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BANKACILIK SEKTÖRÜ

Aralık 2013 itibariyle Türk bankacılık sektöründe 49 banka, 11.986 şube ile faaliyet göstermektedir.
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013
yılında %26.4 artarak 1.732 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Toplam krediler 2012 yıl sonuna
göre 252.7 milyar TL artarak 2013 sonunda
1.047 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Fakat,
son çeyrekteki kredi artış hızı önceki iki çeyreğin gerisinde kalmış, son çeyrekte sektör
büyümesi ticari ve kurumsal krediler ağırlıklı
gerçekleşmiştir.
2013 yılında toplam mevduat tutarı ise %
22.5 oranında artış göstermiştir. 2012 yıl
sonuna göre tüm bankaların mevduat tutarı
artış göstermekle birlikte, tutar olarak en
yüksek artış 80.7 milyar TL ile özel bankalarda görülmüştür.
Sektörün takipteki alacakları 2012 yıl sonuna
göre 6.2 milyar TL artarak 29.6 milyar TL seviyesine yükselmiştir. 2013 yılında kurumsal/
ticari krediler 2.2 milyar TL artış ile takipteki
alacaklar içinde en büyük artışa sahip kredi
türü olmuştur.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Bankacılık sektörü dönem net karını 2012 yıl sonuna göre 1.210 milyon TL artırarak 2013 sonunda 24.733 milyon
TL’ye yükseltmiştir.
2013 yılının ilk çeyreğinden sonra Türk Bankacılık Sektörü’nde mevduat faiz oranları başta olmak üzere fonlama maliyetlerinde yükselme görülmüştür. Bu gelişmeler paralelinde sektör büyümesinde yavaşlama gözlenmiştir. 2013 yılının
ilk çeyreğinde %4.2, ikinci çeyreğinde %7, üçüncü çeyreğinde %7.9 büyüme gösteren bankacılık sektörü yılın son çeyreğinde %5.1 büyüme göstermiştir.
TCMB tarafından yapılan faiz artışının maliyetleri yükseltmeye devam etmesini beklememizden dolayı bankacılık
sektör büyümesindeki yavaşlamanın artarak devam etmesini bekliyoruz. 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren
yasa ile kredi kartlarına gelen taksit sınırlaması da sektör üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklere göre sektöre göre taksit sayılarına sınırlama getirilmiştir. Yönetmelik’e göre; mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süresi 9 ay ile sınırlandırılmış, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanmayacağı düzenlemiştir. Konut, taşıt ve tüketici kredilerinde ise teminat tutarı ve vadelere sınırlama getirilmiş olup; tüketici kredilerinin vadesi 36 ay, taşıt kredileri 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır
TCMB Olağanüstü PPK kararı ile bir haftalık repo faiz oranını %4.5’ten %10’a yükseltmiş ve Merkez Bankası fonlamasının 1 hafta vadeli repo faiz oranından sağlanacağını açıklamıştır. Gecelik borç verme faiz oranı %7.75'ten %12'ye,
gecelik borçlanma faiz oranı %3.5'ten %8'e, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı % 10.25'ten %15'e, APİ borçlanma faizi ise %6.75'ten %11.50'ye yükseltildi.
Merkez Bankası’nın olağanüstü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişime gitmesi ve düzenleyici otoritelerin kredi sınırlamaları sektör karlılığında 2014 yılında gerilemeye neden olacaktır. Fonlama maliyetlerinin artması, küresel likiditenin gelişmekte olan piyasalardan gelişmiş piyasalara transferi sektör üzerinde baskı oluşturmayı yıl genelinde sürdürecektir. Tüm olumsuzluklara rağmen güçlü sermaye yapısı, risk yönetimi, temettü verimliliği, kredilerdeki büyümenin devam etmesi bankaları yatırım yapılabilir kategorisinin içinde tutmaktadır .
BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSELERİ
Sektörde faaliyet gösteren bankaların önemli rasyoları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Akbank ve Garanti
Bankası’nı olumlu mali yapısı nedeniyle beğendiğimiz hisseler arasına alıyoruz.
Aktif
Alınan
Takipteki
Krediler
Mevduat
Büyümesi %
Krediler
Krediler
AKBNK
Akbank
17,89
18.117.277.000 110.675.620.000 105.276.638.000 1.676.682.000
ALNTF
AlternatifBank
30,26
1.842.135.000
6.415.854.000
4.997.486.000
230.519.000
FINBN
Finansbank
26,28
3.160.980.000
41.817.291.000 37.919.773.000
2.713.673.000
GARAN
Garanti Bankası
22,91
29.478.093.000 118.671.399.000 106.473.588.000 2.538.430.000
ISCTR
İş Bankası (C)
22,36
13.408.997.606 132.305.899.955 119.573.919.835 2.368.802.208
SKBNK
Şekerbank
21,50
926.250.000
12.628.924.000 11.894.437.000
682.249.000
TEBNK
T. Ekonomi Bank.
20,96
6.799.674.000
36.136.181.000 32.966.170.000
788.158.000
TEKST
Tekstilbank
6,53
449.169.000
2.697.116.000
2.209.374.000
176.165.000
KLNMA
T. Kalkınma Bank.
36,26
2.452.595.000
2.680.648.000
96.962.000
TSKB
T.S.K.B.
25,48
9.002.255.000
9.172.242.000
36.253.000
YKBNK
Yapı ve Kredi Bank.
20,71
15.459.497.000 90.483.810.000 80.648.190.000
3.529.282.000
DENIZ
Denizbank
37,73
8.028.140.000
37.209.342.000 33.337.392.000
1.463.567.000
VAKBN
Vakıflar Bankası
29,27
10.423.279.000 82.162.927.000 77.173.190.000
3.356.981.000
ASYAB
Asya Katılım Bankası
41,95
3.262.422.000
20.646.552.000 19.460.922.000
808.860.000
HALKB
T. Halk Bankası
25,89
12.285.560.000 80.116.423.000 90.486.475.000
2.134.445.000
ALBRK
Albaraka Türk
33,63
1.851.388.000
11.140.843.000 10.907.176.000
284.696.000
* Veriler FINNET Veri Aktarım Programı'ndan alınmış olup, bazı bankaların 2013 yıl sonu bilançosu açıklanmamıştır.
Banka Hisseleri
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Akbank: 2013 yıl kapanışında bankanın aktifleri
2012 yıl sonuna oranla yaklaşık %20 büyümeyle
195 milyar TL’yi aşarken brüt kar üzerinden 987
milyon TL vergi karşılığı ayrıldığında konsolide net
kar 3 milyar 77 milyon TL oldu. Kobi ve kurumsal
kredilerde %31 büyümeyle 77 milyar TL’lik hacme
ulaşan banka kredilerin aktifler içindeki payını arttırıyor. Takipteki kredi oranı %1.4 ile sektörün en
düşük oranlarından birine sahipken takipteki kredilere yaklaşık %196 karşılık ayrılıyor. Özkaynak güçlülüğü ve faaliyet karlılığındaki sürdürülebilirlik ile
risk yönetim yapısı düzenleyici otoritelerin sınırlamalarına rağmen banka karlılığında pozitif etkiyi
devam ettiriyor. Sektör için zorlu geçecek yılda Akbank’ın yeni rekorlar kırmasını öngörüyoruz.
Akbank için %11 yükselme potansiyeli ile 6.78 hedef fiyatımız bulunmaktadır.

Garanti Bankası: 2013 yılında şube sayısını arttırmayı sürdüren Garanti Bankası, dijital bankacılıkta
da önemli atılımlar yapıyor. Banka, yılın son çeyreğinde uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve yüksek tutarlı borçlanma işlemlerine devam etti. Farklı
vade ve para cinslerinde bono ihraçlarını gerçekleştirmeyi sağlayan MTN programı ile toplam 1.4 milyar Dolar tutarında kaynak yaratılarak Türkiye’deki
MTN ihraçlarında %47 pazar payına ulaşıldı. Aktif
büyüklüğü 2012 sonuna göre %23 artarak 221 milyar TL’yi geçerken aktif karlılık 31 Aralık 2013 itibariyle %1.7 seviyesinde gerçekleşti. Özkaynak karlılığı %15.2’ye ulaşırken TL kredilerde pazar payı %
10.8,Yabancı Para kredilerde pazar payı %17 oldu.
Yıl kapanışında sermaye yeterliliği %13.7,takipteki
kredi oranı %2.7 olan Garanti Bankası, güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve likit bilanço yapısı ile yeni
yılda da fark yaratmaya devam edecektir.
Garanti Bankası için %11.54 yükselme potansiyeli
ile 7.15 TL hedef fiyatımız bulunmaktadır.
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