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 Beklentilerin altında kalan net kar rakamı. Tofaş, yılın son çeyreğinde, 

ortalama piyasa beklentisi olan 342,0 milyon TL’nin %4,5, bizim beklentimiz 

olan 354,7 milyon TL’nin ise %7,9 altında olarak çeyreklik %5 artış, yıllık 

bazda ise %23 azalışla 326,5 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerin 

üzerinde açıklanan operasyonel karlılığa karşılık, beklentilerimizin altında 

gerçekleşen net kârda beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kur farkı 

gideri etkili oldu. 

 

 Satış gelirleri yıllık bazda %5,7 azalış gösterdi. 4Ç18’de net satış gelirleri, 

hem bizim tahminimiz olan 4.956 milyon TL’nin %3,6, hem de ortalama piyasa 

beklentisi olan 5.018 milyon TL’nin %4,8 altında olarak geçen yılın aynı 

dönemine göre %5,7 azalarak 4.779 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık 

bazda azalış gösteren satışlarda, içeride gerçekleşen fiyat artışları ve 

yükselen Euro/TL’ye karşılık yurt içi satış hacminde yıllık %49,4, ihracat 

hacimlerinde ise yıllık %20,6 daralma etkili oldu. Yurt içinde fiyatlar, çeyreklik 

bazda gerilemesine karşılık yıllık bazda yaklaşık %30 artış gösterdi. İç pazara 

ilişkin olarak şirket açısından olumlu sayılabilecek bir gelişme ise, şirketin yurt 

içi pazar payının 2018’in üç çeyreğinde yıllık bazda azalmasının ardından 

4Ç18’de ilk kez artış göstermesi ve yıllık 0,7 puan iyileşme ile %13,5 

seviyesine yükselmesi oldu. 

 

 FAVÖK marjı beklentilerin oldukça üzerinde. FAVÖK yılın son çeyreğinde 

hem bizim beklentimiz olan 576,8 milyon TL hem de ortalama piyasa 

beklentisi olan 574,4 milyon TL üzerinde olarak çeyreklik %12,3, yıllık bazda 

da %2,3 azalışla 640,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 

4Ç18’de, yükselen hammadde fiyatlarının gecikmeli etkisine karşılık güçlü 

yıllık fiyat artışları ve zayıf TL’nin etkisiyle, yıllık 0,5 puan yükselişle ile %13,4 

seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen FAVÖK rakamı ve 

FAVÖK marjında, al veya öde kontratlarında öde tarafının çalışmış 

olabileceğini düşünüyoruz. Operasyonel olmayan tarafta ise, beklentilerin 

üzerinde gerçekleşen net kur farkı gideri net karı baskıladı. 

 

 Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Son çeyrek finansal sonuçlarının hisse 

performansı üzerinde etkisinin, operasyonel karlılığın beklentilerin oldukça 

üzerinde gerçekleşmesine karşılık net kar rakamının beklentilerin altında 

kalması, 2019 beklentilerinin oldukça zayıf bir yıla işaret etmesi ve son 3 

günde BIST 100 Endeksi’ne kıyasla %4,4 relatif olarak daha iyi performans 

göstermesi nedeniyle ‘negatif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından, 

makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklik ve risksiz faiz oranını 

%17,5’ten %16,0’a indirmemize karşılık satış ve FAVÖK varsayımlarımızda 

yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar nedeniyl,e Tofaş için 12-aylık hedef 

fiyatımızı 31,04 TL’den 23,70 TL’ye; tavsiyemizi ise ‘AL’dan ‘TUT’a indiriyoruz.  
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Fiyat Performansı 

TUT 
Hisse Fiyatı:      20,10TL 

Hedef Fiyat:       23,70 TL 
 

Getiri Potansiyeli:        %18 

Tahminler ve Rasyolar 2016G 2017G 2018G 2019T 2020T

Net Satışlar (TL mn) 14.236 17.468 18.603 19.030 23.293

FAVÖK (TL mn) 1.367 2.001 2.533 2.290 2.751

Net Kar (TL mn) 970 1.283 1.330 1.342 1.530

Hisse Başı Kar (TL kuruş) 1,94 2,57 2,66 2,68 3,06

Hisse Başı Defter Değeri (TL) 5,91 7,17 7,41 9,60 12,62

F/K 10,4x 7,8x 7,6x 7,5x 6,6x

PD/DD 3,4x 2,8x 2,7x 2,1x 1,6x

FD/Satışlar 0,9x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x

FD/FAVÖK 9,6x 6,5x 5,2x 5,7x 4,8x
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Hisse Fiyatı BIST100 (Düzeltilmiş)

Özet Veriler

Hisse Kodu TOASO

Cari Fiyat (TL) 20,10

52H En Yüksek (TL) 29,64

52H En Düşük (TL) 15,30

Piyasa Değeri (mn TL) 9.980

Piyasa Değeri (mn USD) 1.916

Halka Açıklık Oranı (%) 24,55

Konsensus HF (TL) 28,94

Konsensus Tavsiye %88 A / %13 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 7,2

HLY HBK (2019T) 2,93

Konsensus HBK (2019T) 3,23

TOASO (Mn TL) 4Ç18 4Ç17
Yıllık 

değişim

Çeyreksel 

değişim
3Ç18

HLY 

Araştırma 

Beklentisi 

Ortalama 

Piyasa 

Beklentisi*

Net satışlar 4.779 5.067 -6% 10% 4.333 4.956 5.018

Satışların maliyeti 4.145 4.397 -6% 14% 3.641

Brüt kâr 634 670 -5% -8% 692

Brüt kâr marjı 13,3% 13,2% 0,0% -2,7% 16,0%

Faaliyet Giderleri 210 239 -12% 11% 190

Marj 4,4% 4,7% -0,3% 0,0% 4,4%

FVÖK 424 432 -2% -16% 502

FVÖK marjı 8,9% 8,5% 0,4% -2,7% 11,6%

FAVÖK 640,9 656,3 -2,3% -12,3% 730,8 576,8 574,4

FAVÖK marjı 13,4% 13,0% 0,5% -3,5% 16,9% 11,6% 11,4%

Net kâr 326,5 424,3 -23% 5% 310,9 354,7 342,0

Net kâr marjı 6,8% 8,4% -1,5% -0,3% 7,2% 7,2% 6,8%

Kaynak: TOASO, HLY Araştırma, *Research Turkey

2,68 
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Şirket 2019 yılı beklentilerini de paylaştı. Şirket beklentileri, olumsuz geçen 2018 

yılının ardından 2019 yılının da sektör açısından zorlu geçeceğine işaret ediyor. Tofaş, 

2019 yılında toplam 380-400 bin adetlik yurt içi otomobil ve hafif ticari araç satışı 

(2018: 620.937) olacağını tahmin ederken; 40-45 bin adet yurt içi satış (2018: 72.709) 

ve 200-220 bin adet de ihracat beklentisi (2018: 243.795) olduğunu paylaştı. 2019 

yılında yatırım harcamasının da 140 milyon euro (2018: 105 milyon euro) seviyesinde 

olabileceği belirtildi. 

 

Finansal sonuçların ardından Tofaş tahminlerimizi aşağı yönlü revize ettik. Yurt içi 

tüketimde yaşanan daralma ve yavaşlayan Euro bölgesi ekonomisine bağlı olarak 

şirket satış hacminde gerçekleştirdiğimiz aşağı yönlü revizyon sonucunda, 2019 net 

satış geliri tahminimizi %21,3 indiriyor ve 19.030 milyon TL seviyesine güncelliyoruz. 

Küresel resesyon endişeleri nedeniyle çelik fiyatlarında gözlenen düşüş, 2019 yılsonu 

döviz kuru tahminimiz ve şirketin maliyet kısıcı tasarruf tedbirlerine bağlı olarak 2019 

FAVÖK marjı tahiminimizi 1,0 puan yukarı yönlü güncellememize karşılık satış 

gelirlerindeki azalmaya bağlı olarak 2019 yılı FAVÖK tahminimizi %14,5 aşağı yönlü 

revize ediyor ve 2.290 milyon TL seviyesine güncelliyoruz. 

Değerleme Özeti 

 

TOASO’nun 12 aylık hedef fiyatına ulaşırken, İndirgenmiş Nakit Akımı ve Benzer 

Şirket Karşılaştırma yöntemlerini kullanıyor ve iki metota sırasıyla %75 ve %25 ağırlık 

veriyoruz. İndirgenmiş Nakit Akımı modelimizde yer alan risksiz faiz oranını %17,5’den 

%16,0’a indirdik. Ayrıca modelimizde, uç büyüme oranı %3, beta katsayısı 0,70, hisse 

senedi risk primi %5,5 seviyesindedir. Tahminlerimize göre, projeksiyon dönemimiz 

boyunca ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin ortalamada %17,7 (önceki: %13,5) 

olacağını öngörüyoruz. Finansal tahminlerimizde yaptığımız güncelleme neticesinde, 

İNA modelimizde daha önce 31,45 TL seviyesinde bulunan 12 aylık hedef hisse senedi 

fiyatımız 23,20 TL olarak yer alıyor. 

 

Benzer şirket karşılaştırmasında, yurt içi ve yurt dışı benzer şirketlerden 

oluşturduğumuz modelimiz 12.604 milyon TL (önceki: 14.599 milyon TL) hedef şirket 

değerine ve 25,21 TL (önceki: 29,20 TL) hedef hisse senedi değerine işaret ediyor.  

 

Değerleme modelimiz sonucunda, TOASO için 12 aylık hedef fiyatımız 23,70 TL 

seviyesinde olup, hissenin şu anki fiyatına göre %18’lik yükseliş potansiyeline işaret 

etmektedir.  

Revize Tahminler 

Kaynak: HLY Araştırma 

Mn TL Eski Yeni Değişim Eski Yeni Değişim

Net Satış Geliri 24.168 19.030 -21,3% 26.627 23.293 -12,5%

FAVÖK 2.677 2.290 -14,5% 2.914 2.751 -5,6%

FAVÖK Marjı 11,1% 12,0% 1 puan 10,9% 11,8% 0,9 puan

Net Kâr 1.499 1.342 -10,5% 1.585 1.530 -3,5%

Net Kâr Marjı 6,2% 7,1% 0,8 puan 6,0% 6,6% 0,6 puan

2019T 2020T
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Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 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, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın rapordaki bilgiler 
dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

                  AL          :       %20 ve üzeri artış                                 TUT  :    %0 ile %20 aralığında artış           SAT      :   %0’ın altında azalış 
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