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Açıklama: Otomotiv sektör raporu ATIG Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma
Departmanı tarafından hazırlanmış olup, izinsiz kopyalanması ve kaynak gösterilmeden paylaşılması yasaktır. Raporda yer alan bilgiler güvenilir kaynaklardan
elde edilen bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rapor sonrasında meydana
gelecek küresel çapta ve yurtiçinde olası ekonomik ve siyasi gelişmeler rapordaki
beklentilerimizi değiştirmemize neden olabilir. Rapordaki beklentiler ve
yorumlarımız şu anki koşullar dikkate alınarak, diğer koşulların değişmediği
(ceteris paribus) varsayımı ile hazırlanmıştır. Rapor sonucunda yatırımcıların
vereceği kararlar ve raporun yorumlanması yatırımcıların kendi
sorumluluğundadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU
Otomotiv sektörü ülkelerin büyümesi ve özellikle Türkiye’de mali politikalar ile paralellik göstermektedir. Küresel ekonomi beklentilerinin düzelmesi sektöre olumlu katkı yapmaktadır. Otomotiv üretimi özellikle Çin, Japonya ve ABD’de yoğunlaşmaktadır.
08.04.2014 tarihinde Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yayımlanan ’’Küresel Ekonomik
Görünüm Raporu’’nda küresel ekonomideki faaliyetlerin güç kazandığı ve bu güç kazanma sürecinin 2014-2015 döneminde daha çok gelişmiş ekonomilerin etkisi ile sürmesinin beklendiği belirtildi.
IMF 2013’te %3 seviyesinde olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl %3.6, önümüzdeki yıl %3.9
olacağını öngörüyor. ABD’de %2.75 büyüme tahmininde bulunan kuruluşun Euro Bölgesi tahmini %1.2 büyüme şeklinde oldu. IMF’nin Türkiye için büyüme öngörüsü ise 2014 için %2.3,
önümüzdeki yıl için %3.1 oldu.
IMF’nin 2014 Türkiye büyüme tahmini (%2.3) küresel büyüme beklentilerinden (%3,6) daha düşük kalmıştır. ATIG Yatırım olarak bizim 2014 yılı Türkiye büyüme beklentimiz %2.4 seviyesinde.
2013 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdiğimizde; Türkiye 2013 yılında %4, ABD ekonomisi %
1.9 büyürken, Euro Bölgesi %0.5 daraldı (Tablo 1).
Tablo 1: Büyüme Oran ve Beklentileri
IMF BÜYÜME VE TÜFE BEKLENTİLERİ
ÜLKE

Reel GSYH

Tüketici Fiyatları

2013

2014

2015

2013

2014

2015

World Output

3,0

3,6

3,9

Europe

0,5

1,7

1,9

1,9

1,6

1,8

Advanced Europe

0,1

1,5

1,7

1,5

1,1

1,3

Euro Area

-0,5

1,2

1,5

1,3

0,9

1,2

Germany

0,5

1,7

1,6

1,6

1,4

1,4

France

0,3

1,0

1,5

1,0

1,0

1,2

Italy

-1,9

0,6

1,1

1,3

0,7

1,0

United Kingdom

1,8

2,9

2,5

2,6

1,9

1,9

Emerging and Developing Europe

2,8

2,4

2,9

4,1

4,0

4,1

Turkey

4,3

2,3

3,1

7,5

7,8

6,5

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2014
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yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Otomotiv Sektörü Büyümesi
LMC Automotive sonuçlarına göre ise 2013 yılında dünya otomotiv pazarı bir önceki yıla
oranla %3.4 artış gösterdi. Kuruluş 2014 yılında dünya otomotiv pazarının %5 büyüme göstermesini bekliyor.
LMC Automotive verilerini küresel büyüme ile karşılaştırdığımızda 2013 yılında dünya ekonomi büyümesi (%3) ile dünya otomotiv pazarı büyümesi (%3.4) paralellik göstermiştir. 2014 yılı
için küresel büyüme beklentilerinin daha umut verici olması, otomotiv sektörü için küresel
anlamda olumlu algılanabilir.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılının ilk çeyreğinde %24.5 daraldı.
ODD tarafından 2 Nisan’da açıklanan sonuçlara göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 2013 yılının ilk çeyreğinde %12.41, ikinci çeyreğinde %11.84, üçüncü çeyreğinde %
7.64 ve son çeyreğinde %8.09 artış yaşandı. 2014 yılı ilk çeyreğinde ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı %24.46 daraldı (Grafik 1).
Otomobil satışları 2014 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21.92
azalarak 89.347 adete geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise yılın ilk üç ayında geçen yıla göre %
32.08 oranında azalarak 25.925 adete geriledi.
Grafik 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Kaynak: http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/859/BasinBulteni%202%20N%C4%B0SAN%202014.pdf

2013 yılının son dönemlerinde döviz kurlarında yaşanan ciddi artış ve 2014 yılının ilk çeyreğinde Merkez Bankası’nın faizlerde ciddi bir artışa gitmesi iç talebi olumsuz etkiledi. Aynı zamanda 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yasa ile kredi işlemlerine sınırlamalar getirilmesi ve yeni yıl
ile gelen ÖTV artışları tüketimi olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.
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Türkiye’de de ülke büyümesi ve maliye politikaları ile paralellik gösteren sektör faiz oranlarına duyarlıdır.
Otomotiv sektörü maliye politikalarından en fazla etkilenen sektörlerin içindedir. Ülkemizde
hem Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi hem de 2014 yılı ile gelen ÖTV artışı sektörü
olumsuz etkileyebilir. TCMB Olağanüstü PPK kararı ile bir haftalık repo faiz oranını %4.5’ten
%10’a yükseltmiş ve Merkez Bankası fonlamasının 1 hafta vadeli repo faiz oranından sağlanacağını açıklamıştır.
Aynı zamanda 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yasa ile tüketici kredileri ve kredi kartlarına getirilen sınırlama da sektörü etkileyebilecek gelişmeler arasındadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklere göre sektöre göre taksit sayılarına sınırlama
getirilmiştir. Yönetmelik’e göre; mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süresi 9 ay ile
sınırlandırılmış, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt
alımlarında taksit uygulanmayacağı düzenlemiştir. Konut, taşıt ve tüketici kredilerinde ise
teminat tutarı ve vadelere sınırlama getirilmiş olup; tüketici kredilerinin vadesi 36 ay, taşıt
kredileri 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır.
Akaryakıt ve taksitlendirme sayılarındaki olumsuzluklar kendini ilk çeyrekte belli etmiştir.
Akaryakıta gelen tavan fiyat uygulaması ise olumlu algılanabilir.
Döviz kurlarındaki artışı da dikkate aldığımızda sektör 2014 yılında daralmaya gidebilir.
Yurtiçindeki faiz artırımının üretim maliyetlerine, kredi sınırlamasının da yurtiçi talebe olumsuz
etki yapacağını düşünmekle birlikte, otomotivdeki vergi uygulamaları da sektördeki bir diğer
negatif gelişmedir. Yüksek ÖTV uygulamaları ticari ve binek araç satışlarındaki artış hızının önünü kesen gelişmeler arasında sayılabilir.
2014 Yılı İle Gelen ÖTV Zammı
Bakanlar Kurulu Kararına göre, yeni yıl ile birlikte sıfır kilometre otomobillerde uygulanan Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında değişiklik yapıldı.
Bu değişikliğe göre, yeni binek otomobil alımında ödenen ÖTV'de artışa gidildi. Motor silindir
hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için uygulanan yüzde 40 vergi oranı yüzde 45'e, motor silindir
hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ün altında olanlar için uygulanan yüzde 80 vergi oranı
yüzde 90'a, motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler için uygulanan yüzde 130 vergi oranı ise
yüzde 145'e yükseltildi. (Kaynak: http://otomobil.haber3.com/otv-zammi-sifir-otomobil-alacaklari-uzecek-haberi40946.htm) Bu denli yüksek miktardaki artırımların ilk olumsuz etkileri kendini ilk çeyrekte ciddi
şekilde belli etti.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ

SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ



Türkiye’de sektöre yönelik yeni yatırım
planları



Türkiye’de faiz oranlarının yüksek
olması nedeniyle zayıf iç talep



Türkiye’nin stratejik konumu dolayısıyla
ithalat-ihracat pazarında avantaj elde
etme gücü



Otomotivde yüksek vergi oranları



Üretim maliyetlerinin fazla olması



Sermaye yetersizliği



Avrupa pazarına yakın olunması ve
rekabet



Kur riski



Nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle sektöre olan talep beklentilerinin
güçlenmesi



Türkiye’de ulaşım ağlarının genişlemesi
SEKTÖRDE FIRSATLAR

SEKTÖRDE TEHDİTLER



Yeni yatırım planları





Orta ve uzun vadede büyümeye yönelik
beklentilerin daha umut verici olması
(Kısa vadeli daralma sonrası)



Yüksek vergi oranları
Türkiye’de faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve kredi sınırlaması



Cari açık korkusunun devamı



Büyümenin daralması

Türkiye’de Otomotiv İhracatı
Avrupa’da zayıflığın sürmesine rağmen, Türkiye’de toplam otomotiv sanayi 2013 ihracatı bir
önceki yıla göre %14 artırarak 828.471 araç adeti olarak gerçekleşmiştir. Üretim ise %5 artışla
1.125.534 adet olmuştur. Avrupa ekonomisinin toparlanma beklentileri ihracatımıza olumlu
etki edebilir.
Türkiye’de Otomotiv İthalatı
2013 yılında otomotiv sektöründe ithal araçların payı artmıştır. 2013 yılında ithalatın payı binek
araçlarda %78’e, hafif ticari araçlarda %48’e, sektör genelinde %71’e yükselmiştir. Eğer kurda
yükselişin sonuna geldiğimiz düşünülürse, vergilerin bu seviyelerde kalacağı varsayılırsa, ithalat
rakamı 2014’te ne kadar düşer izlemeye alacağız.
Tablo 2: Otomotiv Sektöründe İthalat Payı
Sektörde İthalatın Payı
Yıl

Binek Araç

2013
2012

78%
74%

Hafif Ticari
Araç
48%
42%

Toplam
71%
65%

Kaynak: Ford Otosan 2013 Faaliyet Raporu
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Avrupa’da Otomotiv Sektörü
Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre 2013 yılında Avrupa’da toplam araç
satışları bir önceki yıla göre %1.4 gerileyerek 14 milyon adet olmuştur. Binek araçlarda 2012’ye
göre %1.8 düşüş görülmüştür. Avrupa’da 6 yıldır daralan binek araç satışları 2013’te 11.9 milyon
adetle 1995’ten bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştır. Ticari araç satışları kısıtlı bir artış göstermiş ve 1.7 milyon adet olmuştur. Avrupa’da ekonomik gidişatın etkileri ve resesyon etkisi sektörü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Dolayısı ile otomotiv sektörü için Avrupa’nın ekonomik gidişatı yakından izlenmelidir. IMF beklentilerine göre ve ECB desteği ile az da olsa bir ekonomik toparlanma beklentisi 2014 için hakim fikir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 2013 YILI

Tablo 3: Otomotiv Sektörü Araç Satışları

2013 yılında Türk otomotiv endüstrisinde
satışlar 2012 yılına göre %9 artış göstererek
885 bin adet oldu. 2013 yılının ilk 5 ayında
düşük faiz ortamı binek araç satışlarını olumlu etkiledi. Haziran 2013’ten sonra yurtiçi ve
yurtdışı gelişmeler kaynaklı döviz kuru ve faiz
oranlarının yükselmesi fiyatlarda ve maliyetlerde artış oluşturacağı beklentisiyle talebi
öne çekmiştir.
2013 yılında Türkiye otomotiv pazarında
büyüyen tek segment binek araç olmuştur.
2013 yılında 665 bin binek araç, 103 bin hafif
ticari araç, 85 bin orta ticari araç ve 28 bin
kamyon satışı gerçekleşmiştir. 2013 yılında
hafif ticari araç satışında düşüş gözlenmiştir.
Binek araçların otomotiv endüstrisindeki payı
2013’de %68 olurken, 2013 yılında %75’e
yükselmiştir.
Otomotiv sektöründeki büyümenin tamamı
%19 artan binek araç satışından kaynaklanmıştır.
Kaynak: Ford Otosan 2013 Faaliyet Raporu
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BIST100’DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ HİSSELERİ
Tablo 4: Otomotiv Sektörü Şirketleri Önemli Rasyolar

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİ
FROTO
OTKAR
TOASO

Ford Otosan
Otokar
Tofaş Oto. Fab.

NET KAR
AKTİF ÖZVARLIK
FD/FAVOK F/K (CARİ)
MARJI KARLILIĞI KARLILIĞI
0,06
10,71
28,68
13,58
12,58
0,07
7,02
35,34
10,14
13,20
0,06
7,32
22,87
8,33
13,70

PD/DD
(CARİ)
3,61
4,66
3,13

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrikaları ve Otokar Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEKLENTİLERİMİZ VE SONUÇ
2014 yılında Türkiye için sektörde büyüme hızını azaltacak gelişmeler en başta ÖTV zammı,
TCMB faiz artırımı ve kredi sınırlaması olarak karşımıza çıkıyor. Vergi uygulamaları ve kredi sınırlamaları konusunda sektörde satışları destekleyecek teşvikler yapılması durumunda
otomotiv sektörü hisseleri bu durumdan olumlu etkilenebilir.
Sektörde büyüme hızı artışının önüne geçecek etkenler bulunuyor olsa da Türkiye’de faaliyet
gösteren şirketlerin yeni yatırımları bulunmaktadır. Yeni araç ve kapasite artırım yatırımları
otomotiv sektöründeki şirketlerin cirosuna olumlu katkı yapacaktır. Aynı zamanda genelde
olumsuz geçen 2013 otomotiv sektöründe binek araç satış artış hızı öne çıkmaktadır.
İlerleyen dönemlerde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren hisseler için de spesifik
raporlarımız çıkacak ve siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Sonuç olarak; otomotiv sektöründeki gelişmeler küresel çapta ülkelerin büyümesi ile oldukça
paralellik göstermektedir. ABD ekonomisinde toparlanma başlamış olsa da, Avrupa’da hala
durgunluğun devam etmesi Euro Bölgesi’nde talebi zayıflatmaktadır. Türkiye için baktığımızda
ise 2014 yılı büyümenin hız keseceği bir yıl olacak gibi gözükmekte olup, 2015 beklentileri
daha umut vericidir. Bu nedenle otomotiv sektörünün kısa vadede daha yatay bir büyüme
gösterip, orta ve uzun vadede daha başarılı performans sergileyeceğini düşünmekteyiz.
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