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Finansal Sonuçlar 

 

Savunma 

 Beklentilerin üzerinde net kar. Geçen yılın aynı döneminde 55,77 

milyon TL net finansman gideri kaydeden Aselsan, 4Ç20’de 195,4 

milyon TL net finansman geliri elde etti. Bu görünümde, şirketin yılın 

son çeyreğinde 128,4 milyon TL tutarında  net faiz geliri kaydetmesine 

ek olarak, 68,9 milyon TL net kur farkı geliri yazması etkili oldu. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde net bazda banka kredilerinden kaynaklı 

134,4 milyon TL tutarında kur farkı gideri kaydetmişti. Faiz gelirleri de 

74 milyon TL seviyesindeydi. Ancak, operasyonel güçlenme artış 

karşısında, faaliyetlerden kaynaklanan 590 milyon TL’lik net kur farkı 

gideri nedeniyle şirket diğer faaliyetlerden 624,5 milyon TL gider 

kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde şirket faaliyetlerden kaynaklı 

yazdığı 194,5 milyon TL tutarındaki net kur farkı geliri ışığında  diğer 

faaliyetlerden 285,5 milyon TL gelir elde etmişti. Diğer yandan, şirket 

4Ç20’de 174 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydetti. Bu bağlamda, 

şirketin net karı yıllık bazda %6,5 artışla 1,46 milyar TL seviyesinde 

gerçekleşti. Açıklanan net kar, kurum beklentimizin ve piyasa 

beklentisinin %12 ve %19 seviyelerinde üzerinde gerçekleşti (Kurum 

beklentimiz: 1,30 milyar TL, piyasa beklentisi: 1,23 milyar TL). Bu 

doğrultuda, net kar marjı da bu çeyrekte, 4Ç19’da bulunduğu %25,45 

seviyesinden %19 seviyesine geriledi. 4Ç20 finansallarının genel 

olarak beklentiyi aşmasına karşın, net kar marjındaki düşüş nedeniyle  

hisse performansı üzerindeki etkisinin ‘sınırlı pozitif’ olacağını 

düşünüyoruz.  

 

 Beklentileri aşan satış gelirleri. 4Ç20’de Aselsan’ın konsolide satış 

gelirleri yıllık bazda %43 artışla 7,68 milyar TL seviyesinde, kurum 

beklentimizin %19, piyasa beklentisinin de %8 üzerinde gerçekleşti 

(Kurum beklentimiz: 6,44 milyar TL, piyasa beklentisi: 7,08 milyar TL). 

Bu dönemde devam eden salgın etkisi karşısında, UFRS 15 

projelerindeki ilerlemeler ve yoğunlaşan doğrudan teslimatlar satış 

gelirleri görünümündeki toparlanmada etkili oldu. Bu dönemde yurt içi 

satışlar yıllık bazda %44 yükselişle 6,70 milyar TL seviyesinde 

gerçekleşirken, yurt dışı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %31 

artışla 1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracat gelirlerinin 

toplam satış gelirleri içindeki oranı yıllık bazda değişim göstermeyerek 

%87 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan, 3Ç20 özelinde 235 

milyon dolar civarında yeni sipariş alan şirket, 4Ç20’de 533 milyon 

dolar tutarında yeni sipariş aldı. Şirketin bakiye siparişleri bu dönemde 

çeyreksel bazda değişim göstermeyerek 9,5 milyar dolar 

seviyesindeki seyrini sürdürdü. Aselsan 2019 yılını 9,7 milyar dolar 

tutarında bakiye sipariş ile tamamlamıştı. 

 

 FAVÖK cephesinde güçlü artış Bu dönemde şirketin satış 

kompozisyonunda kar marjı yüksek ürünlerin yoğunlaşmasıyla  

FAVÖK, yıllık bazda %63 artışla 2,11 milyar TL seviyesinde 

gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimizin %45, piyasa 

beklentisinin de %35 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 1,46 

milyar TL, piyasa beklentisi: 1,56 milyar TL). Bunun sonucunda, 

FAVÖK marjı da yıllık bazda 3,3 puan artışla %27,5 seviyesine 

yükseldi. 

 

 Şirket 2021 yılı öngörülerini açıkladı. Şirket yönetimi 2021 yılında 

satış gelirlerinin %40-50 bandında artış göstereceğini ve FAVÖK 

marjının %20-22 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Yatırım 

harcamaları tarafında da şirket beklentisi 2 milyar TL seviyesinde 

bulunuyor.  

 

 

 

 

4Ç20 Finansal Sonuçlar - Sınırlı Pozitif 

Aselsan 
TUT 

Hisse Fiyatı:  17,08 TL 

Hedef Fiyat:   19,78 TL 
 

Getiri Potansiyeli:  %16 

Fiyat Performansı 

Özet Veriler

Hisse Kodu ASELS

Cari Fiyat (TL) 17.08

52H En Yüksek (TL) 19.86

52H En Düşük (TL) 10.06

Piyasa Değeri (mn TL) 38,942

Piyasa Değeri (mn USD) 5,475

Halka Açıklık Oranı (%) 25.80

Konsensus HF (TL) 20.47

Konsensus Tavsiye %27 A / %73 T / %0 S

3A Hacim (mn USD) 79.1

HLY HBK (2021T) 2.67

Konsensus HBK (2021T) 2.93
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Özet Finansallar 

 

 Yıl net nakitte tamamlandı. 4Ç20’de yıllık bazda şirketin ortalama tahsilat süresi 285 günden 340 güne yükselirken, stokta kalma 

süresi 438 günden 380 güne kısaldı. Ortalama tahsilat süresindeki  uzamayı pandemi süreci sebebiyle normal karşılamakla beraber, 

stokta kalma süresindeki iyileşmeyi olumlu değerlendiriyoruz. Ortalama borç ödeme süresi de önceki yılın aynı dönemindeki 305 gün 

seviyesinden 292 gün seviyesine geriledi. Bu doğrultuda, şirketin nakit üretim döngüsü 4Ç20’de 428 gün ile geçen yılın aynı 

dönemindeki 417 güne yakın seviyede gerçekleşti. Geçen çeyrekte 1,3 milyon TL seviyesinde bulunan net borcu, 4Ç20’de 

mevsimselliğin desteğiyle 191 milyon TL net nakite döndü. Şirket geçen yılı 1,28 milyar TL net nakitle tamamlamıştı.  

 

 

 ASELS için 19,29 TL olan hedef fiyatımızı 19,78 TL seviyesine revize ediyor, ‘TUT’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yılın son 

çeyreğinde mevsimsel faktörlerin desteğiyle pandemi koşullarına karşın güçlü operasyonel performans gösteren Aselsan’ın net 

borçtan net nakite geçmesini olumlu değerlendiriyor, kurum tahminlerimizi şirket öngörüleri paralelinde hafif yukarı yönlü revize 

ediyoruz. Bu bağlamda 22,2 milyar TL seviyesindeki satış gelirleri tahminimizi 22,5 milyar TL seviyesine revize ediyoruz. FAVÖK 

tahminimizi de 4,82 milyar TL’den 4,97 milyar TL seviyesine yükseltiyoruz. Böylelikle 5,74 milyar TL seviyesindeki net kar beklentimizi 

6,1 milyar TL seviyesine çekiyoruz. Yatırım harcamaları öngörümüzü, şirket beklentileri paralelinde 2 milyar TL olarak modelimizde 

güncellediğimizi de belirtmek isteriz. Modelimizde ayrıca net borcu güncellememiz, İNA değerlememizi bir yıl ileri taşımamız ve benzer 

şirket çarpanı modelimizi güncellememiz neticesinde, Aselsan için hedef fiyatımızı 19,29 TL’den 19,78 TL seviyesine revize ediyor, 

‘TUT’ tavsiyemizi sürdürüyoruz..  

 

ASELS (mn TL) 4Ç20 4Ç19 Yıllık değ.

Çeyreksel 

değ. 3Ç20

HLY Araştırma 

Beklentisi

Piyasa 

Beklentisi*

Gelirler 7.682 5.365 43,2% 140,7% 3.192 6.442 7.085

Operasyonel Giderler 5.644 4.143 36,2% 107,0% 2.727 5.095 5.521

FAVÖK 2.111 1.296 62,9% 289,6% 542 1.460 1.564

FAVÖK Marjı 27,48% 24,16% 3,32 puan 10,51 puan 16,98% 22,66% 22,07%

Operasyonel Kar 2.038 1.222 66,8% 337,9% 465 - -

Net Kar 1.463 1.374 6,5% 27,1% 1.151 1.310 1.225

Net Kar Marjı 19,04% 25,61% -6,56 puan -17 puan 36,04% 20,33% 17,29%

* Research Turkey Anketi
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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. 

Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %15 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %15 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 

Halk Yatırım Araştırma 

Halkyatirimarastirma@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 81 

 

Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü 
 

BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 
 

İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen 
Perakende, Cam, Çimento, GYO, Mobilya 

ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 
 

Abdullah DEMİRER Uzman 
Havacılık, Petrol&Gaz, Gübre, Kimya 

ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 
 

Ayşegül BAYRAM Uzman 
Strateji 
Telekom, Madencilik, Savunma 
 

ABayram@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 30 
 

Uğur BOZKURT Uzman Yardımcısı 
Makroekonomi 
Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya 

UBozkurt@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 
 

Künye & Çekince 


