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• Genel Merkezi Louisville ’de olan Papa John’s International, Inc faaliyetlerine
1984 senesinde başlamıştır. Şirket beş farklı segmentte franchise yapısıyla
tüm Amerika’da ve diğer uluslararası pazarlarda operasyonlarına devam
etmektedir. Şirketin segmentasyonu domestik sahibi olduğu şirketler,
domestik franchise şirketler, Kuzey Amerika franchise şirketler, uluslararası
operasyonlar ve diğer iş modelleri biriminden oluşmaktadır. Şirketin gel-al ve
paket servis hizmeti veren restaurantları Papa John’s markası altında faaliyet
göstermektedir.
• Papa John’s 1 Temmuz itibariyle bakıldığında Amerika’nın 50 bölgesinde ve
uluslararası 46 ülke’de, 678’i kendine ait, 4569’u franchise olmak üzere 5247
restaurant faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket yeni bir ortak girişim ile
Pekin ve Kuzey Çin’de 35 yeni restoranın faaliyetlerine başlaması
beklenmektedir. Papa John’s şu anda Çin’de 246 restoran ile faaliyetlerine
devam ediyor. Ancak şirket 2017 üçüncü çeyreğinde Hindistan operasyonlarını
sona erdirmiştir.
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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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Sektörel olarak değerlendirildiğinde Papa John’s hisseleri geçtiğimiz yıl düşük
performans gösterdi. Şirketin üst ve alt seviyeleri içerisinde aşağı yönlü trendin
devam etmesi ve yatırımcılarında hayal kırıklığı yaratması olası olabilir. 2018 ikinci
çeyreğinde kazanç ve gelirlerinde bir önceki yıla göre %24.6 ve %6.2 ‘lik düşüşler
gerçekleşti. Aşağı yönlü trendin devam etmesinde şirketin sahip olduğu yerel
restaurantlarda ciroların düşmesi ve Kuzey Amerika satışlarında düşük hacimlerin
görülmesi etkili oluyor.



Şirketin hisseleri sektörün % 6.2 prim yaptığı yıllık periyotta % 27.6 düşüşle kötü bir
performans sergiledi. Düşüşün ana nedeni olarak geride bıraktığımız birkaç çeyreklik
periyotta şirketin ana faaliyetlerinde görülen keskin düşüşler ön plana çıkmaktadır.
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Yatırımcılar arasında en büyük endişe kaynağı geride bıraktığımız çeyreklerde şirketin zayıf
performanslar sergilemesidir.
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Papa John’s kayda değer derecede uluslararası varlıklara sahip olmasından dolayı, Amerikan
dolarının da son dönemde diğer para birimleri karşısında güçlü trendini sürdürmesiyle negatif
kur etkisi yaşamasına neden oluyor. Önümüzdeki dönemde de bu negatif kur etkisinin gelir
tarafını etkilemeye ve aşağıya çekmeye devam edecektir.
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Obamacare adıyla bilinen satın alınabilir hakların mağaza operasyonlarına etkisinin olması
bekleniyor. Bu hakların mağaza çalışanlarının sağlık haklarına ekstra esneklikler getirmesi ve
uzun vadede karlılığı etkilemesi öngörülebilir bir risk olarak ortaya çıkmaktadır.
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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.

