İŞBANKASI 4Ç10
İş
Bankası
2010
yılının
son
çeyreğinde piyasa beklentisi 598 mn
TL ile uyumlu 603 mn TL kar
açıklamıştır. Açıklanan kar çeyrek
bazlı %4 ve yıllık bazlı %6 artışa
işaret etmektedir.
Yılın
son
çeyreğindeki
karlılıkta
kredilerden elde edilen komisyon
gelirleri, takipdeki kredilerden elde
edilen tahsilatlar nedeniyle diğer
gelirlerdeki
artış,
mevduat
maliyetindeki
gerileme ön
plana
çıkmıştır.
İşbankası yılın son çeyreğinde kredi
portföyünü
sektör ortalaması olan
%11’in hafif altında %10 artırırken
konut kredilerinde %17 ve tüketici
kredilerinde %13 artış kaydetmiştir.
Yıllık kredi büyümesi ise %34 olan
piyasa ortalamasının 1 puan altında
%33 olarak gerçekleşmiştir.
Kredilerin varlıklar içindeki payı yılın
son çeyreğinde %48,7’ye ulaşınca
toplam varlıklarda %6’lık artışla
yaklaşık 132 milyar TL’ye ulaştı. Bu
dönemde menkul kıymet portföyünün
%5 artarken, bunun %70’i satılmaya
hazır %30’da vadeye kadar elde
tutulucak kıymetlerden oluşmaktadır.
Mevduat tarafında %8’lik sektör
ortalamasının üzerin de %10 artış
kaydeden
İşbankası,
geniş
şube
ağının etkisiyle 2010 yılında sektör
ortalamasının
2
puan
üzerinde
%22’lik büyüme kaydetmiştir. Bu da
iş bankasının mevduat tarafında
Pazar
payının
artmasına
imkan
vermiştir. Kredi mevduat oranı ise
sektör ortalaması olan %83’ün 10
puan
altında
%73
seviyesinde
bulunmaktadır.
Özkaynaklar altındaki menkul kıymet
değer artış fonundaki 331 mn TL’lik
artışın etkisiyle banka özkaynaklarını
%6’lık artışla 17 mlr’a ulaşmıştır.

Bankanın TUFE’deki dalgalanmadan
korunmak için diğer bankalardan
farklı uyguladığı muhasebe ilkesinden
(gerçekleşen
değil
beklenen
enflasyon) dolayı net faiz marjının
önceki çeyreğe göre değişmeyek
%3,8 seviyesinde kaldığını dolayısıyla
çeyrek
bazlı
net
faiz
gelirinin
korunmuş 1,114 mn TL’ye ulaştığını
görmekteyiz.
Diğer taraftan yıllık bazda net faiz
marjının
yaklaşık
100
puanlık
gerilemeyle %4,1’e gerilemesinde
diğer
bankalara
ödenen
faiz
giderlerindeki ve kredilerdeki yeniden
fiyatlama etkisini görmekteyiz ki
bunun sonucunda İşbankasının net
faiz gelirleri yıllık bazda %6 daralma
göstererek
4.582
mn
TL’ye
gerilemiştir.
İşbankasının 3Ç10 döneminde %4,6
olan
takipdeki
krediler
oranının
4Ç10’da %3,6’ya gerilemesinde ise
hem kredilerdeki büyüme hem de
takipdeki kredilerden yapılan 342 mn
TL’lik satıştan 57 mn TL’lik gelir elde
edilmesinin etkisini görmekteyiz.
Banka aynı zamanda kur ve türev
ürünlerdeki yeniden değerleme farkı
ile 145 mn TL alım satım zararı
açıklarken,
risk
maliyeti
%1.13
seviyesinde gerçekleşti.
İşbankasının mevduat ve kredilerde
2011 yılında sırasıyla %14 ve %21
artış kaydetmesini karlılığın ise %4,5
gerilemesini beklemekteyiz. Fonlama
tarafındaki rahatlığı, kredi/mevduat
oranının düşük seviyesi,
yüksek
sermaye yeterliliği, 8,25’lık tahmini
F/K ve 1,15’lik PD/DD oranı ile
benzer
bankalara
göre
%11’lik
iskontolu işlem görmesi ve 6,00 TL’lik
hedef fiyatımıza göre %21’lik iskonto
içermesinden dolayı alım yönünde
tavsiyede bulunuyoruz.
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