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Kapanış Fiyatı (TL) 35,92 Hedef Fiyatı (TL) 47,00 

Piyasa Değeri  (TL / US$ mn) 6.503 / 670 12A Nominal / Göreceli Getiri (%)  -7 / -33  

Halka Açıklık Oranı 51 3a Ort. Günlük İşlem Hacmi (TL mn) 53,2 

UFRS - TL milyon 3Ç21 3Ç20 Yıllık Δ 2Ç21 Çeyreklik Δ YKY  
Piyasa 

Beklentisi 

Net Satışlar 9.817 7.610 29,0% 8.415 16,7% 9.500 9.594 

VAFÖK 908 630 44,1% 636 42,8% 752 762 

Net Kar 156 -2 n.m. 2 n.m. 67 69 

VAFÖK Marjı 9,2% 8,3% 1,0 pp 7,6% 1,7 pp 7,9% 7,9% 

Kaynak: YKY Araştıma, Şirket, KAP 

3Ç21 Sonuçları 

 Piyasa tahminlerinin ötesinde Migros, 3Ç21 f inansallarında 156 milyon lira net kar açıkladı. Bizim ve piyasa beklentisinin 

2.3x katı gelen net karın gerisinde şirketin cirosunda beklentilerin 3 puan üzerinde yakaladığı yıllık %29’luk ciro artışı ana rolü 

oynadı. Sonuçların en dikkat çekici yanlarından biri şirketin 13 yılın ardından IFRS-16 kira borçları hariç bakıldığında net nakit 

pozisyona dönmesidir. Sonuçları olumlu karşılıyoruz ve piyasa tepkisinin de bu yönde olmasını bekliyoruz.  

 Yıllık %29’luk ciro artışı Migros, 3Ç21’de 9.8 milyar ciro elde etti. Satış alanı metrekaresinin %6 civarında arttığı ve TÜFE’n in 

%20 civarında seyrettiği bir dönemdeki yıllık %29’luk ciro artışı,  (i) büyük metrakareli mağazalardaki güçlü toparlanma (ii)  

sezonsal mağazalarda artan turizm faaliyetleriyle beraber sağlanan ciro artışları ve (iii) e-ticaret kanalında büyüyen operasyonlar  

sayesinde elde edildi. Yılın ilk 9 ayı sonunda, e-ticaret kanalından elde edilen gelirler, şirketin toplam sigara ve alkol hariç 

cirosunun %15 düzeylerine erişti.  

 Karşılaştırılabilir marjlarda iyileşme Şirketin kira giderleri hariç nakit faaliyet kar marjını (VAFKÖK) %12,3 olarak 

hesaplıyoruz ki, bu Pandemi sürecinde  elde edilen en yüksek oran ve geçen yılın 2.4 puan üzerinde. Yüksek ciro artışının 

sağladığı faaliyet kaldıracı avantajının devreye girmesi ve  e-ticaret yatırımlarının görece iyileşen katkısı operasyonel karlılığı 

destekledi. Şirketin konsolide nakit faaliyet kar marjı (VAFÖK) ise, varlık satışları sonrası artan kira giderleri nedeniyle VAFKÖK’e 

nazaran daha düşük bir oranda ama yine yıllık 1.0 puan düzeyinde, iyileşme gösterdi.   

 Uzun yıllar sonra net nakitte Migros bizim hesaplamalarımıza göre son 1 yılda 2,5 milyar TL  serbest nakit yarattı ve varlık 

satışlarının da etkisiyle, 13 yıllık aranın ardından, IFRS  16 kira borçları hariç tutuldunda net nakit pozisyona geçti. Aynı zamanda 

EUR borçlarını da kapatan şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 336 milyon lira kur farkı zararı yazarken bu sene sadece 37 milyon 

kaydetti.  

 Şirket Yönetimi’nin yıl sonu beklentilerinde güncelleme  Migros Yönetimi, yılın tamamı için daha önce %18-20 

bandında açıkladığı ciro artış beklentisini %23 olarak güncellerken, VAFÖK marjı (%8-%8.5), yeni mağaza açılışları (asgari 300) 

ve toplam yatırım harcaması (800 milyon TL) beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi. Yinelenen tahminler, yılın son çeyreğinde, 

geçen yılın yüksek bazına rağmen %25 ciro artışını işaret ediyor.  

Özet Görüşümüz  

  “AL” önerimizi yineliyoruz. Migros için olumlu yatırım görüşümüzü, 47TL hedef f iyat ve AL önerimizi, 3Ç21 sonuçlar ı 

sonrası yineliyoruz. Şirketin güçlü nakit yaratma potansiyelini, kendi alanındaki hakim konumunu beğeniyoruz. Hisseye yönelik  

Rekabet Kurumu’nun yüksek cezaları nedeniyle bozulan algıyı makul karşılamakla beraber, bunun orta ve uzun vade için alım 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.  

Beklentilerden güçlü sonuçlar  AL (önceki TUT) 
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Gelir Tablosu 3Ç21 3Ç20 Y/Y ∆ 9A21 9A20 Y/Y ∆ 2Ç21 Q/Q ∆

Net Satışlar 9.817 7.610 29% 25.921 20.863 24% 8.415 17%

Satışların Maliyeti -7.408 -5.806 28% -19.588 -15.877 23% -6.390 16%

BRÜT KAR (ZARAR) 2.408 1.804 33% 6.333 4.987 27% 2.025 19%

Faaliyet Giderleri -1.736 -1.380 26% -4.851 -3.964 22% -1.612 8%

Operasyonel Kar 673 424 59% 1.481 1.023 45% 414 63%

VAFÖK 908 630 44% 2.149 1.641 31% 636 43%

Net Diğer Gelirler -199 -79 153% -505 -218 132% -169 18%

Net Yatırım Gelirleri -0 44 n.m. 212 43 n.m. 0 n.m.

Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar / Zararlarındaki Paylar 0 0 n.m. 0 0 n.m. 0 n.m.

Net Finansal Gelirler / Giderler -259 -335 -23% -723 -1.042 -31% -235 10%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -58 -57 1% -98 -85 15% -8 n.m.

Durdurulan Faaliyetler Vergi Son. Dönem Karı (Zararı) 0 1 n.m. 1 1 -37% 0 n.m.

Azınlık Payları 0 -0 n.m. 0 -0 n.m. 0 n.m.

Net Kar 156 -2 n.m. 367 -278 n.m. 2 n.m.

Marjlar

Brüt 24,5% 23,7% 0,8 pp 24,4% 23,9% 0,5 pp 24,1% 0,5 pp

VAFÖK 9,2% 8,3% 1,0 pp 8,3% 7,9% 0,4 pp 7,6% 1,7 pp

Operasyonel 6,9% 5,6% 1,3 pp 5,7% 4,9% 0,8 pp 4,9% 1,9 pp

Efektif Vergi Oranı 27,0% 550,6% -523,6 pp 38,8% n.m. n.m. 84,3% -57,3 pp

Net 1,6% 0,0% 1,6 pp 1,4% -1,3% 2,8 pp 0,0% 1,6 pp

Bilanço Eyl.21 Ara.20         ∆

Nakit ve Benzerleri 3.202 3.237 -1%

Finansal Borçlar (*) 5.940 6.772 -12%

Net Borç 2.738 3.536 -23%

Ticari Alacaklar 218 175 25%

Stoklar 4.158 3.340 25%

Ticari Borçlar 8.839 7.339 20%

Duran Varlıklar 8.464 8.047 5%

Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.236 4.942 -14%

Toplam Varlıklar 16.225 15.378 6%

Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait) 171 31 n.m.

Nakit Akım Tablosu Ocak-Eyl21 Ocak-Eyl20         ∆

Serbest Nakit Akım 1.186 408 191%

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1.391 522 167%

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -205 -113 80%

Finansal Rasyolar Eyl.21 Ara.20         ∆

Borç / Özkaynak 3483,4% 21803,2%-18.319,8 pp

Alacak Gün Sayısı 2 2 0

Stok Gün Sayısı 58 57 1

Ticari Borç Gün Sayısı 123 126 -2

Net İşletme Sermayesi Gün Sayısı -63 -66 3

MGROS TI - Migros - Açıklanan Finansallar (UFRS; TLmn)

Kaynak: YKY Araştırma, Şirket, KAP (*: UFRS 16 kapsamında operasyonel kira borçları dahil)



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

ÇEKİNCE: 

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.  Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki 

bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde 

piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. 

Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk  testi, 

yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi 

ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye 

uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz  ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi 

neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, 

bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından 

güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu 

bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 

çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen 

kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle 

veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden 

kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve 

bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya 

herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile 

müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı 

Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri 

yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı 

teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, 

iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı 

olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı 

nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği 

kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni 

olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 

 

 


