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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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.  
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece yer alan bilgilere burada dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 
doğurmayabilir. 

 

 

 

Hisse Verileri

Bloomberg Hisse Kodu CIMSA

Mevcut Fiyat (TL) 50.90

Hedef Fiyat (TL) 74.00

Getiri Potansiyeli (%) 45%

Son 12 Ay Hisse Fiyat Aralığı (TL) 24.57 52.00

3 Aylık Ortalama Hacim (mln TL) 110

Sermaye (mln TL) 135

Pazar Yıldız Pazar

Hisse Verileri (mln TL)

Piyasa Değeri 6,876             

Hedeflenen Piyasa Değeri 9,996             

Net Borç 1,649

Firma Değeri 8,525             

Hisse Performansı 1 Ay 3 Ay 12 Ay YBB

Nominal Getiri 31% 54% 112% 72%

BIST100 Rölatif Getiri 7% 19% -2% 1%

Hisse Performansı

Kaynak: Rasyonet, Deniz Yatırım Araştırma

Fiyatlar 29 Ağustos 2022 tarihi itibariyledir.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

04/21 08/21 12/21 03/22 07/22

XU-100 Relatif CIMSA TL (sağ eksen)

 

Çimsa Çimento (CIMSA TI) 

Şirket Toplantı Notu 

Yeni yatırım fırsatları bizi heyecanlandırıyor 
Çimsa Çimento ile 26 Ağustos 2022 tarihinde toplantı gerçekleştirdik.  

Şirket’i i) satış hikayesinin tamamlanmasıyla yeni yatırım fırsatları  

ii) gri çimentoda lider konumu iii) küreselde beyaz çimentoda lider olma hedefi  

iv) ihracat odaklı güçlü büyüme stratejisi v) öz kaynak yöntemiyle değerlenen 

yatırımları vi) alternatif enerji ve hammaddeye yönelik yatırımları  

vii) sürdürülebilirlik ilkeleri viii) güçlü finansal sonuçları dolayısıyla beğeniyoruz. 

■ Çimsa Çimento, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ile önemli bir çimento 

oyuncusu olma hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam 

etmektedir.  

■ Şirket’in aktifinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre 

Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, 

Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton 

tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer 

varlıkların KDV hariç 110 milyon EUR veya karşılığında satışı 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satışın şirketin net karına güçlü katkı 

sağlayacağını ve buradan elde edilecek gelirin beyaz çimento tarafında yeni 

satın almalar ve/veya yatırımlara dönüşebileceğini değerlendiriyoruz. 

■ Gri çimentoda lider. Klinker kapasitesine göre %13’lük pazar payıyla  

Sabancı Grubu gri çimento tarafında lider konumunu devam ettirmektedir.  

■ Şirket, gri çimentoda var olmaya devam ederken varlığını optimize etme 

amacıyla kâr marjı daha yüksek ve risk yönetimi daha avantajlı olan alanlara 

yönelmektedir. Beyaz çimento ve özel ürünler bu bakımdan Şirket için önemli 

yatırım alanıdır. 

■ Gri çimento makro ekonomik koşullardan fazla etkilenen konumda olurken, 

beyaz çimento ise stabil giden ve makro koşullardan etkilenmeyen tarafı 

temsil etmektedir. 2009 krizi ve pandemi süreci de dahil olmak üzere küresel 

beyaz çimento talebi yaklaşık 20 Mt CC seviyesinde sabittir. 

■ Beyaz çimentoda lider olma hedefi. Şirket, küresel beyaz çimento ticaretinde 

lider oyuncu olma hedefi doğrultusunda Sabancı Holding’in mali gücü ile yurt 

dışında CSC BV’yi kurmuştur. Çimsa’nın ürettiği beyaz çimentonun %85-90’ı 

ihracat edilmektedir.  

■ Şirket, beyaz çimentonun yanı sıra kalsiyum alüminat çimentosunun (CAC) 

üretiminde de öncülük etmektedir. CAC için Ar-Ge çalışmaları devam 

etmektedir.  

■ Büyüyen ihracat katkısı. Toplam satış gelirlerinin artışında en önemli etken 

artan ihracat katkısı olmuştur. İlk 6 ayda yaklaşık 153 milyon USD ihracat 

yapılmıştır. Böylece yılın ilk yarısında toplam satış gelirlerinin yaklaşık olarak 

%50’si yabancı para bazlı satışlardan kaydedilmiştir. 2021 yılı aynı dönemde 

yabancı para bazlı satışların oranı %45’tir. 
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■ 65 ülkeye dağıtım yapmasıyla coğrafi risklerden kendini korumaktadır.  

Aynı zamanda fabrikalarının limanlara ve demir yolu hatlarına yakın olması, 

ulaştırma açısından avantaj sağlamaktadır. 

■ Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar. 2022 yılı ilk yarısında özkaynak 

yöntemiyle değerlenen Exsa ve Cimsa Sabancı Cement BV net kara 179 milyon 

TL pozitif katkıda bulunmuştur. Exsa, yatırım amaçlı gayrimenkul ve menkul 

kıymet yatırımı firmasıdır. Gayrimenkul fiyatlarının hızlı artışı Exsa’nın olumlu 

katkısına destek olmuştur.  

■ Alternatif yakıt ve hammaddeye yönelik yatırımlar. Şirket, alternatif yakıt ve 

hammaddeleri kaynaklara dönüştürerek, doğal kaynaklara ve fosil yakıtlara 

olan bağımlılığını azaltmayı hedeflerken bu doğrultuda alternatif yakıta 

erkenden yatırım yapmaya başlamıştır. Alternatif yakıt maliyeti petrokok 

maliyetinin üçte biridir. Afyon’da devreye alınan alternatif yakıt besleme 

yatırımı ve diğer fabrikalarda da önceliklendirilen alternatif yakıt kullanımı ile 

Haziran sonu itibariyle %25 alternatif yakıt kullanım oranına ulaşılmıştır. 

Devreye alınan alternatif yakıt yatırımının da etkisiyle ikinci çeyrek içinde brüt 

kar marjı korunmuştur. Elektrik maliyetlerinin yıl sonuna kadar %30’unu 

hedge eden pozisyonu bulunmaktadır. 

■ Sürdürülebilirlik. Şirket, İspanya’daki fabrikası sayesinde sıfır karbon 

politikasını Türkiye’deki rakiplerinden önce öğrenmiş oldu. Düşük karbon 

emisyonlu sürdürülebilir ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları 2020 yılında 

başlamıştır. Yabancı yatırımcı oranında beklenen kademeli artış ile birlikte 

sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu gibi başlıklar Türkiye’de daha önemli hale 

gelecektir. Çimsa’nın karbon vergisi mevzuatı için yatırımlarını zamanlama 

olarak erken dönemde yapmış olmasından dolayı ileride rakiplerinden pozitif 

ayrışacağını düşünüyoruz. 

■ Ukrayna’nın yeniden inşa süreci ile farklı fırsatlar. Ağustos ayında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'de gerçekleşen üçlü zirve 

sonunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası 

amacıyla anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın ileride olası yeniden yapılanma 

sürecinde Çimsa Çimento için de yeni pazar alanı oluşturmasını bekliyoruz. 

■ ABD ekonomisi resesyon zamanlarında genellikle çıkış yolunu “altyapı 

(infrastructure) paketi” açıklamakta bulmakta, orta ve uzun vadede altyapı 

çalışmalarını hızlandırmaktadır. Bu nedenle Şirket, ABD ekonomisine yönelik 

olası resesyon endişelerini kendine pazar imkânı olarak görmektedir. Mevcut 

durumda Kuzey Amerika’da %20’den fazla pazar payına sahiptir. 

■ 2Ç22’de güçlü finansal sonuçlar. Çimsa Çimento yılın ikinci çeyreğinde;  

2.240 milyon TL gelir, 471 milyon TL FAVÖK ve 858 milyon TL net kar açıkladı. 

Net kar çeyreksel bazda %591, yıllık bazda ise %105 artış göstermiştir.  

1Ç22 sonunda 1.427 milyon TL olan net borç pozisyonu 6A22 dönemi sonunda 

1.649 milyon TL olmuştur. 2Ç22’de net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,8x 

seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç22: 2,2x).  

■ Genel değerlendirme: Çimsa Çimento için hedef fiyatımızı 47,14 TL’ den 74,00 

TL’ye revize edip, Gözden Geçiriliyor şeklindeki pozisyonumuzu yeniden AL 

olarak değiştiriyoruz. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %1 

üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 

4,8x F/K ve 9,5x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir. CIMSA hissesini 

15 Nisan 2022 tarihinden bu yana Döngüsel Portföyümüzde taşımayı 

sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz. 
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Finansal Tablolar 
 

Gelir Tablosu (mln TL) 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22 2Ç22

Satışlar 639 1,002 891 1,213 1,355 2,240

Satışların Maliyeti -501 -764 -719 -1,049 -1,178 -1,733

Brüt Kar 138 238 172 164 177 507

Operasyonel Giderler -35 -49 -52 -63 -72 -70

Esas Faaliyet Karı 103 189 120 101 105 437

FAVÖK 145 213 153 135 137 471

Diğer Gelirler/Giderler* 78 65 -48 205 96 176

Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı 222 278 105 340 233 647

Net Finansman Gelir/Gider -23 -83 -30 -146 -94 -61

Vergi Öncesi Kar 199 195 75 194 139 586

Dönem Vergi Gideri -14 -49 -31 0 0 -59

Azınlık Payları 13 15 7 -2 7 42

Net Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları) 161 420 49 387 124 858

Kaynak: Şirket, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Bilanço (mln TL) 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22 2Ç22

Nakit 355 566 441 258 373 647

Ticari Alacaklar 356 701 775 901 1,068 1,487

Stoklar 279 299 343 698 1,022 1,366

Diğer Dönen Varlıklar 1,217 166 427 383 465 487

Dönen Varlıklar 2,207 1,731 1,987 2,240 2,927 3,986

Duran Varlıklar 2,620 2,634 2,438 3,009 3,139 4,135

Toplam Varlıklar 4,827 4,365 4,425 5,249 6,067 8,121

Kaynak: Şirket, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Bilanço (mln TL) 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22 2Ç22

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 981 864 844 957 1,776 2,267

Ticari Borçlar 436 499 528 647 1,102 1,362

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 845 221 201 332 333 627

Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,263 1,585 1,573 1,936 3,211 4,256

Uzun Vadeli Finansal Borçlar 489 402 402 403 24 29

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 90 89 90 138 91 234

Uzun Vadeli Yükümlülükler 578 492 492 540 115 262

Toplam Yükümlülükler 2,841 2,077 2,065 2,476 3,326 4,518

Ana Ortaklığa Ait Özkaynak 1,715 2,014 2,080 2,495 2,464 3,285
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 271 274 280 278 277 319

Özkaynaklar 1,986 2,288 2,360 2,773 2,741 3,604

Toplam Kaynaklar 4,827 4,365 4,425 5,249 6,067 8,121

Kaynak: Şirket, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

* Diğer Gelirler/Giderler, esas faaliyetlerden diğer gelir ve gider, yatırım faaliyetlerinden gelir ve gider ile özkaynak yöntemiyle

değerlenen yatırımların karlarından payların net rakamını ifade etmektedir.  
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Yasal Uyarı 
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Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan 
kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin 
doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak 
hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların 
kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank 
Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya 
çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik 
bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım 
Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri 
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan 
çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. 

 

Derecelendirme 
Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerleme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve 
buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; AL, TUT ve SAT olmak üzere 3 farklı genel 
yatırım tavsiyesi içerir. 

AL: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin en az %20 ve üzerinde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir. 

TUT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0-20 aralığında oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir. 

SAT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin %0’dan daha düşük seviyelerde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade 
etmektedir. 

Derecelendirme Potansiyel Getiri (PG), 12-ay

AL ≥%20

TUT %0-20

SAT ≤%0

Kaynak: Deniz Yatırım  

Deniz Yatırım Analistleri hisse senetlerini potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri 
ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini 
titizlikle yakından takip etmeye devam etmekte; ancak, hisse  senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme 
sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, analistlerimiz hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden 
Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler. 

 


