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Lütfen son sayfada yer alan öneml� yasal uyarıya bakınız. 

 Gerçekleşen ve Tahm�nler 

1Ç19 net kar rakamı beklent�ler� aştı TOASO 1Ç19’de beklent�ler�n üzer�nde 

(İş Yatırım: 249 m�lyon TL; P�yasa: 277 m�lyon TL) yıllık bazda değ�ş�kl�k 

göstermeyerek 325 m�lyon TL net kar rakamı açıkladı. Ş�rket�n 1Ç19 satış 

gel�rler� beklent�ler� aşarak (Is Yatırım: TL3.7bn ; P�yasa:  TL3.9bn) yıllık bazda 

%10 düşüşle 4.1 m�lyar TL satış gel�rler� olarak gerçekleşt�. FAVÖK rakamı �se 

beklent�lerden daha yüksek  (Is Yatırım: TL475mn; P�yasa:TL509mn) yıllık 

bazda %18 artışla 609 m�lyon TL olarak gerçekleşt�. Faal�yet kalemler�ndek� 

artışa rağmen net karın yıllık bazda büyme göstermemes�n�n neden� artan kur 

farkı g�derler�ld�r. 

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar 

Hac�m daralmasına neden�yle düşen c�ro Tofaş’ın 1Ç19’de satış gel�rler� 

toplam satış hacm�ndek� %32’l�k daralma neden�yle yıllık bazda %10 düştü. 

İhracat gel�rler� 1Ç19’de adetlerdek� %37 daralma sebeb�yle kurun olumlu 

etk�s�ne rağmen %12 ger�led�. Yurt�ç� gel�rler �se 1Ç19’de hac�mdek� %166 

düşüşe karşın %4 düşüşle 0.9 m�lyar TL’ye ulaştı. Tofaş 1Ç19’de yurt�ç� haf�f 

araç pazarında başarılı Egea satışlarıyla pazar payını yıllık bazda yüzde 4.8 

puan arttırarak %16.4’e yükseltmey� başardı.   

Yıllık bazda FAVÖK marjında artış Brüt kar marjı 1Ç19’de �hracattak� al-veya-

öde anlaşmaları net�ces�nde yıllık bazda 3,4 yüzde puan artışla %14.2’e 

yükseld�. FAVÖK marjı �se beklent�ler�n oldukça üzer�nde yıllık bazda 3.5 yüzde 

puan artışla %14.8’e yükseld�. 

Değerleme üzer�ndek� etk� ve Görünüm 

2019 yılı yurt�ç� satış hedefler�nde yukarı rev�zyon Ş�rket 2019 yılı �ç�n öncek� 

yurt�ç� otomot�v pazar tahm�n�n� öncek� 380-400 b�n adetten 430-450 b�n adete 

yükselt�rken, kend� yurt�ç� satış beklent�s�n� de öncek� 40-45 b�n adetten 60-65 

b�n adete arttırdı. Ş�rket öncek� �hracat hac�m hedef� olan 200 b�n – 220 b�n 

adetler�nde değ�ş�kl�ğe g�tmed�. Ş�rket�n üret�m adet beklent�ler� de öncek� 235-

260 b�nden 250-275 b�n adete yükseld�. Tofaş 2019 yılı �ç�n öncek� 140 m�lyon € 

yatırım bütçes� n� koruyor. 

Yorum: Tofaş’ın beklent�ler� aşan 1Ç19 sonuçlarına p�yasanın olumlu tepk� 

vereceğ�n� düşünüyoruz. H�sse endeks�n son b�r haftada %4, son b�r ayda �se %

0.3 altında performans gösterd�.   
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1Ç19 Özet F�nansalları 
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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. 


