AKBANK 4Ç10
Akbank 2010 yılının son çeyreğinde
karını geçen yılın aynı dönemine
göre %57’lik artışla 690 mn TL
olarak açıklarken piyasa beklentisi
738 mn TL seviyesindeydi. Yıllık
bazda baktığımızda ise 2.857 mn TL
olarak gerçekleşen 2010 karı 2009
yılına göre %5’lik artışa işaret
etmektedir.
Karlılığın çeyrek bazda baz da güçlü
kalmasının
etmenleri
olaral
komisyon gelirlerindeki artış ve
enflasyona endeksli kağıtlardan elde
edilen
faiz
gelirleri
olarak
görmekteyiz.
Karlılığın
beklentilerden
düşük
gelmesinin nedeni olarak da diğer
bankacılık gelirlerinin azalış ve 18
mn
TL’lik
ticari
zarar
olarak
görülmektedir.
Akbank’ın
menkul
kıymetlerine
baktığımızda ; yabancı para menkul
kıymetlerin %99’u ve TL cinsi
menkul kıymetlerin %46’sının sabit
faizli bonolardan oluştuğunu, toplam
bono
portföyünün
yaklaşık
%30’unun
TÜFE’ye
endeksli
kağıtlardan
meydana
geldiğini
görmekteyiz. Toplamda ise menkul
kıymetlerin bir önceki çeyreğe göre
artış oranı %10 olmuştur
Akbank’ın kredilerine baktığımızda
çeyrek bazda %8.7 ve yıllık bazda
%29,4’lük büyüme gerçekleştirdiğini
görmekteyiz.
Bu değerler sektörün çeyrek bazlı
%11
ve
yıllık
bazlı
%34’lük
büyümesinin altında gerçekleşmiştir.
Bankanın
bu
sonuçlarla
TL
kredilerde Pazar payı kaybettiğini
düşünmekteyiz

Mevduat tarafında ise %5,7’lik
artış sayesinde kredi mevduat
oranının
%79’a
yükseldiğini
görmemize karşın bu oran halen
%85 olan sektör ortalamasının
altında
kalmaktadır.
Banka
2010’un son çeyreğinde 1 milyar
TL’lik, %7,28 faizli ve 178 gün
vadeli bono ihracından dolayı bizce
mevduat
rekabetinde
yer
almamıştır.
Bankanın takipdeki alacakları ise
tahsilatlardaki
artışın
devam
etmesi neticesinde
%2,4’den
%2,2’ye
gerileme
göstermiştir.
Akbank yılın son çeyreğinde bütün
kredi segmentlerindeki takipdeki
alacak oranı sektör ortalamasının
altında
gerçekleşmiştir.
Bu
gelişmede bankanın diğer faaliyet
gelirlerinin
%46
oranında
azalmasına neden olmuştur.
Net faiz gelirlerine baktığımızda
son
çeyreğinde
TÜFE’ye
yılın
endeksli bonolar sayesinde elde
edilen
640
mn
TL’lik
gelir
sayesinde çeyrek bazda %109’luk
artış gösterince, net faiz marjı da
2,5
puanlık
artışla
%4,68
seviyesine yükselmiştir.
Burada
hatırlatmak
istediğimiz
nokta
ise
Akbank’ın
TÜFE’ye
endeksli
bonolardan
dolayı
karlılıkta
meydana
gelebilecek
dalgalanmanın önüne geçebilmek
için
1Ç11’den
itibaren
muhasebeleştirme
de
TCMB’nin
2011 enflasyon hedefine göre
hareket edeceğidir. Bu doğrultuda
banka yılın ilk çeyreğinde karın
baskı altında kalmasının da önüne
geçmiştir.
(
Kısaca
TÜFE’ye
endeksli tahvillerin getirilerinde
gerçekleşen aylık TÜFE değil, yıl
sonu TÜFE beklentisini kullanacak)
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Öz sermaye kaleminin altındaki menkul değerler artış fonunun yılın son
çeyreğinde bono faizlerindeki gerileme ile birlikte satılmaya hazır bono
portföyünün elde ettiği değer artışından dolayı 531 mn TL değer artışı
kazanmasının da etkisiyle Akbank 4Ç10’da çeyrek bazlı öz sermayesini
%7,7 oranında arttırmıştır.
Akbank 2010 yılı karından 570 mn TL nakit temettü dağıtacağını
açıklamıştır ki bu değerde %20 kar dağıtım oranı ve %1,8 temettü verimine
denk gelmektedir.
Akbank 2011 tahmini 11.3 F/K ve 1,45 PD/DD oranıyla işlem görürken,
8,44 TL’lik hedef fiyatımıza göre %16 yükseliş içerdiğinden dolayı TUT
yönündeki tavsiyemizi korumaktayız.
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