GARANTİ BANKASI 4Ç10
Garanti Bankası 2010 yılında karını
yıllık %6’lık artışla 3,145 mn TL
olarak
açıklarken,
4Ç10’da
açıkladığı 698 mn TL’lik kar hem
bizim 716 mn TL hem de piyasa
beklentisi 743 mn TL’nin altında
gerçekleşmesinde
diğer
giderlerdeki %34’lük gerilemenin
etken olduğunu görmekteyiz.
Beklentileri karşılayamasa da yılın
son
çeyreğindeki
karlılığın
nedenleri,
takipdeki
kredilerde
tahsilatlardan
dolayı
azalan
karşılıklar ve menkul kıymet faiz
gelirlerinde kaynaklanmaktadır.
Bankanın varlıkları çeyrek bazlı
%9’luk
artışla
124
milyara
ulaşırken,
menkul
kıymetlerin
varlıklar içindeki payı %31,6’ya ve
kredilerinde aktif içindeki payının
%52,3’e
gerilemesine
karşın,
yüksek getirili perakende kredilere
yönelim devam etmektedir.
Bankanın elindeki TUFE’ye endeksli
menkul kıymet getirileri yılın son
çeyreğinde
445
mn
TL’ye
yükselince, bankanın 2010 yılında
TÜFE’ye endeksi bonolardan elde
ettiği faiz gelir 1,170 mn TL’ye
ulaşmıştır.
Bankanın
TÜFE’ye
endeksli bonolarının oranı %27
seviyesinde bulunurken, toplam
değişken faizli menkul kıymetlerin
oranı %63’e seviyesindedir.
TÜFE kağıtlarının etkisi ve mevduat
maliyetindeki azalma ki banka
mevduatla fonlama yerine repo
fonlamasını
tercih
etmesiye
fonlama
maliyeti
%5,1’e
gerilemiştir, Garanti Bankasının net
faiz
marjı
%4,6
seviyesine
yükselirken, net net faiz gelirleri de
123 mn TL’ye çıkmıştır.

Mevduat
tarafında
yılın
son
çeyreğinde Garanti bankası piyasa
ortalaması %8,8’in oldukça altında
%3,5
seviyesinde
büyüme
gerçekleştirerek mevduat yarışına
katılmayarak
yıllık
mevduat
büyümesini
%16
olarak
gerçekleştirmiştir.
Kredilerde ise çeyrekl bazlı %8 ve
yıllık bazlı %30,4’lük büyüme
kaydeden Garanti Bankası, kredi
mevduat
oranınıda
%89’a
çıkarmıştır. TL kredilerdeki artışın
kaynağı KOBI ve Tüketici kredileri
olurken, YP kredilerdeki artış ise
ticari
ve
kurumsal
taraftan
sağlanmıştır.
Alacak tahsilindeki düzenli artışlar
sayesinde
Garanti
Bankasının
takipdeki alacak rasyosu yılın son
çeyreğinde
%2,9
seviyesine
gerilerken
bu
oranın
sektör
ortalaması olan %3,56’nın yaklaşık
%22
altında
olduğuna
dikkat
çekmek isteriz.
Bankanın dönemsel hesap işletim
ücreti
ve
kredi
kartı
yıllık
ücretlerinin
etkisyle
ücret
komisyon gelirleri çeyrek bazda
%25’lik artışla 530 mn TL ’ye
yükselirken ulaşılan bu değer son
sekiz
çeyreğin
en
yüksek
seviyesidir.
Garanti
Bankası
tahsilatlardaki başarılı performans
sayesinde 111 mn TL’lik de diğer
faaliyet geliri kaydetmiştir.
Garanti Bankası TUFE’ye endeksli
menkul
kıymetlerde
%6,5’luk
enflasyon hedefine göre yaptığı
bütçelemeye karşın enflasyonun bu
değer
üzerinde
gerçekleşmesi
banka gelirlerin bütçeleme üzeri
gelir
elde
etmesine
imkan
tanıyacaktır.
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Garanti Bankası 2010 yılı karından 600 mn TL
temettü ödemesi
yapılmasını ( Hisse başı 0,142 TL) Nisan ayının 4’ündeki genel kurulunun
onayına sunacaktır. Garanti Bankasının 2011 yılında mevduat ve
kredilerde sırasıyla %16 ve %22’lik artış ve karlılıkta %4’lük düşüş
öngörümüzle 2011 yılı tahmini 8,9 F/K ve 1,4 PD/DD ile işlem görürken,
hedef fiyatımız 8,60’a göre %18 iskonto içermesinden dolayı ALIM
yönünde tavsiyede bulunmaktayız.
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