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Şirket Tarihçesi 

2003: ABD’de kuruldu. 

2008: Tesla’nın ilk arabası Roadster 

2012: Tesla’nın ikinci arabası Model S Sedan 

2013: Model X 

2014:Tesla Finance kuruluşu, iş sahiplerine finansal kiralama desteği 

2015:Tesla Energy kuruluşu,  endüstriyel ve ev içi kullanım için güç ve pil takımları 

Mart 2016: Model 3 sipariş alımına başlandı, 2017 de teslimatlara başlanacak. 

Elektrikli araba, güç aktarım cihazları ve pil takımı dizaynı, üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteriyor. Dünya 

çağında 218 mağaza ve servis alanı bulunuyor. Şirketin amacı;  otomotiv sektörünün çevre dostu elektrikli 

arabalara geçişini kolaylaştırmak ve uzun vadede herkesin alım gücünün rahatlıkla yettiği elektrikli araba 

üretimi yapmaktır.  



Riskler 

Devam Eden Zararlar 

•Şirket 2014 ve 2015 yılı boyunca 
her çeyrekte zarar açıkladı. 2016 ilk 
çeyreğinde de beklentinin üzerinde 
zarar açıkladı. CEO Elon Musk Ocak 
2015’te şirketin Model 3 araç 
serisinin 2020 yılında full üretime 
geçmeden net kar elde 
edemeyeceğini açıkladı. Açıklanan 
zararların, yeni araç ve teknoloji 
geliştirme, yeni bir perakende 
ağının kurulumu için yapılan 
yatırımlardan kaynaklandığı 
görülüyor.   

Yüksek Masraflar Nakit 
Akışını Olumsuz Etkiliyor 

•R&D, genel yönetim giderleri, 
Model X ve Model 3 araçlarının 
geliştirilmesi, Gigafactory inşası ve 
Supercharger altyapı yatırımları 
şirket masraflarını artırmaktadır. 
R&D giderleri 2015’te gerilese de 
şirketin toplam faaliyet gideri %5 
yükseldi.Bununla birlikte faaliyet 
giderlerinin 2016 yılında Model 3 
aracı nedeniyle yaklaşık %20-25 
artması beklenmektedir. Seri 
üretim planları nedeniyle de 
şirketin $1.5 milyar beklenen 
sermaye giderlerinin de %50 
artacağı öngörülüyor. Bu da  
şirketin nakit akışını kısa vadede 
negatif etkileyebilir. 

Elektrik Arabalara Sınırlı 
Talep 

•Niş bir pazar olan elektrikli araba 
sektörü, fiyatların yüksek oluşu 
nedeniyle düşük piyasa 
penetrasyonuna neden olmaktadır. 
Şirketin uzun vadede; kaliteyi 
düşürmeden maliyetleri azaltarak 
tabana yayılacağı müşteri profili  
oluşturmak zor görünüyor. Düşük 
satış hacmi, araç başına maliyetleri 
de artırdığından zararı 
artırmaktadır. (Pazarlama & 
Geliştirme giderleri) Bu da şirketin; 
General Motors, Ford gibi  büyük 
ölçekli üreticilere karşı rekabet 
gücünü sınırlamaktadır.  

Tedarik Zinciri Yönetiminde 
Problemler Gelir Artışını 

Sınırlıyor 

•Tedarik zinciri yönetimindeki 
problemler üretimi artırmada 
sıkıntı yaratmaktadır. Birçok 
parçada tek bir tedarikçiye bağlı 
kalınması ve tedarikçilerin artan 
talebi karşılayamaması üretim 
kapasitesinin artırılmasını 
sınırlamaktadır. Araç talep artışının 
üretim artış oranına yüksekliği, 
gelir artışını da tehlikeye 
sokmaktadır. 

 

Direk Satış Yasağı 

•ABD’nin birçok eyaletinde herhangi 
bir oto üreticisinin doğrudan satış 
yapması yasak, bu da satışları ciddi 
şekilde etkilemektedir. 

Elektrikli Araba Şarj 
Altyapısının Olmayışı Talebi 

Olumsuz Etkiliyor 

•Özelikle Çin ve Avrupa’da elektrikli 
araba şarj istasyon altyapısının 
olmaması bu bölgelerdeki talebi 
olumsuz etkiliyor. 



Fırsatlar 

Hızlı Uluslararası Büyüme 

•2013 yılında Model S Avrupa’da, 
2014 yılında Çin’de satışına başladı. 
2013 yılında ise Model X  ve Model 
S Japonya’da sipariş almaya 
başladı. Model S, İngiltere, Hong 
Kong, Avustralya ve Mexico’da da 
sipariş almakta. Model 3 ün ise 
Hindistan, Brezilya, Güney Kore 
Yeni Zelanda, Sinapur ve İrlanda’ya 
da satışa sunulması planlanıyor.  

Teslimat Rakamlarındaki 
Artış 

•2015 ilk yarıda Model S ABD’de en çok 
satan Sedan oldu. Ayrıca 2015 yılının 
her çeyreğinde teslimat rakamları rekor 
yüksek seviyeye ulaştı. 2016 yılı ilk 
çeyreğinde de teslimatların 2015 ilk 
çeyreğine göre %50 artış gösterdiği 
görülüyor. Ayrıca Model S ve Model X 
araçlarında yapılan geliştirmelerle 
azalan maliyetlerin de  araç başına brüt 
karı da artırması bekleniyor. 

Tesla Gigafactory ‘nün 
inşasının uzun vadedeki 

pozitif etkisi 

•Batarya arz sıkıntısını çözmek amacıyla 
inşaasına başlanan Gigafactory’nin 2020 
yılına kadar yıllık üretimin 2013 global 
üretimini geçmesi bekleniyor. (500K 
elektrikli araba üretecek batarya 
takımına denk) Batarya takımının aynı 
zamanda Kwh başına üretim maliyetini 
%30’un üzerinde azaltması bekleniyor.  

«Supercharger» Network 

•Şirket; araçlarının hızlı ve serbest şarjı 
için, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya 
ve Avrupa’da “Superchargers” adı 
altında bir network geliştiriyor.Model S 
kullanıcılarına ücretsiz şarj imkanı 
sağlayan network, aynı zamanda 
bataryaların normal elektrikli şarj 
istasyonlarından daha hızlı şarj 
edilebilmelerine imkan tanıyor. 
(Supercharger ile 75 dk.da- normal şarj 
9 saat) Şu anda 3693 supercharger 
istasyonu olan şirketin, gelecek yıl 
bitimine kadar bu sayıyı ikiye katlaması 
bekleniyor. 2014 yılında China Unicom 
(2.büyük), ile 400 istasyon geliştirmek 
üzere anlaşan Tesla, 20 Çin kentine 
supercharger istasyonu geliştirme 
hususunda anlaşmıştı. 

Tesla Finance ve Tesla 
Enerji’nin şirkete pozitif 

etkisi 

•Model S kiralayacak iş sahiplerine 
finansman desteği sunan Tesla 
Finance, aynı zamanda nihai 
tüketicilere araba kredisi desteği 
sunarak talebi artırıyor. Nisan 2015 
yılında kurulan Tesla Energy ise, 
endüstriyel ve ev içi kullanım için 
batarya takımlarıyla,hacimi ce 
maliyetleri azaltacağına inanıyor. 

Yüksek performanslı  ve 
güvenli araçları rekabet 

gücünü artırıyor. 

•Şirketin yüksek performans, hız ve 
güvenliğe sahip araçları birçok 
alanda 5 yıldızlı dereceye sahip. 
2014 ve 2015 yılında araçlarına 
eklediği otomatik acil fren sistemi, 
kör nokta uyarısı, çarpışma 
uyarıları güvenliği artırıcı özellikler 
tüketicilerin ilgisini  çekmeye 
başladı.  



Temel Veriler 

2015(1ç) 2015(2ç) 2015(3ç) 2015(4ç) 2016(1ç) 

Gelir ($M) 940.00 955.00 937.00 1214.00 1147.00 

FAVÖK ($M) -47.00 -65.00 -88.00 -133.00 -81.00 

FAVÖK Marjı (%) -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.07 

Şirket Değ./FAVÖK -3875.00 -367.40 -161.90 -96.90 -86.40 

Hisse Başına Kazanç ($M) -1.22 -1.45 -1.78 -2.44 -2.13 

Fiyat Kazanç Oranı -156.20 -185.00 -139.55 -97.58 -106.52 

Envanter/Gelir 1.07 1.19 1.34 1.06 1.13 

Borç/Öz Sermaye 3.13 3.75 2.04 2.46 3.22 

Öz Sermaye Kârlılık Oranı -70.98 -95.58 -90.56 -106.64 -109.66 

Aktif Getiri Oranı  -10.32 -11.71 -13.12 -16.39 -13.06 

Getiri -25.06 -33.35 -30.71 -41.22 -38.61 

Dağıtılmış Temettüler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



Günlük-Aylık Grafik 

Teknik Analiz: Günlük grafikte 200 günlük ağırlıklı ortalamasında bulunan hisse senedi değeri, 21 günlük hareket bandında 

198.01 ile 240.85 arasında hareket etmiştir. Kısa vade için Stochastic Osilatörü’nün de aşağı yönlü hareket içinde olması hisse 

senedinin aşağı yönlü hareketini işaret edebilir. Orta-uzun vade ise aylık grafikte Stochastic Osilatörünün tepeden  dönüş 

yapmaya başlaması hisse senedinin ilk aşamada 206 seviyeleri, daha sonra ise  186 destek noktalarına kadar çekilmesini işaret 

edebilir. 
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