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Potansiyel 
 Ge�ri Yabancı Oranı Hisse

 Başına Kar 52 ha�alık yüksek

Net Rafineri Marjındaki Kısmi Toparlanma ve 
Modern Operasyonal Faaliyetler

Şirket finansallarında -394.966.000 TL zarar rakamı
açıklandı. FAVÖK'te bir önceki yıla göre azalış
yaşandı veFAVÖK rakamı son çeyrekte
882.859.000 TL olarak açıklandı. Sa�şların maliye�
15.844.612.000 TL olarak brüt karı etkiledi, son
çeyrek brüt karı geçen seneye göre %2,85 ar�ş
göstererek 1.190.371.000 TL olarak açıklandı. Son
çeyrekte toplam sa�şlar 17.034.983.000 TL olarak
gerçekleş�. Geçen seneye göre sa�şlarda %26.92
azalış gözlemlendi. 

Son çeyrek finansallarında 15.844.612.000 TL
olarak açıklanan sa�şların maliye� brüt kar marjını
%7.00 yaparak etkiledi. Geçen yılın aynı dönemine
göre ar�ş kaydedildi.(Önceki yılın aynı çeyreği:
%5.0) Bir önceki çeyreğe göre ise brüt kar
marjında azalış oldu (Bir önceki çeyrek: %10.0).
FAVÖK marjı %5.0 olarak gerçekleş�. Geçen
seneye göre FAVÖK marjı ar�ştaydı (Önceki yılın
aynı çeyreği: %4.0), bir önceki çeyrek rakamlarına
göre ise bu oran düşüş yaşandı.

Gelir Tablosu 
2018 2019 2020T 2021T 

 
Hasılat 88.552.170.000 89.600.776.000 58.240.504.400 77.459.870.852

Sa�şların Maliye� -79.327.847.000 -84.716.489.000 56.784.491.790 69.842.058.021

Brüt Kar 9.224.323.000 4.884.287.000 1.456.012.610 7.617.812.830

Esas Faaliyet Karı 5.736.300.000 2.230.137.000 1.164.810.088 4.987.279.652

Net Kar 3.761.445.000 585.330.000 -2.329.620.176 3.744.487.550
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Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Özkaynaklar 

19,30 250,41 9,870

Milyar Milyon Milyar

Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar 

25,053 28,560 53,614

Milyar Milyar Milyar

Kısa Vadeli Yük. Uzun Vadeli Yük. Toplam yük 

21,889 21,854 43,743

Milyar Milyar Milyar

Analiz Öze�
Gelirlerinin çok büyük kısmı ihraca�an gelen Ford Otosan, 2020 yılında yurt içi
pazar büyümesinden destek almış�r. Koronavirüs'ün küresel �carete vurduğu
darbeden dolayı firma, pazar odağını çeşitlendirmek adına yurt içine yönelmiş�r.
Şirke�n açıkladığı 2020 beklen�lerine göre yur�çi pazar beklen�si ar�rılmış�r.
Şirket toplam üre�m beklen�sini %10 oranında ar�rmış�r. FROTO hisse fiya�
sektör ortalamasına göre primli olmasına rağmen son çeyrekte Kovid-19
etkilerinden hızlı toparlanma, şirket yöne�minin başarılı yöne�mi ve olumlu
beklen�leri tahminlerimizi pozi�f etkilemiş�r. Son dönemde Türkiye'de
toparlanan otomo�v sa�şları tahminlerimize olumlu yansımış olsa da pandemide
2. dalganın oluşturduğu riskler şirket ve otomo�v sektörü üzerindeki en büyük
risklerden biri olmaya devam ediyor.
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