HALKBANK 4Ç10
Halkbank 2010 yılını yıllık bazda
%23’lük artışa işaret eden 2,010
mn TL ve geçen çeyreğe göre %5
artışa işaret eden 500 mn TL ile
kapattı. Açıklanan son çeyrek karı
hem bizim 535 mn TL hemde
piyasa beklentisi 564 mn TL’nin
altında gerçekleşmiştir.
Açıklanan karın hangi nedenlerden
dolayı
beklentilerimizin
altında
gerçekleştiğine
baktığımızda
;
karşılık giderlerindeki artış ve kur
farkı zararları görmekteyiz.
Son
çeyrekteki
karlılıkta;
HalkGYO’dan
elde
edilen
değerleme geliri, menkul kıymet
faiz
ve
komisyon
gelirlerinin
etkisini görmekteyiz.
Bankanın kredileri yıllık bazda
%39’luk artış gösterirken, agırlıklı
olarak YP kredilerde artış ve de
konut
ile
ihtiyaç
kredilerine
yönelimin
devam
ettiğini
gözlemlemekteyiz.
Kredilerdeki büyüme neticesinde
bankanın aktifleri yıllık bazda
%14,7 artarken, toplam varlıklar
içinde kredilerin payı 3Ç10’daki
%58,5
seviyesinden
%60,7’e
ulaşmış, diğer taraftan menkul
kıymetlerin
toplam
varlıklar
içindeki payı 3Ç10’daki %29,8
seviyesinden %27,7’ye gerilerken,
toplamda
20,2
milyar
olarak
gerçekleşmiştir.
Menkul
kıymet
portföyünün
%12’si
TUFE’ye
endeksli
toplamda
ise
%652i
değişken faizlilerden oluşmaktadır.
Halkbank’ın yılın son çeyreğinde
mevduat büyümesi %8,8 olan
sektör ortalamasının altında %6
seviyesinde gerçekleşirken,

yıllık bazda büyeme %25’lere
ulaştı. Vadesiz mevduat’ın toplam
içindeki payı %13,7 seviyesine
yükselmiştir.
Bu
gelişmeler
neticesinde ise sektörün %87 olan
kredi mevduat oranı Halkbank’ta
%81 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kredilerdeki
yıllık
%39’lük
büyümeye
karşın
Halkbank,
takipdeki
kredi
oranı
4Ç10’da
%3,8’e
gerilemiş
ve
bunlara
karşılık ayırma oranını 0,5 baz
puanlık
artışla
%83,3’e
yükselmiştir.
Halkbankta da diğer bankalarda
olduğu gibi mevduat maliyetindeki
gerileme
ve
TUFE’ye
endeksli
kagıtların son çeyrekteki olumlu
performansından
dolayı
faiz
gelirlerinde de çeyrek bazlı %16
artışla kaydetmiştir.
Bankanın net faiz marjı %4,8
seviyesinde gerçekleşirken bunda;
M.K portföyünün yaklaşık %11’inin
itfası, TÜFE’ye endeksli bonoların
katkısını ve vadesiz mevduatın
toplam mevduat içindeki payının
artması ile çeyrek bazlı %5,1’e
gerileyen
mevduat maliyetinin
olumlu etkisini görmekteyiz. Ücret
ve
komisyon
gelirlerine
baktığımızda ise çeyrek bazlı %8
ve
yıllık
bazlı
%14’lük
artış
görülmektedir.
Halkbank’ın
gayrimenkul
portföyünü HALKGYO’ya transfer
etmesinden dolayı elde edilen
181.3 mn TL’lik kar 4Ç10’da diğer
faaliyet gelirlerinin 285 mn TL’ye
ulaşmasındaki etmendir.
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Bankanın personel giderleri yılın son çeyreğinde sabit kalmasına karşın,
değer düşük karşılığı ve pazarlama maliyetlerindeki artış neticesinde Faaliyet
giderleri %14 artış kaydederken, düzeltilmiş maliyet gider rasyosu %40
seviyesine ulaştırmıştır.
2011 yılında Halkbank için; mevduat ve kredilerde sırasıyla %16 ve %24’lük,
komisyon gelirlerinde ise %17’lik büyüme ve karlılıkta %2’lik gerileme
öngörmekteyiz. 2011 tahmini 7,9 F/K ve 1,66 PD/DD değeri ile işlem gören
hisse için hedef fiyatımız 15,50’ye göre %25 iskonto içermesine karşın ikincil
halka arz baskının hisse üzerinde devam etmesinden dolayı TUT yönünde
tavsiyede bulunmaktayız.
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