ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ – ASELS 2020 2.Çeyrek
Değerlendirmesi

Aselsan 2Ç20’de piyasa beklentisinin üzerinde 921 milyon TL net
kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 704 milyon TL net
açıklayan şirket net karını %31 oranında artırmış oldu.

Net karın piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasında ikinci
çeyrekte Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 461
milyon TL tutarındaki esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminin
etkili olduğu görülüyor. 2Ç20’de 2.63 milyar TL satış geliri elde eden
Aselsan 2Ç19’a göre satış gelirlerini %0,35 oranında artırdı. (2Ç19
Satış Geliri: 2.62 Milyar TL)
Satış detaylarına baktığımızda yurt içi satışlar yıllık bazda %2,4
artışla 2,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı satışlar
ise önceki yılın aynı dönemine göre %18,9 düşüşle 93 milyon TL
seviyesinde gerçekleşti. İhracat gelirlerinin toplam satış gelirleri
içindeki oranı yıllık bazda 0,9 puan düşüş kaydederek %3,5
seviyesine geriledi.
FAVÖK rakamını 2Ç20’de 2Ç19’a göre %18 oranında artıran şirket
654 milyon TL rakamı ve (2Ç19 FVAÖK: 552 Milyon TL) %24,80
FAVÖK marjı elde etti.
2Ç20’de 1 milyar TL net borcu bulunan Aselsan’ın yıllık bazda net
borcu ise 956 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Yılın ilk yarısında
2.1 milyar TL net yabancı para pozisyonu olan şirketin net işletme
sermayesi ise 6.9 milyar TL seviyesinde.
Yılın ilk yarısında 511 milyon dolar tutarında yeni sözleşme
imzalayan şirketin 2Ç20 itibariyle bakiye sipariş miktarı ise 9,5
milyar dolar olarak gerçekleşti.
2020 yılı için yıl sonu tahminlerini de açıklayan Aselsan net
satışlarında %40-%50 oranında büyümeye ek olarak %20-%22
arasında FAVÖK marjı ve 1.5 milyar TL yatırım harcaması
öngörüyor.
Şirket için yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı benzerlerine göre
değerlendirmemiz sonucu ASELS payları için 20.97 TL hedef fiyat
öngörüyoruz.
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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 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
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saklıdır. üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak,
bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

