17 Şubat 2015

Havayolu Sektörü - 2015’e Bakış
Havayolu Sektörü Küresel Görünüm
Havayolu sektörünün küresel toplam cirosu 2014 senesinde 751 milyar dolar olarak kaydedilirken, sektör
toplamda 58 milyon çalışana istihdam sağlıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre 2014
senesinde gerçekleşen toplam uçuş sayısı 33.4 milyon, toplam yolcu sayısı ise 3.31 milyardı. 2013 senesine göre
yolcu sayısında artış %5.9 seviyesinde. 2014 senesi bu veriyle son on yılın ortalaması olan %5.6’dan daha yüksek
bir artış göstermiş oldu. Küreselleşen ekonominin getirdiği artan seyahat ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler sebebiyle
havayolu sektöründe önümüzdeki senelerde büyüme bekleniyor. IATA 2015 senesinde küresel havayolu trafiğinde
%7’lik, kapasitede %5.5, toplam gelirde ise %4.3’lük büyüme bekliyor.

2013 Senesi Küresel Havayolu Trafiği
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Kaynak: IATA, ACI

Global ekonomik kriz sebebiyle 2008 senesinde 26.1 milyar dolar zarar ve 2009 senesinde 4.6 milyar dolar zarar
eden havayolu sektöründe toplam net kar son dört senedir artıyor. Sektörün global çapta net karı geçtiğimiz sene
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre 19.9 milyar dolar olarak kaydedildi. IATA 2015 senesinde
yaklaşık 25 milyar dolar net kara ulaşılmasını bekliyor.

IATA tahminlerinin arkasındaki ana etmenler havayolu taşımacılığında maliyetlerin neredeyse %30’unu oluşturan
yakıt fiyatlarında geçtiğimiz sene Haziran ayından beri %60’lık bir düşüşün gerçekleşmiş olması; global büyüme
beklentilerinin önceki yıla göre daha yüksek olması, yolcu sayısında artış beklenmesi ve kargo sektöründe %4.5’lik
büyüme beklentisi.
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Küresel havayolu trafiğinde 2013 senesinde gelişmekte olan ülkeler %42,
gelişmiş ülkeler ise %58 pay sahibiydi. Ancak gelişmekte olan ülkelerin
gelişim hızı gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek. IATA’nın analizlerine
göre 2015 senesinde küresel trafikte en hızlı artış oranları Orta Doğu(%
13.90), Asya-Pasifik (%7.70) ve Latin Amerika (%6)’da görülecek.

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) ve ACI (Uluslararası Havalimanla-

Net Karın Yüzdesel Dağılımı
Net Kar (Küresel)

Toplam (Mily ar $$)

Yüzde

Kuzey Amerika
Avrupa
Asya-Pasifik
Orta Doğu
Latin Amerika
Afrika

11,90

0,60

2,70

0,14

3,50

0,18

1,10

0,06

0,70

0,04

0,00

0,00

19,90

1,00

Kaynak: IATA

rı Konseyi) verilerine göre sektörün küresel çapta net karı 19.9 milyar dolar,
karı marjı (toplam gelir/net kar) ise %2.70 olarak gerçekleşti. Dünya çapında 33.40 milyon uçuş gerçekleştirilirken, toplam yolcu sayısı ise 3,306 milyar olarak kaydedildi. Toplam yolcu sayısı 2014 senesinde %5.7 arttı ve
doluluk oranı %79.9 seviyesinde idi.

IATA 2015 senesinde sektör net karının 2014 senesine göre %25 artış ile
25 milyar dolara ulaşmasını, kar marjının %18.5’lik artış ile %3.20’ye ulaşmasını, uçuş sayısının %6’lık artış ile 35.40 milyona ulaşmasını ve toplam
yolcu sayısının ise %6.78’lik artış ile 3.53 milyara ulaşmasını bekliyor. Yolcu
doluluk oranının ise artan yolcu sayısı ve trafiğe rağmen kapasite artışı sebebiyle %0.38’lik düşüş ile %79.60’a gerilemesi bekleniyor.
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Havayolu sektörü daha derinden incelendiğinde trafik ve yolcu sayısında
en yüksek artışın özellikle nüfus artışının ve teknolojik gelişmelerin uygulanma kapasitesinin en yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde beklendiğini
görüyoruz. Yolcu sayısı ve trafikte en yüksek artış Orta Doğu’da beklenirken, Net Kar ve Kar Marjı’nda en yüksek artış beklentisini Kuzey Amerika ve
Asya-Pasifik bölgesinde görüyoruz. Yolcu penetrasyon oranında en düşük
seviyeye sahip olan Afrika Bölgesi’nde ise 2014 senesinde %1.5 seviyesinde
olan yolcu trafiğinin %240 artış ile %5.10’a ulaşması bekleniyor.

Havayolu sektöründe büyüme beklentilerinin arkasındaki etmenler küresel büyüme beklentileri, küreselleşme sonucu artan seyahat ihtiyacı. yakıt fiyatlarındaki düşüklük ve teknolojik gelişmeler.

Küresel Büyüme Beklentileri:
Küresel büyüme görünümündeki iyileşme havayolu taşımacılığında büyü-

Bölgesel Önemli Parametreler ve IATA Beklentileri
FVÖK Marjı (Küresel)
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya-Pasifik
Orta Doğu
Latin Amerika
Afrika
Net Kar (Küresel)
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya-Pasifik
Orta Doğu
Latin Amerika
Afrika
Yolcu Trafiği (Küresel - Yıllık % Değişim)
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya-Pasifik
Orta Doğu
Latin Amerika
Afrika
Passenger Capacity (Küresel - Yıllık % Değişim)
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya-Pasifik
Orta Doğu
Latin Amerika
Afrika

2014
%5.1
%7.6
%1.9
%6.4
%2.6
%3.5
%0.4
19,9
11,90
2,70
3,50
1,10
0,70
0,00
5,7
2,70
5,40
7,00
12,90
5,50
1,50
5,5
2,20
4,60
7,60
11,40
3,70
3,70

2015 (Beklenti)
%6.0
%8.4
%2.4
%7.7
%3.0
%4.0
%1.4
25
13,20
4,00
5,00
1,60
1,00
0,20
7
3,10
5,50
7,70
13,90
6,00
5,10
7,3
3,50
5,80
8,50
15,60
6,50
5,50

Kaynak: IATA

me beklentilerini destekliyor. Dünya Bankası verilerine göre 2014 senesinde %2.6 büyüme göstermesi beklenen global ekonomi için 2015 senesinde
büyüme %3.0, 2016 için %3.3 ve 2017 için %3.2. Gelişmiş ülkelerde 2014
senesi için %1.8 olan tahminler 2015 senesi için %2.2, 2016 senesi için
%2.4 ve 2017 senesi için ise %2.2. Gelişmekte olan ülkelerde ise 2014 se-

Küresel Büyüme ve Bloomberg Havayolu Endeksi

nesi için %4.4 olarak tahmin edilen büyümenin artarak seyretmesi ve 2015
senesinde %4.8, 2016 senesinde %5.3 ve 2017 senesinde ise %5.4 olarak
gerçekleşmesi öngörülüyor. Havayolu sektörü de küresel büyüme içerisinde küreselleşen ekonominin gerektirdiği artan seyahat ihtiyacı ve teknolojik
gelişmeler sebebiyle büyüme gösterecek sektörlerden.

Yolcu Sayısı’nda Artış Beklentisi — Bölgesel Dağılım:
IATA’nın 20 senelik yolcu sayısı büyüme tahminlerine göre 2014’te 3.306
milyar olan yolcu sayısı 2034 senesine kadar yıllık ortalama %4.3’lük artış ile

Kaynak: Bloomberg

yaklaşık 7.3 milyara ulaşacak. Artışın yoğunlukla kaydedileceği bölgeler Çin,
ABD, Hindistan, Endonezya ve Brezilya olarak sıralanırken, Çin’in yıllık ortalama %5.5 artış ile yıllık ortalama artışı %3.2 olacağı tahmin edilen ABD’nin
önüne geçerek hava trafiğinde liderliği ele geçireceği öngörülüyor.
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Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sebebiyle Maliyetlerde Azalma:

BRENT Petrol Fiyatı

Uçak imalatçılarının beklentilerine göre uçak/motor imalat sanayindeki
gelişmeler sonucu, uçakların yakıt tüketimi önümüzdeki 40 yıl içerisinde
%70’lere varan oranda azalacaktır. Dolayısıyla maliyetler içerisinde yakıt
giderlerinin önümüzdeki yıllarda azalması beklenebilir. Bu da hem bilet
fiyatlarında düşüşe ve yolcu sayısında artışa, hem de sektör genelinde
karlılık oranlarında artışa sebep olabilir.

Kısa vadede ise, sektörde büyümeyi destekleyebilecek faktörlerden bir
diğeri de petrol fiyatlarında görülen %60’a varan düşüş. Son dört senedir

Kaynak: Bloomberg

sektör genelinde maliyetlerin %30’unu oluşturan yakıt fiyatlarında görülen düşüş maliyetleri azaltarak karlılık oranını arttırabilir. S&P500 Endeksinde havayolu şirketlerinin hisse performansında 2014 Haziran ayından
beri görülen artış %50 seviyesinde. Bloomberg global havayolu endeksi
ile BRENT fiyatları karşılaştırıldığında ikisi arasındaki ters korelasyon açıkça görülüyor. Haziran 2014’ten beri BRENT fiyatlarındaki düşüş ile birlikte, havayolu endeksinde çıkış, 13 Ocak 2015’ten beri petrol fiyatlarındaki
yukarı yönlü hareketle birlikte endekste bir miktar geri çekilme görülüyor.

Küresel Hava Yolu Sektörü SWOT Analizi
Güçlü Yönler:

Zayıf Yönler:

•Nüfüs artışı ve sehayat ihtiyacında artış
sebebiyle artan hizmet ihtiyacı

•Hava koşullarına bağlılık

•Hava yolu taşımacılığı kaza oranlarında
azalma

•Malzeme ve teçhizatın pahalı oluşu ve
yakıt fiyatlarıyla toplam giderlerin yüksek
korelasyonu

•Gelişen teknoloji

•Çalışan sayısında artış ve uluslararası
varlığın gerekliliği
•Politik olayların yüksek regülasyon
gerektirmesiyle artan maliyetler

Fırsatlar:

Tehditler:

•Teknolojik gelişmelerle maliyetlerin
azalması

•Yüksek rekabet

•Uluslararası uçuşlarda şirketler arası
kooperasyon fırsatları

•Özellikle turizm amaçlı seyahatlerin
değişkenliği ve küresel ekonomik
görünümün etkisi
•Politik gerginliklerin uçuşları etkilemesi
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Türkiye’de Hava Yolu Sektörü
Küresel sivil havacılık faaliyetleri, yaşanan savaşlar, ekonomik krizler vb.
olumsuzluklara rağmen 1980’li yıllar sonrasında sürekli bir büyüme içine
girmiş ve yıllık ortalama %4-%5 artışlar yaşanmıştır. Türkiye’de ise havayolu
taşımacılığı daha hızlı gelişmekte olup son 10 yılda yıllık ortalama %14’lere
varan artışlar gerçekleşmiştir. Uluslararası kuruluşların orta ve uzun dönem tahmin çalışmaları, küresel mevcut büyümenin 2030’lu yıllara kadar
süreceği yönündedir.

Türkiye’de havayolu sektörü büyüme konusunda dünya ortalamasının üç
katı bir performans sergilemiştir. Küresel çapta sektörün son on yılda büyüme ortalaması %5 civarında iken, Türkiye 2013 senesinde %14.5’lik büyüme kaydetmiştir. Türkiye’de sektörde istihdam 2003 senesinde 65 bin civarında iken, 2013 yıl sonu itibariyle 180 bini aşmıştır. Son on yıl içerisinde
sektörün toplam cirosu %981 artış ile 2.2 milyar dolardan 23.8 milyar dolara ulaşmıştır.

Kaynak: UDHB 2013 Raporu

Havayolu sektörü ülkemizde artan havalimanı, uçak ve yolcu sayısındaki
artışla büyüme ivmesini devam ettirmektedir. Ülkemizdeki aktif havalimanı

2014 Eylül Sonu İtibariyle Rakamlar

sayısı 2003 yılında 26 iken 2014 yılında 53’e, iç hatlardaki yolcu sayısı 7
kattan fazla bir artışla 2013’te 76,1 milyona, havayolunu kullanan toplam
yolcu sayısı ise yaklaşık 4 kat artarak 2013 yılı sonunda 150 milyona ulaşmıştır.

2014 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 129 milyon olan toplam yolcu sayısının
2014 yılı sonunda yaklaşık 170 milyona ulaşması beklenmektedir. Türkiye’de 2003 yılında 162 olan toplam uçak sayısı 2014 Eylül ayı itibarıyla
422’ye, koltuk kapasitesi 27.599’dan 75.700’e ve kargo kapasitesi ise
302.737 kg’dan 1.393.632 kg’a ulaşmıştır (UDHB 2013 Raporu). 2003 senesinden 2013 senesi sonuna kadar uçak trafiğinde %184’lük, iç hat yolcu
sayısında %732, toplam yolcu sayısında da %335’lik bir artış görülmüştür.

Kaynak: UDHB 2013 Raporu
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Dolayısıyla hava yolu sektöründe küresel çapta beklenen büyüme ülkemiz

Türkiye Kısa Dönem Öngörüler

için de geçerlidir ve Türkiye son on senedir küresel sektördeki büyüme
oranının üzerinde performans sergilemektedir. Gelişmekte olan bir ülke
olması sebebiyle artan teknoloji ve nüfus artışının sonucu olarak yolcu
sayısındaki artış kapasite artışı ile desteklendiği takdirde sektörde büyüme
potansiyeli mevcuttur.

2013 yılında, yurt içi yolcu taşımacılığında Türk Hava Yolları’nın (Anadolu
Jet ile birlikte) pazardaki payı %53 idi. Ayrıca Pegasus %27, Onur Air %8,
Atlas Jet %6, Sun Express %5 ve Bora Jet %1 oranında iç hat yolcu taşıma-

Kaynak: TOBB Sivil Havacılık 2013 Yılı Raporu

cılığından pay almışlardır.

Türkiye’de Havayolu Şirketleri—2013 Sonu

Son yıllarda sektördeki gelişmeler sonucu Türkiye’deki havayolu şirketlerinin dış hat paylarında da artışa sebep olmuştur. 2009 senesinde yurt dışı
yolcu taşımacılığında yerli – yabancı taşıyıcılarının payı %55/%45 seviyesinde iken, 2013 senesi sonunda yerli şirketlerin paylarını arttırdığını ve bu
oranın %61/%39 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.

Dış hat pazarında Türk Hava Yolları’nın payı tüm yolcu/uçak trafiğinin
%65’e yakını iken, Pegasus’un ise, son yıllardaki büyümesiyle birlikte dış
hat pazar payı %15 seviyelerine kadar yükseldi. Onur Air %4 ile 3. şirket
konumunda olup diğer şirketlerin payı %2-%3 arasında değişmektedir.

Kaynak: TOBB Sivil Havacılık 2013 Yılı Raporu
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Sonuç olarak;
Havayolu sektörü küresel çapta teknolojik gelişmeler sebebiyle artan kapasite, yolcu sayısında artış ve artan seyahat ihtiyacı sebebiyle gelişmekte
olan bir sektördür. 2014 senesinde küresel çapta yolcu sayısında artış
%5.9 olarak kaydedilmiş ve son on yılın ortalaması olan %5.6’dan daha
yüksek bir artış göstererek sektördeki büyüme potansiyelininin altını çizmiş
oldu. 2014’te 19.90 milyar dolar olan net kar 2015 senesinde IATA
tarafından 25 milyar dolar seviyesinde tahmin edilmektedir.
Türkiye’de de son yıllarda gelişmekte olan ülkelerden ve yolcu ve uçuş trafiğinde gelişimi en yüksek seviyede olacağı öngörülen Ortadoğu bölgesi ile
konumu açısından bağlantılı olduğundan havayolu sektöründe önemli gelişmeler kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2014
yılında havayolu yolcu sayısının 166 milyonu, uçak trafiğinin ise 1,6 milyonu
geçtiğini açıkladı.
Sektörde geçtiğimiz sene Türk Hava Yolları ve Pegasus arasındaki sert rekabet fiyatları aşağı çekerek görünümü zaman zaman olumsuza çevirmiş olsa
da, petrol fiyatlarındaki düşüş sonucu maliyetlerde azalma ve iki şirketin de
bilançolarındaki olumlu görüntü sektöre dair olumlu görünümü pekiştiriyor.
Kapasite sıkıntıları yaşanan Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları da
henüz proje aşamasındaki üçüncü havalimanı ile desteklenerek özellikle
artan uluslararası yolcu sayısının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca bilet
fiyatlarında düşüş görüleceği beklentisi daha geniş kitlelere hitap edebilecek hizmet üretilmesini mümkün hale getirerek yolcu sayısında artışı da
desteklemekte.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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