AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ – AKSA 4Ç20 Bilanço Değerlendirmesi
Aksa
Akrilik Kimya 4Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
Değerlendirmesi
%357 artışla 258 milyon TL net kar açıkladı. (4Ç19 Net Kar: 56
Milyon TL) Şirketin yıllık bazda net karı ise 440 milyon TL’ye ulaşarak
bir önceki yıla göre %58 oranında yükseldi. (2019/12 Net Kar: 278
Milyon TL)
Şirketin satış geliri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre
%55 artışla 903 milyon TL’den 1.40 milyar TL’ye yükselirken 2020
yılı toplam satış geliri ise bir önceki yıla göre %13 oranında artarak
4.11 milyar TL oldu. (2019/12 Satış Geliri: 3.64 milyar TL)
Satış detaylarına baktığımızda 2020 yılında yurt içi satış gelirlerini bir
önceki yıla göre %30 oranında artıran Aksa Akrilik Kimya 2.89 milyar
TL yurt içi satış geliri elde ederken (2019/12 Yurtiçi Satış Geliri: 1.41
Milyar TL) şirketin ihracat gelirleri ise aynı dönemde %9.4 azalarak
2.22 milyar TL’den 1.56 milyar TL’ye geriledi.
Satış gelirlerindeki güçlü performansa paralel olarak 4Ç20’de 380
milyon TL FVAÖK rakamı elde eden şirket, 4Ç19’a göre FVAÖK
rakamını %203 oranında artırırken %27,10 FVAÖK marjına ulaştı.
(4Ç19 FVAÖK: 125 Milyon TL; 4Ç29 FVAÖK Marjı: %13,89)
Sektör ortalamasına göre iskontolu görünen (sektör benzeri firma
olan SASA’dan kaynaklı) piyasa çarpanlarına sahip olan şirketin
fiyat/kazanç oranı 12,58x iken (Sektör F/K: 52,89x) firma
değeri/piyasa değeri oranı ise 2,97x seviyesinde bulunuyor. (Sektör
PD/DD: 8,36x)
2019 yılında 1.15 milyar TL net yabancı para pozisyon açığı bulunan
Aksa Akrilik Kimya, 2020 yılını ise 703 milyon TL net yabancı para
pozisyon açığı ile kapatarak net yabancı para pozisyon açığını %39
oranında azaltıyor.
Şirketin hisse performansını teknik açıdan incelediğimizde ise Ekim
ayında başladığı yükseliş kanalı içerisindeki hareketin devam ettiği
dikkat çekiyor. Kanal içerisinde yükselişin devam etmesi durumunda
20,00 TL seviyesi hedef konumunda bulunuyorken olası geri
çekilmelerde hem kanal desteği hem de 20 günlü hareketli ortalama
seviyesi olan 15,50 TL söz konusu olabilir.
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Değerlendirmesi

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
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saklıdır. üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak,
bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

