198 -135 47% -571 -415 38% -195 2%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -40 -12 232% -108 -24 n.m. -40 1%

Durdurulan Faaliyetler Vergi Son. Dönem Karı (Zararı) 0 0 n.m. 0 0 n.m. 0 n.m.

Azınlık Payları 3 -0 n.m. 4 -0 n.m. 2 82%

Net Kar 119 53 122% 314 109 188% 112 6%

Marjlar

Brüt 23,3% 23,3% 0,0 pp 23,3% 23,5% -0,2 pp 23,1% 0,2 pp

VAFÖK 9,0% 9,3% -0,4 pp 9,3% 9,5% -0,2 pp 9,5% -0,6 pp

Operasyonel 6,0% 6,1% -0,2 pp 6,3% 6,2% 0,1 pp 6,6% -0,6 pp

Efektif Vergi Oranı 33,1% 19,6% 13,5 pp 34,5% 19,2% 15,2 pp 35,5% -2,4 pp

Net 1,6% 1,0% 0,7 pp 1,5% 0,7% 0,8 pp 1,6% 0,0 pp

Bilanço Eyl.21 Ara.20         ∆

Nakit ve Benzerleri 1.397 1.149 22%

Finansal Borçlar (*) 2.865 2.438 18%

Net Borç 1.468 1.289 14%

Ticari Alacaklar 110 106 4%

Stoklar 2.386 2.090 14%

Ticari Borçlar 4.984 4.601 8%

Duran Varlıklar 4.939 4.385 13%

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.041 1.762 16%

Toplam Varlıklar 8.888 7.762 15%

Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait) 490 253 94%

Nakit Akım Tablosu Ocak-Eyl21 Ocak-Eyl20         ∆

Serbest Nakit Akım 456 462 -1%

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 645 660 -2%

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -189 -197 -4%

Finansal Rasyolar Eyl.21 Ara.20         ∆

Borç / Özkaynak 584,1% 963,1% -379,0 pp

Alacak Gün Sayısı 1 2 0

Stok Gün Sayısı 42 47 -5

Ticari Borç Gün Sayısı 87 103 -16

Net İşletme Sermayesi Gün Sayısı -44 -54 11

SOKM TI - Şok Marketler Ticaret - Açıklanan Finansallar (UFRS; TLmn)

Kaynak: YKY Araştırma, Şirket, KAP (*: UFRS 16 kapsamında operasyonel kira borçları dahil)



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

ÇEKİNCE: 

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 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.  Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki 

bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde 

piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. 

Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk  testi, 

yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi 

ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye 

uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz  ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi 

neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, 

bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından 

güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu 

bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 

çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen 

kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle 

veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden 

kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve 

bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya 

herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile 

müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı 

Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri 

yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı 

teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, 

iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı 

olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı 

nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği 

kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni 

olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 

 

 


