Yurtdışı Piyasalar

NETFLIX-NFLX-NASDAQ

•
•
•
•
•
•

1997’de kurulan Netflix Inc. internet televizyonu (yayın hizmetleri) ve DVD kiralama hizmetleri sağlayıcısıdır. Firma,
televizyon, bilgisayar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere pek çok cihazdan yayınlarını izleyen ulusal ve
uluslararası abonelerine film ve TV şov yayınları sunmaktadır.
Firma, gelirlerini üç segment altında gruplandırmaktadır
– Ulusal Yayın, Uluslararası Yayın ve Ulusal DVD.

Ulusal ve Uluslararası Yayın segmentleri gelirlerini aylık aboneliklerden elde etmektedir.

Ulusal DVD segmentinde ise Netflix, ABD’nin büyük şehirlerinden U.S. Postal Service aracılığıyla DVD gönderimi
yapmaktadır.
2017’de Netflix, 11.693 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirlerin %52.6’sı ulusal yayın gelirleriyken, %43.5’i
uluslararası yayın gelirlerinden oluşmaktadır.
İç pazarda, firma Google, Amazon.com ve Apple ile film yayını alanında rekabet içindedir. Bunun yanında, Netflix,
DVD kiralama alanında Movie Gallery ve Red Box ile rekabetini sürdürmektedir
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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 alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikteki yorumlar DENİZ
YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk
kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.

Yurtdışı Piyasalar

NETFLIX-NFLX-NASDAQ
Bu yıl boyunca Netflix hisseleri ortalamanın üzerinde performans gösterdi. Sürekli abonelik eklenmesinin ve genişleyen
özgün portfolyo içeriğinin firmanın büyümesinde sürdürülebilir ve ileri yönlü bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Bunun
yanında hızlı uluslararası pazarlara giriş ve genişleyen bölgesel içerik büyümenin en büyük etkenleridir. Ancak, firma, son
çeyreklerde karmaşık bir kazanç sürprizi kaydına sahip. En azından yakın dönemde, firmanın artan pazarlama
harcamaları ve yüksek içerik yatırımları karlılığı zedelemeye devam edecek. Ayrıca, iç pazardaki doygunluk endişe
oluşturuyor. Firmanın ABD’de abonelik ücretlerini arttırması ilerleyen abonelik büyümesi üzerinde ters tepki yaratabilir.
Bunun da ötesinde, Apple ve Amazon gibi oyunculardan gelen rekabet karşıdan esen bir rüzgar etkisi oluşturuyor.


Netflix’in büyüyen abone kitlesi firmanın büyük gelirler elde etmesindeki en önemli faktör olarak karşımıza
çıkmakta.



Netflix’in daha kaliteli özgün içerik üretmeye odaklanması abone kitlesini çeşitlendirmesini sağlamaktadır.



Hızlı uluslararası abone sayısı artışı ile Netflix için global piyasada kendine has bir iş planı üzerinde hızlı gelişiyor
olması , şirketin en güçlü yanlarından birisini oluşturuyor.



Netflix’in Apple ve Android cihazlar için ürettiği aplikasyonlar pazar payını arttırmasına yardımcı oldu.



Bunun yanında, Netflix’in iPic Entertainment ile olan filmlerin online yayınla eşzamanlı olarak sinemalarda
gösterime girmesine yönelik anlaşması pozitif olarak değerlendirilebilir.
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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 alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikteki yorumlar DENİZ
YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk
kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.
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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 alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikteki yorumlar DENİZ
YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk
kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.

