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AutoWallis Sales Report *
2022. I. negyedév
11 százalékkal bővültek az AutoWallis autóértékesítési számai az első negyedévben
Budapest, 2022. április 19. – Továbbra is a piaci átlag feletti teljesítményt mutatnak az
AutoWallis Csoport értékesítési számai. A magyar tőzsde autós vállalata az előző év hasonló
időszakához képest 11 százalékkal több, összesen 7.410 darab gépjárművet értékesített az
első negyedévben. A csoport gépjárműkölcsönzési területe is jól teljesített: a bérleti
események száma több mint duplázódott, miközben a bérleti napok száma közel 30
százalékkal emelkedett.
Az AutoWallis Csoport messze a piaci átlag feletti teljesítményt mutatott fel az autóértékesítés terén
az első negyedévben, miközben a chiphiány miatti kínálatszűkülés a szektor összes márkáját érinti.
Fontos ugyanakkor, hogy keresleti oldalon az AutoWallis még nem észlel lassulást, az első
negyedéves rendelési állománya 41 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában,
melynek az is oka, hogy a korábbi megrendelések egy része a szállítási nehézségek miatt még
nyitott. Az autógyártók szállítási zavarainak közvetlen hatása lemérhető az új gépjárművek
értékesítési árrésének növekedésén, valamint a növekvő használtautó-keresleten. Ez utóbbi
esetében szintén emelkednek az árrések, így összességében a chiphiány okozta kínálatszűkülés
kedvezően hat az AutoWallis fedezet- és eredménytermelő képességére.
Az AutoWallis Csoport által értékesített gépjárművek száma 11,1 százalékkal 7.410 darabra bővült
az év első három hónapjában (a növekedés kizárólag organikus volt, ugyanis a bázis negyedévben
az összes korábbi akvizíció zárásra került). A társaság két üzletága közül a Nagykereskedelmi
üzletág értékesítése 15,6 százalékkal 5.266 darabra emelkedett, ami elsősorban a SsangYong és
Isuzu márkáknak volt köszönhető. A Kiskereskedelmi üzletágban 1.659 új és 485 használt
gépjármű talált gazdára, az előbbi 1,1 százalékos csökkenésnek, az utóbbi 11,8 százalékos
növekedésnek felel meg. A Csoport által képviselt, illetve értékesített márkák összesített erejét, a
márka-paletta diverzifikáltságát jól mutatja, hogy ehhez képest a magyar személyautó-piac 10,9
százalékkal lassult*. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén további bővülés volt
megfigyelhető: 29.679-re nőtt (+0,8%) a szerviz órák száma, miközben az AutoWallis Csoport által
képviselt Sixt több mint a kétszeresére (+123,1%) növelte a bérleti események számát. A bérleti
napok száma ennél kisebb ütemben, 29,2 százalékkal bővült 39.185-re. A számok alapján a
rövidebb időtartamú, jellemzően magasabb fedezettartalmú turisztikai célú bérlések száma
növekszik, hiszen az egy kölcsönzésre eső bérleti napok száma csökkent.
* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta.
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Változás

Nagykereskedelmi üzletág
Eladott új gépjárművek száma (darab)**

5 266

4 555

1 659

1 678

-1,1%

485

434

+11,8%

+15,6%

Kiskereskedelmi üzletág
Eladott új gépjárművek száma (darab)
Eladott használt gépjárművek száma (darab)
Gépjármű értékesítés összesen

Szerviz órák száma (óra)
Flotta méret – gépjárműkölcsönzés kapcsán (darab)
Bérleti események száma (darab)
Bérleti napok száma (darab)

7 410

6 667

+11,1%

29 679

29 447

+0,8%

674

421

+60,1%

4 155

1 862

+123,1%

39 185

30 320

+29,2%

* Fontos információk:
Közzététel időpontja:
Előzetes, nem konszolidált adatok.

2022. április 19.

Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett adatok (továbbiakban: Adatok) az AutoWallis Nyrt. és
leányvállalatainak becslései alapján kerültek összeállításra. A közzétett Adatok kizárólag tájékoztatási célt
szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az AutoWallis Nyrt. nem vállal felelősséget.
Az AutoWallis Sales Report nem alkalmas az AutoWallis Nyrt. pénzügyi, üzleti eredményeinek becslésére,
vagy erre vonatkozó következtetések levonására, így nem minősül sem nyereségbecslésnek, sem nyereségelőrejelzésnek. Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett Adatok saját célra, saját felelősségére
használhatóak fel.
Következő tervezett megjelenés(ek):
2022. I-II. negyedév

2022. július 15.

2022. I-III. negyedév
2022. október 17.
Az AutoWallis Nyrt. Sales Report minden negyedévet követő hónap 15. napján jelenik meg (ha az
hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a rákövetkező munkanapon).
** 146 darab gépjármű csoporton belüli értékesítés

AutoWallis Csoport
A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy
az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen, továbbá
autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját üzletfejlesztésekkel és akvizíciókkal szélesítse. Az AutoWallis Csoport
a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó,
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és
alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A
Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land
Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek
utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-emelése”
díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis
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