18 Aralık 2014

AEFES Hisse Bilgi Notu

AEFES Şirket Bilgileri

Son dönemlerde AEFES hisselerindeki satış baskısı dikkat çekiyor. Küresel
çapta piyasalarda volatilitenin artması ve Rusya kaynaklı endişeler hisse
fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratmakta.

Anadolu Efes Türkiye, Rusya, Bağımsız
Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta
Doğu ülkelerinden oluşan bölgelerde faaliyet gösteren bira ve meşrubat üretimi,
dağıtımı ve satışını yapan kuruluştur. Şirket
1969 yılında Türkiye’de açtığı iki bira fabrikasıyla üretime başlamıştır. %32.95’i halka
açık olan şirketin; %24’lük payına SABMiller
Harmony, %23.61’lik payına Yazıcılar
Holding, %13.48’lik payına Özeilhan Sınai
Yatırım AŞ ve %5.96’lık payına Anadolu
Endüstri Holding AŞ sahiptir.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan 17 Aralık tarihinde
yaptığı açıklamada Rusya krizinin Türkiye’de birçok kanaldan hissedileceğini
açıkladı. Rusya’da yatırım yapan Türk şirketlerinin gelişmelerden etkileneceğini belirten Tuncay Özilhan Anadolu Efes olarak Rusya'da ruble borçlarının
olmadığını ifade etti. Rusya’da kur karı yazacaklarını, fakat kurdan dolayı
talebin azalacağına dikkat çeken Özilhan, 2015’te Rusya pazarının
daralmasını beklediklerini açıkladı.
Yorum
Şirketin Rusya pazarında da faaliyet göstermesi ve şu an Rusya’da yaşanan
olumsuz ekonomik gelişmeler şirketin gelirleri üzerinde orta ve uzun
vadede negatif bir etki yaratabilir. Rusya kaynaklı endişelerin devam etmesi
2015 yılında Türkiye yaz turizmini de olumsuz etkileyebilir. Bu durum
alkollü içecek pazarına da olumsuz yansıyabilme ihtimalini oluşturmakta.
2014 yılındaki zorlu ekonomik görünüme rağmen satış gelirlerini her
çeyrekte artırmayı başarabilen şirketin finansal performansı 2015 yılında
özellikle makro ekonomik tablo ile şekillenebilir. AEFES’in Ruble borcu
olmadığı açıklansa da, şirketin yabancı para yükümlülüklerinin varlıklarından fazla olması döviz kuru riski taşıdığı anlamına gelmektedir. (Bu
noktada net döviz pozisyonunun hangi para birimleri olduğu önem
taşımaktadır.)

Şirketin meşrubat operasyonları Coca Cola
İçecek AŞ tarafından yürütülmektedir. Coca
Cola İçecek AŞ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan,
Ürdün, Irak, Suriye ev Tacikistan’da esas
olarak The Coca Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretimi, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.
Anadolu Efes %50.3 payıyla CCİ’nin en büyük pay sahibi konumundadır.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

AEFES Teknik Analiz Notu
Son dönemlerde artan satış baskısının etkisiyle 20.65 seviyesine kadar gerileyen AEFES, bu seviyeyi destek konumuna
getirmiş ve burdan sınırlı alımlar ile karşılaşmıştır. 21.63 seviyesini ise ilk direnç konumuna getiren hissede göstergeler zayıf
sinyaller vermeye devam etmektedir. 21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerinin altında hareket eden hissede
tekrardan sağlıklı bir yükseliş hareketinin başladığından söz edebilmek için ilk etapta 23.85’te bulunan direncin hacimli bir
şekilde kırılması gerektiğini düşünüyoruz.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Anadolu Efes Ana İştirakler

Kaynak: Anadolu Efes 2014/09 Faaliyet Raporu
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

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.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.

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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