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ADEL HİSSE ANALİZİ
ADEL için kararımız ‘’Endeksin Üzerinde Getiri’’
yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme
sonucunda %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL fiyat
hedefine ulaşmış bulunmaktayız.
Değerleme sonuçları için tıklayınız

ADEL

Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef Fiyat: 61,90 TL %16 Yükseliş Potansiyeli

Hisse Data
Hisse Kodu

ADEL

Adel Kalemcilik’in ana faaliyet konusu kırtasiye
ürünleri üretimi ve satışıdır. Şirketin merkezi Kartal’da
bulunmaktadır.

Son Kapanış Fiyatı

53,50

Hisse Sayısı (Bin)

7.875

Adel Kalemcilik, Faber-Castell’in Türkiye’deki tek
yetkili distribütörü konumundadır.

F/K

8,43

PD/DD

2,67

Piyasa Değeri (TLmn)

421

Şirketin satış ve karlılığı artan bir trend içinde hareket
etmektedir. Adel, 2013 yılında satış gelirlerini %16.6
artırmıştır ve ciro 186.1 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Satışlarda ve buna paralel olarak karlılıkta artan
trendin ilerleyen dönemlerde de sürmesini
beklediğimizden dolayı, ADEL hissesini beğendiğimiz
şirket arasına aldık.
Şirketin 2013 yılında kapasite kullanım oranının %123
olması, şirketin kapasite üstü üretim yaptığını
göstermektedir.
2013 yılında Gebze/Çayırova bölgesinde inşaatına
başlanan yeni fabrika yatırımının 2014 yılı içerisinde
tamamlanması hedeflenmektedir. Yeni fabrika yatırımı ile beraber şirket verimlilik artırıcı projeler de
hedeflemektedir.
45 senedir kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren
Adel Kalemcilik, Faber-Castell’in Türkiye’deki tek yetkili
distribütörü konumundadır.

Adel Kalemcilik 17 Temmuz 1967 tarihinde kurulmuştur.
Şirketin faaliyet konusu kırtasiye

ürünleri üretimi,

üretilen ürünlerin satışı ve ihracatı, aynı zamanda yarı
mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve
satmaktır. Şirketin ana hissedarı %56.89’luk pay ile
Anadolu Endüstri Holding AŞ’dir. %15.40’lık pay sahibi
Faber Castell Aktiengesellschaft olan şirketin %22.60’lık
payı ise halka açık konumdadır. Şirketin merkezi Kartal’da
bulunmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

ADEL 2013 Finansal Performansı
Adel Kalemcilik 2013 yılında satış gelirlerini %16.6 artırmıştır ve
ciro 186.1 milyon TL’ye ulaşmıştır. Karlılık ise aynı dönemde
%103 artış göstererek 49 milyon TL’ye yükseldi.

Net Hasılat(TL) 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2013-31.12.2013
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Toplam Satışlar

151.100.201
8.513.454
159.613.655

176.085.493
10.014.415
186.099.908

Artış/Azalış (%)

Şirket satış ve
karlılığı artan bir
trend gösteriyor

16,5
17,6
16,6

2013 yılında brüt kar %16.1 artışla 90 milyon TL olurken, faaliyet
karlılığı %3.9 artışla 40 milyon TL’ye ulaştı.

Satış Gelirleri
Brüt kar
Faaliyet Karı
Favök- Ebitda
Vergi Öncesi kar
Net Dönem Karı
Özkaynak
Brüt kar Marjı
Faaliyet Kar Marjı
Net Kar Marjı
FAVÖK-EBİTDA Oranı

ADEL ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık
2011
2012
136.123.044
159.613.655
67.126.458
77.535.374
35.366.213
38.513.023
38.324.891
42.326.942
32.551.379
30.838.488
25.964.758
24.414.458
91.515.672
104.506.566
49,31%
25,98%
19,07%
28,15%

48,58%
24,13%
15,30%
26,52%

1 Ocak-31 Aralık
2013
186.099.908
89.996.516
40.011.410
44.661.362
55.981.052
49.662.101
142.794.802

Karlılık
2013
yılında
%103
artış göstererek
49 milyon TL’ye
yükseldi.

48,36%
21,50%
26,69%
24,00%

2013 yılında şirketin arsa satışı da karlılığa olumlu katkı sağladı.
Adel 2013 Haziran ayında Esenyurt’ta bulunan 20.888 metrekare
yüzölçümlü taşınmazını (KDV hariç) 27.850.000 TL bedelle
satmıştır. 2013 ikinci çeyrekte oluşan 22.5 milyon TL’lik yatırım
faaliyetlerinden oluşan gelir arsa satışının olumlu katkısıyla
olmuştur.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Şirket aynı zamanda Kartal’daki taşınmazını satışa konu etmek
üzere değerleme çalışması yapmıştır.
08.03.2013 tarihinde KAP’a yapılan açıklamaya göre; Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yetkilendirilmiş üç ayrı bağımsız denetim
şirketince yapılan değerleme sonucunda taşınmaza ilişkin KDV
hariç 22 milyon TL ile 27 milyon TL arasında değer takdir
edilmiştir. İlerleyen dönemlerde Kartal taşınmazının satışı da
şirket finansallarına olumlu katkı sağlayacaktır.

İhracat

2013
yılında
şirketin
arsa
satışı
da
karlılığa olumlu
katkı sağladı.

Adel 2013 yılında 58 ülkeye yaklaşık 5.274.811 dolarlık satış
gerçekleştirmiştir. Mamül ürün satışlarının yaklaşık %61’i Adel
markalı standart ürünlerden oluşmaktadır.
Şirket aynı zamanda Faber Castell markasıyla ürettiği bazı ürünleri
de dünyadaki Faber Castell şirketlerine ihraç etmektedir.

2014 İkinci Çeyrek Finansal Performans
Şirketin satış gelirleri 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %31 oranında artış göstererek 161.656.914
TL’ye ulaştı.

01.01.201330.06.2013
Yurtiçi Satışlar
118.718.805
Yurtdışı Satışlar 4.638.060
Toplam Satışlar 123.356.865
Net Hasılat(TL)

01.01.2014- Artış/Azalış
30.06.2014
(%)
154.829.024
30,4
6.827.890
47,2
161.656.914
31,0

Şirket
gelirleri yılın
çeyreğinde
oranında
gösterdi.

satış
ikinci
%31
artış

Brüt kar %37.8 artışla 81.6 milyon TL olurken, faaliyet karı %56.2
artarak 48.1 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net kar ise yılın ikinci çeyreğinde 35.3 milyon TL oldu.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Kırtasiye Sektörü Görünümü
Türkiye’de halka açık konumda bulunan tek şirket Adel
Kalemcilik’tir.
Türkiye’de genç nüfus yoğunluğu kırtasiye talebinde istikrar
sağlamaktadır.

Türkiye’de genç nüfus
yoğunluğu
kırtasiye
talebinde istikrar sağlamaktadır.

Genel olarak kırtasiye sektörüne baktığımızda ise
Türkiye’de üniversiteler dahil eğitim sisteminde yaklaşık 22
milyon öğrenci bulunmaktadır. Eğitim sisteminde sürekli
olarak öğrencilerin bulunması, aynı zamanda ülkemizdeki hızlı
nüfus artışı da kırtasiye sektöründe istikrarlı olarak talep
yaratmaktadır.
Kırtasiye rekabete açık bir sektör
Türkiye’de kırtasiye sektörü ithalat ağırlıklı olup, rekabete açık
bir sektördür. Sektörde çok sayıda marka ve ürün olması, aynı
zamanda Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri kaynaklı
düşük fiyatlı ürünler de rekabeti artırmaktadır.

Türkiye’de
kırtasiye
sektörü ithalat ağırlıklı
olup, rekabete açık bir
sektördür.

Adel birçok ürün grubunda önemli pazar paylarına sahip
Şirket birçok ürün grubunda önemli Pazar paylarına sahiptir.
Adel Kalemcilik şirketin Pazar payının %15 seviyesinde
olduğunu tahmin etmektedir.
Adel Faber-Castell ürünlerini de satışa sunuyor
Adel Kalemcilik aynı zamanda Faber-Castell markası adı
altında da üretim ve satış gerçekleştirmektedir.

Adel
birçok
ürün
grubunda önemli pazar
paylarına sahip

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Adel kapasite üstü çalışıyor
Şirketin 2013 yılında kapasite kullanım oranının %123 olması,
şirketin kapasite üstü üretim yaptığını göstermektedir.
İlerleyen
dönemlerde
taşınılması
planlanan
Gebze
fabrikasının
verimlilik
sağlayıcı
etkisinin
olması
beklenmektedir.

ADEL kapasite üstü
çalışıyor.

Ürünlerin Yıllık Üretim Kapasitesi
Adel Kalemcilik’in Kartal’daki fabrikasının yıllık ağaç cidarlı kalem üretim kapasitesi vardiyada 1.032.000 grostur (yaklaşık
148.608.000 adettir). Giresun fabrikasında ise 2.000.000 gros
kalem latası ile beraber 300.000 grosluk ağaç kalem üretim
kapasitesi bulunmaktadır.
2013/03 döneminde ağaç cidarlı kalem üretimi için kapasite
kullanım oranı %123.17 olmuştur.
Yıllık Üretim Kapasiteleri

Gebze’deki yeni tesis ile
üretim
kapasitesinin
artmasını bekliyoruz.

Keçeli Kalem: 17.366.400 adet
Suluboya: 3.080.000 kutu
Pastel boya: 1.920.000 kutu
Silgiler: 576.000 kutu
Tükenmez kalemler: 46.934.000 adet

ÜRETİM MİKTARLARI
Mamul Grubu

Birim

2012

2013

Ağaç Cidarlı Kalemler

Gros

1.271.112

1.505.275

Tükenmez Kalemler

Düzine

1.513.927

1.258.348

Keçeli Kalemler

Adet

20.775.164

29.030.558

Plastik Silgiler

Kutu

89.453

156.861

Pastel Boyalar

Kutu

3.664.025

3.106.024

Suluboyalar

Kutu

3.884.068

3.571.848

Roller Kalemler

Adet

3.339.989

3.930.779

Guvaş,Parmak Boya,Oyun Hamuru

Kutu

735.940

979.729

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Değerleme Sonuçları
ADEL için kararımız ‘’Endeksin Üzerinde Getiri’’ yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme
sonucunda 12 aylık hedef fiyatımız %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL olarak belirlenmiştir.
Özellikle Adel’in kapasite üstü çalışması, satış ve karlılığın artan bir trend göstermesi ve yeni
fabrika yatırımının planlanması şirkete yönelik görüşlerimizin olumlu olmasını sağlamıştır.
Kırtasiye sektöründe de Adel ve Faber-Castell’in sıkça tercih edilen bir marka olması ve
sektörde talebin canlılığını koruması da şirketi ön plana çıkarmaktadır.
Aynı zamanda şirketin Faber-Castell’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olması da şirketi öne
çıkarmaktadır.
Değerleme
Değerleme analizinde 2 yöntem kullanılmış olup, İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi’ne %55,
Piyasa Çarpanları Analizi’ne %45 ağırlık verilmiştir. Değerleme sonucunda ağırlıklandırılmış
fiyatlarla yapılan sonuçlara göre ADEL’in olması gereken fiyatın 61.90 TL olduğu sonucuna
ulaşmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz tahminler ve değerleme sonucunda hissede %
16’lık bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünmekteyiz.

İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

PİYASA ÇARPANLARI ANALİZİ

DEĞERLEME SONUÇLARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

