
1 Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

 

Gerçekleşen ve Tahm�nler 

Beklent�ler� aşan 2Ç18 FAVÖK marjı Ford Otosan 2Ç18’de beklent�lerle 
uyumlu (İş Yatırım: 475 m�lyon TL; Consensus: 463 m�lyon TL) yıllık bazda 

%34 artışla 486 m�lyon TL net kar rakamı açıkladı. Ertelenm�ş verg� gel�r�n�n 
olmamasına ve kur farkı g�derler�ndek� yüksel�ş�n neden olduğu f�nansman 
g�derler�ndek� artışa rağmen, �hracattak� artışın neden olduğu güçlü satış 
büyümes� �le faal�yet kar marjlarındak� �y�leşme ş�rket�n 2Ç18’dek� güçlü net 

kar artışının temel nedenler�n� oluşturmaktadır. Ş�rket 2Ç18’de beklent�lerle 
uyumlu (İş Yatırım: 8.03 m�lyar TL; Consensus: 7,93 m�lyar TL) yıllık bazda 
%31 artışla 8.19 m�lyar TL c�ro rakamı elde ett�. Ş�rket 2Ç18’de beklent�ler�n 
oldukça üzer�nde (İş Yatırım: 630 m�lyon TL; Consensus: 634 m�lyon TL) 
yıllık bazda %60 artışla 761 m�lyon TL FAVÖK rakamı elde ett�. FAVÖK marjı 

�se 2Ç18’de b�z�m beklent�m�z olan %7.8 ve p�yasa beklent�s� olan %8’�n 
oldukça üzer�nde %9.3 olarak gerçekleşt�. 

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

İhracat kaynaklı c�ro büyümes� Ş�rket�n 2Ç18’de �hracat gel�rler� �hracat 
hacm�ndek� %7’l�k büyüme ve TL’dek� değer kaybı sayes�nde yıllık bazda %

44 artışla 6.4 m�lyar TL’ye ulaştı. D�ğer taraftan yurt�ç� satış gel�rler� �se 
2Ç18’de yıllık bazda çok fazla değ�ş�kl�k göstermeyerek 1.8 m�lyar TL olarak 
gerçekleşt�. 2Ç18’de yurt�ç� tarafta yapılan f�yat artışları yurt�ç� hac�mdek� %
28’l�k daralmayı c�rosal anlamda dengeled�. İhracatın payı 2Ç17’dek� %

71’den 2Ç18’de %78’e yükseld�.  

Marjlarda d�kkat çeken �y�leşeme Ş�rket�n brüt kar marjı 2Ç18’de 
kapas�te kullanım oranındak� �y�leşme, yurt�ç� pazardak� f�yat artışları ve 
düşük kar marjına sah�p olan �thal araçların payını azalması net�ces�nde yıllık 
bazda yüzde 1.3 puan artarak %11.2’e yükseld�. Faal�yet g�derler�n�n 

satışlara oranı �se sıkı mal�yet kontrolü net�ces�nde 2Ç17’dek� %4.2’den ve 
1Ç18’dek� %4’den 2Ç18’de %3.7’e �nd�. Tüm bunların sonucunda FAVÖK 
marjı 2Ç18’de yıllık bazda yüzde 1.7 puan ve çeyrek bazda yüzde 1.1 puan 
artışla %9.3’e yükseld�. 

Net borç poz�syonunda yükselme Net borç poz�yonu �şletme 
sermayes�ndek� artış ve döv�z bazlı kred�ler�n üzer�ndek� kur etk�s� neden�yle 
1Y17 sonundak� 1.82 m�lyar TL’den 1Y18’de 2.74 m�lyar TL’ye yükseld�. 
Ş�rket�n �şletme sermayes� �ht�yacı �se 1Y17 sonundak� 0.67 m�lyar TL’den 
1Y18 sonunda 1.13 m�lyar TL’ye yükseld�. 

Değerleme üzer�ndek� etk� ve Görünüm 

2018 ş�rket beklent�ler�ndek� değ�ş�kl�kler Ş�rket 2018 �ç�n öncek� 950 b�n-

1 m�lyon adet otomot�v pazar beklent�s�n� 780 b�n – 830 b�n adete (İş Yatırım: 
822 b�n) rev�ze ett�. Ş�rket�n rev�ze pazar beklent�s� yıllık bazda %15 - %20 

daralmaya �şaret ed�yor. Ş�rket�n öncek� 2018 yurt�ç� satış hac�m beklent�s�n� 
�se 110-120 b�n adetten 85 b�n -95 b�n adete �nd�r�rken, �hracat hac�m 
beklent�s�n� �se 305-315 b�n adetten 320-330 b�n adete yükseltt�. Yatırım 
harcamaları �se öncek� 210-230 m�lyon €’dan 190-210 m�lyon €’ya çek�ld�.  

Tavs�yem�z� AL’a yükselt�yoruz FROTO �ç�n hedef f�yatımızı makro 

tahm�nler�m�zdek� güncelleme, yurt�ç� haf�f araç pazarı projeks�yonlarımızdak� 
değ�ş�kl�k, yurt�ç� araç f�ayat tahm�nler�mzdek� artış, FAVÖK marj 
tahm�nler�m�zdek� yüksel�ş, �şletme sermayes� �ht�yacı tahm�nler�m�zde yukarı 
yönlü rev�zyon, ş�rket beklent�ler�ndek� değ�ş�kl�kler  ve 1H18 sonuçlarının 
ardından tahm�nler�m�zde yaptığımız değ�ş�kler sonucu 60.45TL’den 76.35 

TL’ye yükselt�yoruz. H�sse 2018T 7.9x F�rma Değ./FAVÖK ve 9.5x F/K 
çarpanları �le sırasıyla 5.9x ve 10.9x yurtdışı benzer ş�rket çarpan 
ortalamasına göre pr�ml� �şlem görüyor. 
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Ş�rket Künyes� 

Ortaklık Yapısı 
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2Ç18 F�nansal Özet 

Tahm�nlerdek� Değ�ş�kl�kler 

Kaynak: İş Yatırım 
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Fiyat / Öneriler 

Tahmini F/K  & Gerçekleşen F/K Tahmini F/DD  & Gerçekleşen F/DD 

Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri 

Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri 

Sektörel Öneriler Takip Listesi Öneri Dağılımı (%) 
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Burada yer alan b�lg�ler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından b�lg�lend�rme amacı �le hazırlanmıştır. Yatırım b�lg�, yorum ve 
tavs�yeler� yatırım danışmanlığı kapsamında değ�ld�r. Yatırım danışmanlığı h�zmet�; aracı kurumlar, portföy yönet�m ş�rketler�, mevduat 
kabul etmeyen bankalar �le müşter� arasında �mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes� çerçeves�nde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavs�yeler, yorum ve tavs�yede bulunanların k�ş�sel görüşler�ne dayanmaktadır. Herhang� b�r yatırım aracının alım-satım öner�s� 
ya da get�r� vaad� olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mal� durumunuz �le r�sk ve get�r� terc�hler�n�ze uygun olmayab�l�r. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan b�lg�lere dayanarak yatırım kararı ver�lmes� beklent�ler�n�ze uygun sonuçlar doğurmayab�l�r. 

Burada yer alan f�yatlar, ver�ler ve b�lg�ler�n tam ve doğru olduğu garant� ed�lemez; �çer�k, haber ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r. Tüm ver�ler, İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güven�l�r olduğuna �nanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması neden� �le 
ortaya çıkab�lecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değ�ld�r. 


