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• İrlanda merkezli Ryanair 1985 yılında ultra düşük fiyatlar sloganıyla kendisine yeni bir Pazar
yarattı. Zamanla faaliyet ağını İngiltere’den Kıta Avrupasına ve Kuzey Afrika’dan , İsrail’e
kadar genişletti. Ryanair genellikle kısa mesafelerde özellikle Avrupa içerisinde belirli bir
noktadan başka bir noktaya seferler gerçekleştirmekte.
• Almanya ,İtalya ve Birleşik Krallık’ta hızla genişleyen sefer ağının yanısıra Nisan 2018 de
Polonya’da Ryanair Sun adı altında yeni operasyonlarında da başladı.
• Ryanair aynı zamanda taşımacılık kapasitesini sürekli geliştirme yönünde hareket etmekte.

• Filosundaki 383 Boeing 737 yi Mart 2018 itibarı ile 431’e ulaştıran Ryanair, 2019 yılı sonuna
kadar 29 adet yeni Boeing 737-800NG’yi filosuna ekliyor olacak. Boeing ile 100 adedi
opsiyonlu olmak üzere 2020-2024 yılları arasında 210 Boeing 737-Max-200 anlaşması ile
filosunu genişletme çalışmaları devam ediyor.

• Ryanair düşük fiyatlı uçuş segmentinde faaliyette olduğu pazarlarda başarılı iş planı
sayesinde 2018 yılında son açıklanan bilançosu ile bir önceki yıla göre vergi sonrası karını
%10 arttırdı. Aynı dönemde cirosunu %8 arttırarak 7,151 milyar Euro’ya getirdi. Şirketin
mali yılı Mart 2018 de bittiği için tüm veriler bu döneme göre hesaplanıp karşılaştırılmıştır.
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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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• Ryanair hisse senetleri son 3 ayda grevlerin etkisiyle %27,5 civarında değer kaybetti. Grevlerin
etkisi ile bir çok sefer iptal oldu ve yeni rezervasyonlarda düşüşler kaydedildi. Grevlerin etkisinin
ikinci dönem bilançosu içerisinde görüleceğini düşünüyoruz. Artan petrol fiyatları yanı sıra şirketin
grevler sonucunda çalışanları ile imzaladığı yeni sözleşme de karlılığını olumsuz etkileyecektir.
Bunların yanında seyahat talebi artarak devam etmekte olup geçen yıla göre Eylül ayı talebi %11
artmış durumda.








Geçen dönemde yaşanan sefer iptalleri sebebi ve rezervasyon sıkıntıları sebebi ile önümüzdeki yıl
mali yılda 1,25 milyar Euroluk karlılığın 1,10 milyar Euroya dönmesi bekleniyor.

Ryanair 12-28 eylül tarihleri arasında Birleşik Krallıkta 400 den fazla sefer iptal etmek durumunda
kaldı.
Uçak bileti fiyatlarında ise yine %2 lik bir düşüş beklenmekle birlikte artan petrol fiyatları karlılığı
olumsuz etkilemeyue devam edecek.
Mart 2019 itibarıyle tamamlanacak olan Brexit süreci şirketin iş planlarını zorlayabilir.

Ryanair 2019 mali yılında akaryakıt giderlerinin 430 milyon Euro artış bekleniyor. Aynı zamanda
grevler sonucunda yapılan yeni sözleşmelerle iş gücü maliyeti artışı karlılığı olumsuz etkileyecek.
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Şirketin projeksiyonlarına göre 2019 mali yılında havayolu trafiğinin %9 artması bekleniyor.

2019 mali yılı ilk çeyreğinde ( 2019 mali yılı, 2018 mart ayında başlayıp 2019 mart ayında
bitmektedir.) 265 Milyon Euroluk geri alım yapmış olması yanısıra sürekli genişleyen filosu ile
temel anlamda fiyatları desteklemekte.
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