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SAT 

   

Satış düşüşüne rağmen, pozitif sonuçlar  

 Yılın ilk altı aylık döneminde Bagfas’ın net satışları %23 ar-

tışla 224mn lira, net karı %54 düşüşle 18mn lira oldu. Net 
satışlarındaki artışın temel nedeni ilk çeyrekteki artış olup, 
ikinci çeyrekte satış performansı oldukça olumsuz oldu. İkinci 
çeyrekteki toplam satış miktarı geçen yılın aynı dönemine gö-
re %24 geriledi.  

 TÜİK verilerine göre ortalama gübre fiyatı 2012’nin ilk altı 

aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış 
gösterdi. Fiyatlar 2011’de hızlı bir artışın ardından, Ekim 
2011’den beri hafif de olsa düşüş gösteriyor. Geçen yılın yük-
sek seviyesinin olumsuz baz etkisi yaratmasıyla etkisiyle yılın 
ikinci yarısında daha olumsuz bir fiyat performansı bekliyoruz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gübre fiyatının yüksekliği ve ikinci çeyrekte yağışların az 

olmasıyla çiftçinin gübre talebi geriledi. İç piyasada talep dü-
şüne rağmen, ihracatın daha dengeli olması şirketin satışların-
daki düşüşü kurtaramadı. Yılın üçünçü çeyreğinde baharı ya-
şayan Güney yarı Küre’ye beklenen satışlar nedeniyle şirketin 
satış miktarının hafifçe artabileceğini tahmin ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hisse bilgileri

Hisse kodu                          

Son Fiyat                          

Hedef fiyat                      

Getiri potansiyeli                    

Piyasa değeri (mn $)        
Ortalama günlük işlem hacmi (mn $, 3 ay )

52-Hafta Fiyat aralığı Yüksek Düşük

YTL 231.07 - 120.72

$ 129.83 - 67.78

Performans (%) 1 ay 3 ay 12 ay YBB*

Dolar -1.0 6.3 24.1 24.3

İMKB-100'e göre -4.3 -10.3 6.3 -6.1

*Ylbaşından beri

Finansal Performans

milyon TL 2010 2011 2012T

Net Satış 280 325 334

FVAÖK 63 90 38

Net Kar 47 74 34

Değerleme

2010 2011 2012T

F/K (x) 10.8 6.9 15.0

PD/DD (x) 2.7 2.1 2.4

FD/Satışlar (x) 1.4 1.2 1.2

FD/FVAÖK (x) 6.3 4.4 10.6

Ortaklık Yapısı

Ortak Pay (%)

Recep Gencer 40.44

Halka açıklık 59.56

5.29

160.00TL

BAGFS

169.00TL

-5.3%

284

Cari PD ile

BAGFS 169.00TL

İMKB 64,161
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Bagfaş 2012/6 Özeti

000 TL 2011/6 2012/6

Değişim 

(%) 2011 2012T

Değişim 

(%)

Net Satış 181,590 224,229 23% 325,140 334,229 3%

Satış (ton) 232,144 270,950 17% 346,464 425,950 23%

Brüt Kar 58,111 43,214 -26% 103,227 70,204 -32%

Esas F. Karı 43,951 24,044 -45% 80,116 27,204 -66%

FVAÖK 49,034 29,247 -40% 90,292 37,581 -58%

Net Kar 38,843 18,021 -54% 73,829 33,708 -54%

   BKM (%) 32.0% 19.3% 31.7% 21.0%

   FKM (%) 24.2% 10.7% 24.6% 8.1%

   FVAÖKM (%) 27.0% 13.0% 27.8% 11.2%

   NKM (%) 21.4% 8.0% 22.7% 10.1%
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 Yılın ilk yarısında şirketin FVAÖK marjı %27’den %13’e geriledi. Bunun nedenleri satış miktarında ikinci çeyrekte izle-

nen gerileme ve hammadde maliyetlerindeki yükseliş. Satışlardaki gerileme iç piyasadaki talep düşüşünden kaynaklanır-
ken, Suriye’deki gerginlik fosfat fiyatlarını yükseltti. Nisan ayında doğalgaza yapılan zammın da olumsuz etkisi oldu. Yılın 
ikinci çeyreğinde doğalgaz fiyatı ilk çeyreğe göre %20, geçen yılın aynı çeyreğine göre %38 arttı.   

 İlk yarı sonu itibarıyla 109mn lira net nakit pozisyonu bulunan şirketin önemli bir finansal gideri bulunmuyor.   

 Yüksek fiyat ortamına rağmen, satış miktarındaki düşüş ve marjlarındaki daralma şirketin net karının %54 düşüşle 

18mn liraya gerilemesine neden oldu.  

 

Yeni yatırım 

 Şirket 650.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir kimyevi gübre tesisi kurma kararı aldı. İşin Thyssen Krupp/Uhde firmasına 

ihale edilerek anahtar teslimi yapılması konusunda anlaşma sağlandı.  

 Yatırım maliyetinin toplamda 160mn euro olması planlanıyor. Bu tutarın 140mn euroluk kısmı fabrika kurulması, kala-

nı yeni tank inşaatı ve çevre düzenlemesinden oluşuyor. Fabrika maliyetinin %85’lik kısmı için Commerzbank ile yatı-
rım süresinde (tahmini 3 yıl) geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzalandı. 

 Dış kaynak finansmanı nedeniyle yatırım aşamaları tamamlandıkça harcamalar bilançosuna borç olarak kaydedilecek. 

Önümüzdeki üç yılın sonunda şirketin 160mn euro civarında bir borç pozisyonu oluşacak.   

 Yatırım sonrasında 550.000 ton olan kapasitesi 1,2mn tona yükseltecek.  

 
Değerlendirme 

 Fiyat yükselişlerine sevinirken, yüksek fiyat nedeniyle çiftçinin gübre kullanımını azaltması şirket için olumsuzluk ya-

rattı. Önümüzdeki dönemde fiyatların gerilemesi beklenmese de artışların duracağı tahmin ediliyor.  
 

 Yılın geri kalanında yapılacak ihracat bağlantıları ve petrol fiyatının seyri önemli olacak. Petrol fiyatının yükselmesi 

daha fazla bio-yakıt üretimini teşvik edeceği için mısır üretiminin artırılması için gübre talebinin artacağı tahmin edili-
yor.  

 

 Yılın geri kalanında daha yatay bir fiyat ortamı ve geçen yılki seviyelerin hafif üzerinde satış miktarıyla şirketin yıllık 

334mn lira ciroya ulaşacağını hesaplıyoruz. Bu rakam geçen yıla göre %3 artış ifade ediyor.  
 

 Yılın üçüncü çeyreğinde doğalgaz fiyatında değişim olmadı. Son çeyrekte de aynı kalacağını varsaysak da satış fiya-

tında beklediğimiz hafif gerilemeyle yıllık FVAÖK marjının %27,8’den %11,2’ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Şirke-

tin 2012 net karının geçen yıla göre %54 düşüşle 33,7mn lira seviyesinde gerçekleşeceğini hesaplıyoruz.  
 

 Şirketin sektörel koşullara göre geçici de olsa bozulan finansal performansı ve yatırım döneminin getirebileceği borç 

yükü hisse performansı üzerinde baskı yaratmaya başladı. Hisse yılbaşından beri %24 yükselse de endekse göre %6 
daha kötü  performans gösterdi.  

 

 Kısa vadede bedelli sermaye artışı planı hisse üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Ödenmiş sermayesini bedelli 

olarak 3mn liradan 9mn liraya yükseltecek.  
 

 Şirkete ait yılsonu beklentilerimizde aşağı revizyonlar nedeniyle hisse için hedef fiyat beklentimizi 160 liraya düşürü-

yoruz. Bagfas için bir yıllık dönemde SAT önerisinde bulunuyoruz.  
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