10.04.2014
10 Nisan 2014 Perşembe

Ayen Enerji

AYEN Endekse Paralel Getiri

 Satış gelirlerindeki artış dikkat çekici Ayen Enerji 2012 yılın-

da 193.9 milyon TL olan satış gelirlerini 2013 yılında %90 oranında artırarak 368.9 milyon TL çıkarmıştır. Bununla birlikte
toplam elektrik üretimi ise bir önceki döneme göre %13.6
oranında artarak 1.350 milyon Kwh’a ulaşmıştır. Satış gelirlerini cent üzerinden elde eden Ayen Enerji son dönemde kurlarda yaşanan hızlı yükselişten olumlu etkilenmiştir.
 Kurulu gücün %88’i yenilenebilir enerji kaynaklarından olu-

şuyor Şirketin kurulu gücünün %49’ü hidro elektrik santralleri, %39’ü rüzgar enerji santralleri ve %12’si doğalgaz çevrim
santrallerinden oluşmaktadır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kanunu gereği 10 yıl boyunca üretilen birim kwh enerji için
7.2 $/cent alım garantisi bulunması Ayen Enerji'yi, doğalgaz
çevrim santrali ağırlıklı üretim yapan enerji şirketlerine göre
daha avantajlı hale getirmektedir.
 2014 yılı kurulu güç hedefi 370.05 MW

Ayen Enerji, 2013
yılsonu itibariyle Akbük (31.5 MW), Aksu (72 MW) ve Mordoğan (30.75 MW) rüzgar enerji santrali, Yamula (100 MW) ve
Büyükdüz (70.8 MW) hidro elektrik santrali ve Ostim (41
MW) doğalgaz çevrim santrali ile toplam 346.05 MW kurulu
kapasiteye sahiptir. 24 MW kurulu gücündeki Korkmaz Rüzgar Enerji Santrali’nin 2014 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanırken, bir diğer rüzgar enerji santral projesi olan
20 MW gücündeki Akbük II RES yatırımının 2015 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır. Arnavutluk'ta kurulu %30’ü
tamamlanan 110.7 MW kurulu gücündeki Fan Irmağı Havzası
projelerinden Fangut HES ve Pesqeshit HES projelerinin de
2015 yılında işletmeye alınması hedeflenmektedir. Böylelikle
Ayen Enerji’nin kurulu güç hedefi 2014 yılı için 370.05 MW,
2015 yılı için ise 500.75 MW’tir. 13 Aralık 2013 tarihinde 84
MW gücündeki Çamlıca hidro elektrik santralinin işletme hakkını Elektrik Üretim A.Ş.’ye devreden Ayen Enerji, yeni santral
yatırımlarıyla kurulu kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
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Şirket Tanımı
1990 yılında Ankara’da kurulan Ayen Enerji’nin
ana faaliyet konusu, enerjisi üretim tesisi
kurmak, işletmek ve kiralamaktır. Ayen Enerji,
Akbük (31.5 MW), Aksu (72 MW) ve Mordoğan
(30.75 MW) rüzgar enerji santrali, Yamula (100
MW) ve Büyükdüz (70.8 MW) hidro elektrik
santrali ve Ostim (41 MW) doğalgaz çevrim
santrali ile toplam 346.05 MW kurulu kapasiteye
sahiptir. Şirket’in ana ortağı %84,98 payla
Aydıner İnşaat A.Ş. iken, %15.01'i halka açık
durumdadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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2013 yılında TL’nin değer kaybı karlılığı baskıladı Kapasite artım çalışmalarını yürüten Ayen Enerji, uzun vadeli yatırım finansmanında ağırlıklı olarak Euro bazlı kredi kullanmaktadır.
2013 yılı itibariyle 223.3 milyon Euro döviz yükümlülüğünün
185.8 milyon Euro’su uzun vadeli finansal borçlardan oluşan
şirket, son dönemde kurlarda yaşanan yükselişten olumsuz etkilenmiştir. 2013 yılında Euro/TL kurunun yaklaşık %26 oranında artış göstermesiyle birlikte maruz kalınan kur riski artmış
olup, yılsonu itibariyle 116.6 milyon TL kambiyo zararı kaydedilmiştir. Bu sebeple şirket dönemi 54.4 milyon TL zararla kapatmıştır. 2012 yılında %12 seviyesinde olan net kar marjı ise 2013
yılın -%13’e gerilemiştir. 2014 yılı ilk çeyrek itibariyle kurlardaki
tırmanışın yavaşlaması, ilk çeyrekte Ayen Enerji’nin net karı
üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Fakat yabancı para açık pozisyonunun yüksek boyutlarda olması şirketin kur riskine açık olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple kurda yaşanan gelişmeler
şirketin karlılığını iki yönlü etkilemeye devam edecektir.



2013 yılında elektrik enerjisi talebi beklentilerin oldukça altında kaldı, talep artışı hızını kaybediyor 2008 yılında 41.8 bin
MW olan yurtiçi kurulu kapasite, 2013 yılına gelindiğinde %53
oranında artışla 64 bin MW’a ulaşmıştır. Bununla birlikte 2013
yılı verilerine göre kurulu güç içinde en yüksek pay %31.7 ile
doğal gaz ve likit doğal gaz (LNG) santrallerine ait olmaktadır.
2012 yılında serbest üretim şirketlerinin toplam kurulu güç içindeki payı %34.5 iken, bu oran 2013 yılında %42.8’e yükselmiştir. Fakat hala EÜAŞ’a ait santrallerin payı hala yüksek boyuttadır. Arz-talep tarafını incelediğimizde ise; 2011 yılında 229.395
Gwh olan yurtiçi toplam elektrik üretimi 2013 yılında 239.293
Gwh’a ulaşmıştır. Elektrik enerjisi talep artışı ise hızını kaybetmektedir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 2013-2017 dönemi Türkiye Elektrik Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu’nda üç farklı baz senaryo hazırlanmıştır. Referans (Baz), Yüksek ve Düşük talep
tahminlerine baktığımızda 2013 yılında yurtiçi elektrik enerji
talebinin sırasıyla %5.6, %6.7, %4.9 oranında artış göstermesi
beklenmektedir. Fakat yurtiçi toplam enerji talebi 2013 yılında
sadece %1.3 oranında artış kaydetmiştir. 2014 yılı yurtiçi elektrik enerjisi talebine ilişkin beklentilerimiz olumsuz olmaya devam etmektedir. 2014 yılında yurtiçi elektrik enerjisi tüketim
artış beklentimiz %2.5 seviyesinde olmaktadır.
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