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Hedef Fiyat: 6,10 

Hedef Getiri: %60 

Aksigorta’yı 6,10 TL Hedef Fiyat ve %60 getiri potansiyeli ile  takip 
listemize alıyoruz.  

Değerlememizde eşit ağırlıklı olarak şirketin tarihi çarpanları ve indirgenmiş 
nakit akımı analizi kullanılmış olup, detaylar 6 ve 7.ci sayfadadır. 

2023 Yılında Aksigorta’nın ve Sigortacılık Sektörünün Yeniden 
Canlanmasını Bekliyoruz.  

Destekleyici faktörler; i) dezenflasyon süreci; ii) trafik sigortalarındaki tavan 
fiyat artışı, iii) yabancı göçmen sayısının artması ve buna bağlı olarak devlet 
hastanelerindeki randevu sürelerinin uzamasıyla özel sağlık sigortlarına artan 
talep, iv) ikiz açık ve artan finansman ihtiyacı, v) kasko payının gelir içindeki 

artan payı, vi) fiyat-maliyet makasının daralacak olması  

Özet; Sigortacılık seköründe 2023 yılında enflasyondaki geri çekilmeye 
paralel olarak maliyetlerde azalma, özellikle motor branşlarında kar 
marjlarında iyileşme ve sağlık tarafındaki yeni hikaye beklentimiz şirketi ön 

plana çıkartıyor. Yurt dışında artan faiz oranları ile birlikte borçlanma 
maliyetleri yukarı taşınmış ve mevcut politikaların sürdürülebilme ihtimali 
olasılığı azalmış gözüküyor. Bu çerçevede küresel piyasalarla olan sermaye 
akışkanlığının tekrar sağlanması adına ortodoks politikalara dönüş ile 2023 yılı 

içerisinde yeni bir hikaye oluşabileceğini düşünüyoruz. 

Riskler; 

 Enflasyonda dalgalanma, 

 TL’de oluşabilecek değer kaybı, 

 Asgari ücrette yaşanan yüksek artışlar, 

 Tedarik zincirinin bozulmasıyla parça maliyetlerinin artması, 

 Düşük gelirlilerin yüksek fiyatlamalar sebebiyle sigorta yaptırmaktan 
kaçınması. 

 

Dipten Dönüş Başlıyor 

Şirket Raporu 
Aksigorta 
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Zor Geçen 2022 Yılı Ardından 

Kaynak: TSB, SEDDK, İnfo Araştırma Tahminleri 

Grafik 2. Ortalama Prim  (Turuncu) - Ortalama Fiyat (Mavi) 

Grafik 3. Ortalama Prim (Sol) (Mavi)- Ortalama Araç Bedeli 
(Sağ) (Turuncu) 

2022 yılı sigortacılık sektörü açısından zor bir yıl 
oldu. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azalması 

ile birlikte 2022 yılında enflasyon tarafında geri 
çekilme beklentisi mevcutken, Rusya – Ukrayna 
savaşı tüm dünyaya damgasını vurdu. Enerji 
fiyatlarındaki sert yukarı yönlü seyir, gıda 

fiyatlarının artması, lojistik ve tedarik sıkıntılarına 
ek olarak arz talep dengesizliğine bağlı 
yükselişler ile birlikte dünya genelinde enflasyon 
son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Para ve 

maliye politikalarındaki belirsizlikler döviz 
kurlarında dalgalanmaya sebebiyet verdi. 
Enflasyondaki yükseliş ile birlikte tasarrufların 
azalması sonucunda alışkanlıklar değişirken, gelir 

adaletsizliği de arttı.  

Motor segmentinde artan hasarlar, yedek 

parça maliyetlerinin hızla yükselmesi ile teknik 

branş tarafı zayıf kaldı. Ayrıca 2021 yıl sonunda 

asgari ücrete yapılan %50 artışa ve jeopolitik 

risklere bağlı olarak yükselen enflasyon 

neticesinde, tüketim sepetindeki azalışı 

karşılamak adına asgari ücrete yapılan 

Temmuz ayındaki %30 artış ile tazminat ve 

maliyetler için ayrılan karşılıkları artırdı. 2022 yılı 

1. çeyreğinde trafik sigortasında muallak 

tazminat karşılıkları yazılan primlerin %130’una 

(3 yıllık ortalama %30) karşılık gelirken, kaskoda 

ise bu oran %69’a (3 yıllık ortalama %20) çıkarak 

üst düzeye ulaştı. Trafik sigortasında çdenen 

primler ise 2022 yılı ilk 9 ayında yazılan primlere 

oranla %91’e yükselirken (3 yıllık ortalama %53) 

kaskoda ise bu oran %54 (3 yıllık ortalama %66) 

ile ortalamaların altında seyretti. 2019 yılından 

bu yana araç rayiç bedelleri %360 artarken, 

sigortacılıkta prim üretimi %300 arttı. Bu 

durum ise kar marjlarını baskıladı.  

Aksigorta’nın bu konjonktürde pazar payında 

da gerileme görüldü.  

Grafik 1. Üretici ve Tüketici Fiyat Endeksi 
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Dezenflasyonla birlikte toparlanma bekliyoruz 
Kasım ayında %84,39 açıklanan TÜFE verisine göre 18 ay sonra ilk kez 
enflasyon geriledi. Bizim baz etkisi kaynaklı yılsonu TÜFE beklentimiz 

%73,5 olup, 2023 yıl sonu beklentimiz ise %50 seviyelerinde. Bu 
kapsamda enflasyonun ve hammadde fiyatlarının geri çekilmesiyle 
ödenen prime göre poliçe sonucu ortaya çıkan maliyetlerde azalış 

bekliyoruz. Buna istinaden şirket poliçelerinin kar marjının (poliçe 
fiyatı/ödenen maliyet) artacağını öngörüyoruz.  

ÜFE-TÜFE makasının rekor seviyeleri çıktığı 2022 yılında birçok şirket 
gibi, sigorta firmaları da hızla artan maliyetleri fiyatlarına yansıtmakta 
zorlandı. Fakat aradaki makasın; i)Eylül ayında yürürlüğe giren 

düzenleme ile büyük oranda zarar ettikleri trafik sigortası 
poliçelerinde aylık %4,75 azami fiyat artış imkanı, ii)ÜFE'de yaşanan 
zirveden dönüş ve düşüş trendi başlangıcı ile daralacağı ve 2023 yılının 

sigorta şirketleri adına dipten dönüş anlamı taşıyacağını bekliyoruz. 
Yurt içi TÜFE gelişmelerinin ise, önümüzdeki dönemde poliçe 

fiyatındaki artışlar sebebiyle normal şartlarda yaşanacak olan poliçe 
sayısındaki düşüşü nötrlemesi söz konusu olabilir. Enflasyon 
beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın devamı halinde 

ise yurtiçi TÜFE seviyesinde baz etkisi kaynaklı beklenilen düşüşün 
gerçekleşmeme ihtimali artmış gibi gözüküyor. Bu varsayımı 
destekleyen bir diğer faktör ise özellikle de enflasyon beklentilerini 

yukarı taşıyan yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yaklaşık %123 
olarak  açıklanması oldu. Bu sebeple 2023 yılı TÜFE beklentimizde, baz 

etkisi kaynaklı düşüşün sınırlı kalabileceğini öngörüyoruz. 

İkiz Açık Problemi ve Artan Finansman İhtiyacı 

2022 yılına Türkiye olarak cari fazla mottosuyla çıkmamızın ardından, 

Rusya – Ukrayna savaşının etkileri ile cari açığımız artmaya devam etti. 
Küresel bazda yükselen enflasyon sebebiyle ülkelerin geneli 
enflasyonu kontrol altına almak amacı ile faiz artırımına gidip 

büyümeyi ikinci plana atarken; Türkiye ve Japonya gibi ülkeler 
büyüme odaklı strateji ile genişlemeci para politikasına devam etti. Bu 

süreçte enflasyonun yükselmeye devam etmesi, yurt dışı talebin 
azalmasıyla birlikte yaşanan kur şokunun etkileri ile Merkezi Yönetim 
Bütçe Açığı ve Dış Ticaret açığında beklentilerin üstünde artışlar 

gerçekleşti.  

Bu kapsamda finansman ihtiyacı artmış olup, bütçe açığı kaynaklı faiz 
ödemelerinin 292 milyar TL seviyesine çıktığı üzerine çıktığı görüldü. 

Yurt dışında artan faiz oranları ile birlikte borçlanma maliyetleri yukarı 
taşınmış ve mevcut politikaların sürdürülebilme olasılığı azalmış 

gözüküyor. Bu çerçevede küresel piyasalarla olan sermaye 
akışkanlığının tekrar sağlanması adına ortodoks politikalar 2023 yılı 
içerisinde tekrar gündeme gelebilir. 

Yatırım portföyü gelirlerine bakıldığında ise son dönemde yaşanan 
finansal dalgalanmalar şirket karlılığına olumsuz etki etmekte olup 
2023 yılının ikinci yarısı itibariyle bu etkinin pozitife dönmesini 

beklemekteyiz. TL de oluşabilecek değer kaybı sigorta portföyüne 
zarar verebilecek olsa da şirket yıllık getiri oranını bu yıl yaklaşık %35’e 

çıkardı. Son dönemdeki volatilite ile birlikte borçlanma araçları ve 
eurobondlar şirketi destekledi. 2023 yılında da şirketin yatırım 
portföyünün %25 – 30 aralığında olmasını bekliyoruz. 

Grafik 4. Tüketici Fiyat Endeksi Tahminleri (Türkiye) 

Grafik 6. Merkezi Yönetim Faiz Harcamaları 

Grafik 5. TÜFE ve Faiz Tahminleri (ABD) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, İnfo Araştırma Tahminleri 

*Aynı ayın son 3 yıl ortalaması baz alınmıştır. 

**Enflasyon beklentisinde düşük şiddetli bozulma 

***Enflasyon beklentisinde yüksek şiddetli bozulma 
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Grafik 7. Yazılan Prim Dağılımı  

Grafik 8. Sektörel Sağlık Branşı Prim Üretimi (Milyon TL) 

Grafik 9. Aksigorta Pazar Payı Değişimi 

Kasko Payının Artması Karlılığı Destekliyor 

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında Eylül ayındaki 

%20’lik artış sonrasında aylık %4,75’lik azami artış 
sınırının getirilmesi, fiyat artışlarını sınırlasa da 
azalan taleple birlikte oluşabilecek gelir kaybının 
dengeleneceğini düşünüyoruz. Öte yandan kasko 

fiyatlarında sınırlama olmaması ve artan araç 
fiyatlarının etkisiyle talep düşüşünün daha az 
olmasını bekliyoruz. Araç başı ortalama poliçe 
tutarlarında zorunlu trafik sigortası 2022 yılı ilk 9 

ayında %85 artarken, kasko poliçe tutarları ise %
195 arttı. Kasko primlerinin toplam primdeki 
ağırlığı ise son 3 yıllık ortalama olan %40 
seviyesinden 2022 yılında %56’ya yükselmiş 

olması ise şirketin operasyonel olarak 
verimliliğine işaret ediyor. 

Yeni Hikaye Sağlıkta 

Pandemi sonrası sağlığın daha da ön plana 

çıkması, göçmenlerin devlet hastanelerindeki 
yoğunluğunun artırması ve randevu sürelerinin 
uzamasıyla tamamlayıcı sağlık sigortası başta 
olmak üzere özel sağlık sigortasına olan talep 

arttı.  Bu gelişmeler çerçevesinde Aksigorta sağlık 
sigortası operasyonunu güçlendirdi. Bu 
kapsamda şirket müşterilerinin sağlık sigorta 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 100.000 TL 

sermayeli ve şirketin %100 bağlı ortaklığı olan 
Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketi kuruldu. 

Şirketin pandemi dönemi itibariyle pazar payında 
momentumunun düştüğünü gözlemliyoruz. Zor 

geçen bu sürecin ardından savaşın etkisi ile 
yükselen enflasyonun etkileri de 2022 yılında 
pazar payındaki düşüşüne sebebiyet veriyor. 
Trafik sigortalarındaki şirket payının düşüşü de 

bu durumun en önemli sebepleri arasında yer 
alıyor. 2019 yılı Ocak ayında pazar payı %7,33 olan 
şirketin,  Mart-Nisan döneminde Türkiye’de ilk 
koronavirüs vakasının açıklanması ile pazar payı 

%5,56’lara kadar geriledi. Yeni normalleşme 
dönemi ile yükselen pazar payı, yukarıda 
belirttiğimiz nedenlerden dolayı Ocak 2022’de 
yeniden %6,75’e yükselirken Ekim 2022 itibariyle 

%5,95’e geriledi. 

Kaynak: TSB, SEDDK, İnfo Araştırma Tahminleri 
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Grafik 11. Ortalama Poliçe Tutarları  

Grafik 10. Hasar/Prim Oranı 

Grafik 12. Poliçe Adetleri 

Hasar/Prim Oranında Trend Pozitife Dönüyor 

Ödenmesi gereken hasara karşılık yazılan 
primlerin oranı 2017 - 2021 döneminde ortalama 
%66. Bu oran, ÜFE bazlı artan maliyetlere karşı 

savunmasız kalan primlerin %100 olan başabaş 
seviyesini aşarak %136’lık seviyeyle 2022 ilk 
çeyreğinde en yüksek seviyeyi gördü.  

Teknik giderin teknik gelire oranı 2017-2021 

döneminde ortalama %82 iken 2022 yılı ilk 
çeyreğinde %128’i gördü. 2022 yılı 9 aylığına göre 
ise %110’a gerileyerek düşüş eğilimine girmesi ve 

modelde detaylı olarak paylaştığımız makro 
gelişmeleri de göz önünde bulundurarak 2023 
yılında bu farkın pozitif bölgeye geçerek kar 
üreteceğini beklemekteyiz. 

Artan Kasko Fiyatlarında Talep Düşüşü Sınırlı 

Zorunlu trafik sigortası primlerinde 1 Eylül’de 
yürürlüğe giren %20 fiyat artışına ek olarak aylık 
%1,50 olan azami artış oranı %4,75’e yükseldi. 2021 

yılına göre 2022 yılı 9 aylıkta ortalama yazılan 
prim başı tutar %91 arttı. Son güncellemenin 
etkisini 2022 4. çeyrek itibariyle görülmesini 
beklemekteyiz. 

Kasko primlerinde azami artış sınırı olmadığı için 
fiyatlamalar araç rayiç bedelleri baz alınarak 2021 
yılına göre 2022 yılı 9 aylıkta yazılan ortalama 

prim başı tutarı %171 arttı. Kasko yaptıranların 
sayısı bu artan fiyatlara rağmen 2022 yılı 9 ayında 
2021 yılına göre %16 azalarak gelir üzerindeki 
etkisi sınırlı oldu. 

Tasarrufların Azalması Poliçe Sayılarını Etkiledi 

Pandemi döneminde toplu taşıma kullanımının 

azalması ile trafikteki araç sayılarındaki artış 
sonucunda, kasko poliçe sayıları 2020’de 2019’a 
göre %21,7 artışla 0,84 milyon adete, trafik 
sigortası poliçe sayıları da %17,7 artışla 2,3 milyon 

adete yükseldi. 

2022 yılında ise enflasyondaki yükselişle azalan 
tasarruflardan dolayı poliçe adetleri düşse de 
enflasyonist ortamda poliçe fiyatlamalarındaki 

artışın  destekleyici etkisinin toplam gelir üzerine 
pozitif etki yapmasını bekliyoruz. 

Kaynak: TSB, SEDDK, İnfo Araştırma Tahminleri 
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Değerleme Yöntemi  

1) Çarpan Analizi 

Çarpan analizinde şirketin anlık F/K’sının 0 olması sebebiyle cari fiyatlandırılma yapılmamıştır. Bu kapsamda 

tarihsel çarpanlar baz alınmıştır.  

Grafik 13. Çeyreklik Prim Üretimi (Milyon TL) Grafik 14. Kümüle Prim Üretimi (Milyon TL) 

Kaynak: Finnet, EquityRT, İnfo Araştırma Tahminleri 

Şirketin prim üretimi son 4 çeyrekte toplam 11,1 milyar TL olarak açıklandı. Bu yılın ise toplam prim üretiminin 
yaklaşık 12,5 milyar TL olarak tamamlanmasını beklemekteyiz. 

Şirketin tarihsel verileri incelendiğinde normalleştirilmiş Piyasa Değeri/Prim Üretimi oranı yaklaşık 0,55’tir. Bu 
kapsamda 2023 yıl sonu piyasa değeri beklentisi 9,5 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde şirketin 2023 

yılsonu prim üretiminin 17,5 milyar TL olmasını beklemekteyiz.  

Tablo 1.  Şirket Rasyoları 

Grafik 15. Piyasa Değeri/Prim Üretimi 

Tablo 2. Çarpan Analizi Sonucu 
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Değerleme Yöntemi  

2) İndirgenmiş Nakit Akımı 

2023 ikinci yarısı itibariyle ikiz açık kaynaklı artan finansman ihtiyacı sebebiyle para ve maliye politikalarında 

küresel piyasalara paralel görece normalleşme yaşanacağını bekliyoruz. Fakat küresel çapta uygulanan sıkı para 
politikaları sonucunda ise finansman maliyetinin artması, yurt içi kredi maliyetlerinde de yukarı yönlü seyri 
hızlandırma olasılığına sahip. Bu sebeple İNA değerlemesinde alınan ıskonto oranlarında yıllar itibariyle 
değişiklikler yapılmıştır. 2023 yıl sonuna kadar alınan ıskonto oranı çeyreklik bazda %8, 2024-2027 yılları arasında 

%10, 2027 sonrası uç değer (Terminal Value) hesabında kullanılan ıskonto oranı ise %5 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3. Hayat Dışı Denge (Milyar TL) 

Bu kapsamda şirketin 2023 yılı 4.çeyrek itibariyle 2022 öncesi güçlü finansal yapısına dönmesini bekliyoruz. Gelir 
modelimize göre, 2023 yılında çeyreklik bazda artacak olan poliçe fiyatları sebebiyle poliçe sayısında azalış 
beklemekteyiz. 2022 yılında SEDDK verilerine göre toplam poliçe sayısında yaşanan düşüşün 2023 yılında da 
devam etmesini öngörmekteyiz. Fiyat artış oranının, poliçe sayısındaki azalışa rağmen poliçe gelirlerinin 2023 
yılsonuna kadar çeyreklik bazda %8,8 artmasını bekliyoruz. 2024 yılı ve sonrasında ise hem maliyetlerin tarihsel 
ortalamalara yakınsaması hem de şirketin gelir üretim kapasitesinin artması sonucunda çeyreklik bazda %4 
oranında hayat dışı teknik gelirlerin yükseliş trendine devam etmesini öngörüyoruz. Bu artışa rağmen maliyetler 
tarafında ise önümüzdeki üç çeyrekte yaklaşık %13 olan çeyreklik artış oranı ortalamasının geri çekilerek 2023 yılı 
son iki çeyreğinde %6, sonraki dönemde ise yıllık bazda %14 olarak artacağını tahmin etmekteyiz. 

Bu kapsamda yapmış olduğumuz İNA (İndirgenmiş Nakit Akımı) hesaplamasına göre şirketin net bugünkü 
değeri 10.034 Milyon TL çıkmaktadır. Hisse başı bulunan değer ise 6,22 TL’dir.  

Hesaplama yöntemine ait gelecek tahminlerimize yönelik veriler ise Sayfa 8’de yer almaktadır.  

Kaynak: Finnet, EquityRT, İnfo Araştırma Tahminleri 
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Değerleme Yöntemi  

Grafik 16. Hayat Dışı Denge Tahminlerimiz (Milyar TL) 

Dönem Hayat Dışı Teknik Gelir Hayat Dışı Teknik Gider Hayat Dışı Teknik Denge

2022/4Ç 2,08                                       -2,09 -0,01 
2023/1Ç 2,27                                       -2,31 -0,04 
2023/2Ç 2,47                                       -2,58 -0,11 
2023/3Ç 2,68                                       -2,73 -0,05 
2023/4Ç 2,92                                       -2,90 0,02
2024/1Ç 3,36                                        -2,98 0,38
2024/2Ç 3,49                                       -3,12 0,38
2024/3Ç 3,63                                        -3,19 0,44
2024/4Ç 3,78                                       -3,36 0,41
2025/1Ç 3,93                                        -3,45 0,48
2025/2Ç 4,08                                      -3,61 0,47
2025/3Ç 4,25                                       -3,70 0,55
2025/4Ç 4,42                                       -3,90 0,52
2026/1Ç 4,59                                       -4,00 0,59
2026/2Ç 4,78                                       -4,19 0,59
2026/3Ç 4,97                                       -4,29 0,68
2026/4Ç 5,17                                        -4,52 0,65
2027/1Ç 5,37                                        -4,64 0,73
2027/2Ç 5,59                                        -4,86 0,73
2027/3Ç 5,81                                        -4,97 0,84
2027/4Ç 6,05                                       -5,25 0,80

Tablo 4. Hayat Dışı Denge Tahminlerimiz (Milyar TL) 

Kaynak: İnfo Araştırma Tahminleri 
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Kaynak: Finnet, EquityRT, İnfo Araştırma Tahminleri 


