Gerçekleşen ve Tahmnler
Beklentlern altında 3Ç18 sonuçları Ford Otosan 3Ç18’de tahmnlern
altında (İŞY: 366 mlyon TL; Pyasa: 384 mlyon TL) yıllık bazda %2 artış le 354
mlyon TL net kar rakamı açıkladı. Şrketn FAVÖK rakamı bzm 752 mlyon TL
ve pyasanın 714 mlyon TL beklentsnn altında ancak yıllık bazda %36 artış le
667 mlyon TL olarak gerçekleşt. Kurun olumlu etks sayesnde faalyet
kalemlernde dkkat çekc büyümeye rağmen net kar rakamındak sınırlı artış
3Ç17’de 10 mlyon TL olan verg gdernn 3Ç18’de 136 mlyon TL olarak
gerçekleşmesnden kaynaklandı.
Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
İhracat destekl büyüme Ford Otosan 3Ç18’de hracat hacmlerndek artış le
brlkte kurun hracat gelrlerne olumlu etks nedenyle yıllık bazda %42 büyüme
le 7.8 mlyar TL satışı gelr elde ett. Öyle k 3Ç18’de şrketn hracat gelrler %
24 hacm artışı (73 bn adete) ve € karşısında zayıf TL le yıllık bazda %79
artışla 6.7 mlyar TL’ye ulaştı. Yurtç satış gelrler se 3Ç18’de ç pazardak
daralma sonucu %56 düşüşle 11 bn adete gerleyen yurtç satışları netcesnde
yıllık bazda %38 düşüşle 1.1 mlyar TL’ye gerled. Tüm bunlar sonucunda
hracat gelrlernn payı 3Ç17’dek %68 ve 2Ç18’dek %78’den 3Ç18’de %86’ya
yükseld.
Zayıflayan faalyet marjları Şrketn brüt kar marjı 3Ç18’de TL’dek şddetl
değer kaybı nedenyle artan malyetler nedenyle ve bu artışların yurtç araç
satış fyatlarına yansıtalamaması nedenyle yıllık bazda 0.9 yüzde puan çeyrek
bazda se 0.7 yüzde puan düşüşle %10.6’ya gerled. Faalyet gdelernn croya
oranı sıkı gder kontrolu sayesnde 3Ç17’dek %4.6’dan 3Ç18’de %3.9’a düştü.
Tüm bunlar sonucunda şrketn FAVÖK marjı 3Ç18’de yıllık bazda 0.4 yüzde
puan çeyrek bazda se 0.7 yüzde puan düşüşle %8.6’ya gerled. Açıklanan marj
bzm %9 ve pyasanın %8.9 marj beklentsnn altında gerçekleşt.
Net borç pozsyonunda artış Şrketn net borç pozsyonu artan şletme
sermayes htyacı, 821 mlyon TL yatırım harcaması ve € bazlı kredlere kurun
etks le 9A17 sonundak 2 mlyar TL’den 9A18 sonunda 4 mlyar TL’ye yükseld.
İşletme sermayes 9A17’dek 1.2 mlyar TL’den 9A18’de 1.9 mlyar TL’ye arttı.
Net borç / FAVÖK rasyosu se 9A17’dak 1.1x’den 9A18’de 1.5x’e yükseld.
Değerleme üzerndek etk ve Görünüm
Yurtç satış hedeflernde aşağı yönlü revzyon Şrket 2018 yılı çn öncek
780-830 bn yurtç otomotv pazar beklentsn 550-600 bn adete revze ett.
Bununla brlkte kend 2018 yılı yurtç satış adet hedefn se öncek 85-95 bn
adetten 60-70 bn adete revze ett. Şrket 2018 yılına lşkn öncek 320-330 bn
hracat adet hedeflernde se değşklğe gtmed. 2018 yılı çn şrketn toplam
satış hacm beklents öncek 410-430 bnden 380-400 bn adete; üretm hacm
beklents se öncek 385-395 bnden 370-380 bn adete revze edld.2018
yatırım harcaması se br öncek €190-210 mlyon’a uyumlu €200 mlyon olarak
bütçelend.
AL tavsyemz koruyoruz FROTO çn hsse başına 92.74 TL hedef fyatımız
le AL tavsyemz koruyoruz. Hsse 2019T 6.2x Frma Değ./FAVÖK çarpanı le
uluslararası benzerlernn 4.9x çarpan ortalamasına kıyasla prml şlem görüyor.
Yurtç otomotv pazar beklentmz artan araç satış fyatları ve borçlanma
oranları nedenyle 2018 yılı çn 687 bnden 580 bn adete, 2019 yılı çnse 619
bnden 423 bn adete revze ettk. Ancak, büyük ölçekl ve malyet artı markup
hracat anlaşmalarıyla olan hracatı sayesnde Ford Otosan’ın daralan yurtç
pazara rağmen avantajlı pozsyonda olduğunu düşünüyoruz. Şrket toplam
gelrlernde yüksek paya sahp hracat gelrler sayesnde TL’dek değer
kaybından fayda sağlıyor.
Lütfen son sayfada yer alan öneml yasal uyarıya bakınız.
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(*) Dğer gelrler ve dğer gderler olarak raporlanan kur farkı gelr / gderler fnansman
gderlerne dahldr
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3Ç18 Fnansal Özet

Tahmnlerdek Değşklkler
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Burada yer alan blgler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından blglendrme amacı le hazırlanmıştır. Yatırım blg, yorum ve tavsyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değldr. Yatırım danışmanlığı hzmet; aracı kurumlar, portföy yönetm şrketler, mevduat kabul etmeyen bankalar le müşter
arasında mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes çerçevesnde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsyeler, yorum ve tavsyede
bulunanların kşsel görüşlerne dayanmaktadır. Herhang br yatırım aracının alım-satım öners ya da getr vaad olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mal durumunuz le rsk ve getr terchlernze uygun olmayablr. Bu nedenle, sadece burada yer alan blglere dayanarak yatırım kararı verlmes
beklentlernze uygun sonuçlar doğurmayablr.
Burada yer alan fyatlar, verler ve blglern tam ve doğru olduğu garant edlemez; çerk, haber verlmekszn değştrleblr. Tüm verler, İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenlr olduğuna nanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması neden le ortaya çıkablecek
hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değldr.
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