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Tofaş 2011 yılının ilk çeyreğinde Rekabet
kurumunun 47,8 mn TL’lik cezası için ayırdığı
35,8 mn TL’lik karşılık nedeniyle beklentilerin
altında 82 mn TL’lik net kar açıkladı.
Adetsel Satış ve satış gelirler rakamlarına
baktığımızda ile son derece olumlu
performans görmekteyiz. Tofaş 2011’in ilk
çeyreğinde kapasite kullanım oranını %81’e
çıkararak 81,133 adet araç üretimi
gerçekleştirmiştir. 2011 yılının son çeyreğinde
Opel için üretime başlayacak Tofaş’ın
kapasite kullanımını daha da artacak fakat an
etki 2012 mali tablolarında görülecektir.
Şirket toplam satış hacmini %10’luk artışla
86,443 adede ulaştırırken, yurtiçi satışlardaki
%93’lük artış 33,469 adetlik satış hacmine
ulaşılmasını sağlarken, italya’daki teşviklerin
kalkması ihracat hacminin %13’lük azalma ile
52,955 adette kalmasına neden oldu.
Satış gelirlerine baktığımızda ise yıllık bazda
%18’lik artışla 1,8 milyar TL’ye ulaştığını
görmekteyiz. Yurtiçindeki adetsel %93’lük
artış yurtiçi gelirlerin %69 artmasına imkan
verirken, ihracat gelirlerinde ise %8’lik gerime
kaydedilmiştir.

İlk çeyrekteki güçlü sonuçların ardında
şirketin
revize
ettiği
hedefleri
incelediğimizde; 2011 için yurtiçi pazardaki
850 ve yurtiçi satış adedinin 145 bine
çıkarılması bizim Pazar için 855 bin ve
şirket için 147 binlik beklentimize
paraleldir. Hem yeni doblo’nun etkisi ki
ABD’ye ihra. Fizibilite çalışmları da devam
etmekledir, hem de Avrupa ticari araç
piyasasındaki %’5’lik büyüme beklentisinin
korunması sonucunda şirket ihracatının 205
seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.
Rusya’daki CDK satışlarının devam etmesi
ile satış hacminin artması haricinde
açıklanan bu değerde beklentilerimizle
taraftan
euro/TL
uyumludur.
Diğer
kurunundaki euro lehine olan gelişmeler
şirketin ihracat gelirlerinin bekletilerin
üzerinde gerçekleşmesine neden olabilir.
Şirketin 2011 yılında 7,107 mn TL’lik ciro,
732 mn TL FAVÖK ve 400 mn TL’lik kar
beklentilerimiz doğrultusunda Tofaş için
bulduğumuz hedef fiyatımız 10,25 TL ve
mevcut 7,68 fiyata göre %25 iskonto
içerdiğinden ALIM yönünde tavsiyede
bulunmaktayız.

Satışlardaki bu güçlü performans şirketin
FAVÖK’ünün hem bizim 178 mn TL hem de
piyasa beklentisi olan 173 mn TL’nin üzerinde
202 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK
marjınında %10,1 yükselmesine imkan
vermiştir. Elde edilen FAVÖK marjı yılın en
zayıf çeyreği için son derece güçlüdür.
Tofaş’ın al yada öde anlaşmaları şirketin yılın
ilk çeyreğinde kur farkı giderinin 14,8 mn
TL’de kalmasına yardımcı olurken, güçlü nakit
pozsiyonu nedeniyle 17 mn TL’lik faiz geliri
elde edilence yılın ilk çeyreğinde 2 mn TL’lik
finansal gelir kaydedilmiştir. Ümraniye’deki
arsa takas işlemi nedeniyle 17,5 mn TL diğer
gelirler kaleminde yer almaktadır.
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