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Halkbank 2011 yılının ilk çeyreğinde karını
hem bizim beklentimiz olan 465 mn TL hem
de piyasa beklentisi olan 463 mn TL’nin
üzerinde 525 mn TL olarak açıklamıştır. Karın
beklentilerin üzerinde gelmesinin nedenlerine
baktığımızda; bekletilerimizn üzerinde alım
satım faaliyetleirinden elde edilen ticari kar ,
yüksek temettü geliri ve komisyon
gelirlerindeki artışı görmekteyiz.

Bankanın aktif kalitesindeki iyileşme kredi
temettü oranının %3,5’e gerilemesine
neden
olurken,
bankanın
kredi
fonlamasında repo işlemlerinden sağladığı
fonlardaki artış, munzam karşılıklarını bu
yolla fonlamayı tercih ettiğini düşünmemize
neden olmaktadır ki para piyasasından
sağlanan fonların pasif içindeki payı da
%7,7’ye çıkmıştır.

Halkbank kredilerini yılın ilk çeyreğinde %7,5
artırırken, mevduatlarında ise %2,92luk
büyüme gerçekleştirince 2010 sonunda %81
olan
kred/mevduat
oranı
%84,4’e
yükselmiştir. Halkbank kredi büyümesinin
ağırlıklı olarak YP kredilerinden sağladığını
bununda YP kredilerdeki sektör ortalaması
%92lık büyüme karşın halkbankın %18,1
büyümesinden
görmekteyiz.
Bankanın
büyümesi daha çok KOBI ve bireysel
kredilerdedir.

Mevduat tarafında da Halkbank sektör
ortalaması olan %1,3’ün oldukça üzerinde
%2,9 seviyesinden büyüme kaydetmiştir.
Mevduatın kırılımına baktığımızda TL
mevduatta %0,2’lik daralma görmemize
karşın bankanıın vadesiz mevduatının
toplam içindeki payının %16,3 yükseldiğini
görmekteyiz.

Tüketici kredilerinde %9 olan sektör
ortalamasın karşın Halkbank bu segmentte
%10,3’lük artış kaydetmiştir. Burada bankanın
stratetijisinin düşük getirili spot kredi yerine
daha yüksek getirili bireysele yönelim
olduğunu düşünmekte ve bunu olumlu
bulmaktayız.
Diğer taraftan tüketici kredilerindeki artış,
komisyon gelirlerinin çeyrek bazlı %19 artış
kaydetmesine ve operasyonel gelirlere
katkısının %11’den %13,6’ya çıkmasına
yardımcı oldu. Halkbank net faiz marjındaki
daralma nedeniyle baskı altında olan net faiz
gelirlerini, komisyon gelirlerindeki artışla
gidermeye çalışmıştır.
Takipdeki krediler oranı sektör ortalamsı olan
%3,2’nin hafif üzerinde %3,5 olmasına karşın
önceki çeyreğe göre 35 puanlık azalış
göstermiş, bankanın takipdeki kredilere
karşılık ayırma oranı ise 1,1 puanlık artışla
%84,4’e çıkmıştır.

Menkul kıymet getirlerindeki gerileme net
faiz marıjının %4,4’e düşmesine neden
oldu. Buradaki etmenleri ise enflasyona
endeksli
tahvillerin
getirilerindeki
dönemsel düşüş, kredi getirileri/mevduat
maliyeti’ndeki
daralma
olarak
ikinci
çeyreğinde
görmekteyiz.
(Yılı
enflasyona endeksli tahvil getirisinde
1Ç11’e göre 51 mn TL’lik daha fazla getiri
elde etmesini beklemekteyiz
2010 yılının üçüncü çeyreğinde 163 mn olan
ticari karın yılın son çeyreğinde Türev ve
kambiyo zararlarından dolayı 114 mn TL’ye
gerilemesinin ardından, 2011 ilk çeyreğinde
98 mn olarak gerçekleşen alım satım karı ve
43 mn TL olarak gerçekleşen temettü geliri
ki 24 mn TL’lik kısmı halkhayat ve
emeklilikten sağlanmıştır, 25 yeni şube
açılmasına karşın gider/gelir oranını %36’da
sabit kalması ve halen sektördeki en düşük
seviyelerden
biri
olması’da
karlılığı
desteklemiş olan diğer gelişmelerdir.
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Özel ve genel karşılıkların azalması
neticesinde karşılık giderlerinde %34 azalma
görülmüş ve risk maliyeti ise en düşük değeri
olan 50 baz puan olarak gerçekleşmiştir. Basel
II standardlarına uyum için BDDK’nın yeni
sermaye yeterlilik hesaplama yönetimi ile
peşin ödenen giderlerin sermaye hesabından
çıkarılması v.b Halkbank’ın sernaye yeterlilik
oranının 8 baz puanlık artışla %16,02’ye
yükselmesine neden olmuştur.
Halkbank 2011 hedefleri ise ; Kredilerde %25,
mevduatta %17, aktif’te %20, menkul kıymet
%8 büyüme, %17 komisyon gelirinde ve %15
faaliyet giderinde artış, 16 sermaye yeterlilik
oranı ve %24 seviyesinde özkaynak karlılık
hedefi bulunmaktadır. Bizim tahminlerimiz
ise kredilerde %28, mevduatta %19, aktifte
%19, komisyon gelirlerinde %20 ve %25
özkaynak karlılığıdır. Dolayısıyla banka
tahminleri iel bizim tahminlerimiz hemen
hemen uyumludur.

Halkbank munzam karşılık artışından en
fazla etkilenen bankalardan biridir.
Dolayısıyla net faiz marjındaki daralma
diğer bankalara göre daha fazla olacaktır,
banka buradaki daralmayı komisyon
gelirlerinde artışla karşılamak isteyecektir.
Halkbank için
15,10 hedef fiyatımızı
açıklanan 1Ç11 verileri dogrultusunda
15,60’a yükseltirken, %16’lık iskonto içeren
hedef fiyatımıza göre TUT yönündeki
tavsiyemize devam etmekteyiz.
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