VESTEL BEYAZ EŞYA – VESBE 2020 2.Çeyrek Değerlendirmesi
Vestel Beyaz Eşya 2Ç20’de 215 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz
yılın aynı döneminde 234 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı
%8 oranında azalmış oldu.
Şirketin satış gelirleri ise Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen
2Ç20’de 2Ç19’a göre %5 oranında artarak 1.81 milyar TL’den 1.91
milyar TL’ye yükseldi. Vestel Beyaz Eşya, yılın ilk altı ayında toplam
satışlarının %55’i Avrupa ülkelerine, %25’i yurt içine, %20’si ise diğer
ülkelere yaptı.
2020 yılının ilk altı ayında şirketin üretim adedi Kovid-19 pandemisinin
özellikle ikinci çeyrekte yurt dışı satışlarını olumsuz etkilemesi ile geçen
yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalış gösterdi. Yine salgının
olumsuz etkilerine bağlı olarak şirketin 2019 yılının ilk yarısında %71
olan kapasite kullanım oranı 2020 yılının ilk altı ayında %64 olarak
gerçekleşti.
FVAÖK rakamını 2Ç20’de 2Ç19’a göre %7 oranında artırarak 332
milyon TL (2Ç19 FVAÖK: 310 Milyon TL) FVAÖK elde eden Vestel
Beyaz Eşya’nın FVAÖK marjı ise 31 baz puan artışla %17,35 oldu.
(2Ç19 FVAÖK Marjı: %17,04)
Net borcunu ve net yabancı para pozisyon açığını 2Ç20’de hem bir
önceki çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azaltmayı
başaran şirketin 106 milyon TL net borcuna ek olarak 620 milyon TL net
yabancı para pozisyon açığı bulunuyor.
Şirket yılın ilk altı ayında toplam 26,7 milyon Amerikan Doları tutarında
yatırım harcaması gerçekleştirirken yatırım harcamaları içindeki en
büyük paylar %56 ile makine ve teçhizat yatırımları, %19 ile kalıp
yatırımları ve %19 ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aittir.
Son 6 ay ve 1 yılda endekse göre %18,5 ve %54 daha iyi performans
gösteren VESBE paylarında 23 Mart’tan itibaren başlayan yükseliş
trendinin dün ve bugün test edildiği gözleniyor. Bu periyotta gözlenen
ayrıca yükseliş kanalının desteği olan 26 TL seviyesi yakından izlenmeli.
Altına geçiş oluşması durumunda 24.50 ve 23.25 TL seviyelerine doğru
düşüşler gözlenebilir. 26 TL’den tepki gelmesi durumunda ise 29.60 ve
kanal direnci olan 30.75 TL seviyeleri hedeflenebilir.
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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
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saklıdır. üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak,
bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

