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TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ BEKLENTİLERİ
Türkiye’de yaşanan siyasi gerginlikler ve FED’in parasal sıkılaştırma beklentileri TL üzerinde etkili olmuş ve değer kaybetmesine yol açmıştır. Merkez Bankası bu duruma müdahale etmek için 2013 yılı sonunda döviz satım ihalelerinde
tutarı 400 Milyon Dolara çıkarmış, Ocak ayında piyasaya doğrudan müdahale ederek bir günde 2 Milyar Dolardan
fazla satmıştı. Satış ihaleleri ve müdahaleleri sonuç vermeyince, 28 Ocak tarihinde yapılan Olağanüstü PPK toplantısı
ile bir haftalık repo faiz oranını %4.5’ten %10’a yükselterek döviz kurundaki yükselmeyi durdurmayı amaçlamıştır.
En son 18 Mart tarihinde yapılan TCMB Para Politikası toplantısında ise faizlerde değişikliğe gidilmeyerek bir haftalık
vadeli repo ihale faiz oranı %10 olarak bırakılırken, gecelik borçlanma faiz oranını %8 olarak belirlendi. Zorunlu karşılıklar da ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda, Ocak ayında yapılan güçlü
parasal sıkılaştırma risklerin enflasyondaki etkisini sınırlarken, dış talebin katkısıyla net ihracatın büyümeye katkı yapması beklendiği de belirtildi. Baz etkisinin katkısıyla Haziran ayına kadar enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini ve bu süreçte enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının yakından izleneceğinin de altı çizildi.
30 Mart’ta yapılacak olan belediye seçimleri öncesinde artan siyasi gerilim ve 19 Mart tarihinde neticelenen Amerika
Merkez Bankası (FED) ’in tahvil alım programında 10 Milyar Dolarlık azaltımının arz ettiği riskler Türkiye üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaktadır. Türkiye’de ki bu belirsiz tablo karşısında, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları Moody’s ve Fitch ‘ten Türkiye hakkında açıklamalar yapılırken, Standard&Poors, ülkenin kredi notunun görünümünü,siyasi risk ve yavaşlayan ekonomik büyümeyi gerekçe göstererek “durağan”dan “negatif”e indirdi. Moody’s ise 10
Türk Bankasını negatif izlemeye alıp, yatırımcılar için risklerin arttığının altını çizerek Türkiye’nin kredi notunun daha
yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti (Grafik:1)
Grafik:1 Türkiye Kredi Notu ve 5 Yıllık CDS
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Moody’s; Akbank, Asya Katılım Bankası, Şekerbank,Ziraat Bankası,Türk Ekonomi Bankası,Garanti Bankası,Halkbank,Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi Bankasını olası bir not indirimi için izlemeye aldı.
Açıklamasında ise bankacılık sisteminin ileriki 12-18 ay boyunca büyümedeki yavaşlama Türk bankalarının fonlama
maliyetlerinin artması ve politik risklerden dolayı zorlu bir durumun içerisinde olacağı belirtildi. Türk bankalarındaki
varlık kalitesinin ve karlılığın zayıflayacağı ve Türkiye’nin 2014 yılında %2.5 büyüyeceği öngörülen açıklamada, Türk
bankalarındaki fonlama masraflarının 2013 ortalamasıyla karşılaştırıldığında 400 BP artabileceği kaydedildi.
FED’in parasal genişlemeyi yavaşlatması,politik belirsizlikler,potansiyel bir parasal sıkılaştırma ve iç talepteki zayıflamanın Türkiye’nin büyümesine aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi. Türk bankalarının kredilerden kaynaklanan
sıkıntıları absorbe etme kapasitelerinin olduğu ancak bu 10 bankanın kredi profillerinin zayıflayabileceği belirtildi.
Türk bankacılık sisteminin toplam varlık ve kredilerinin,2010 yılından bu yana sırasıyla %72 ve %99 oranında büyüdüğü
hatırlatılan açıklamalarda,bu durumun pazar fonlarına güvenin artması ve kredi mevduat oranının %88’den %114’e
yükselmesiyle sonuçlandığı ancak bankacılık sisteminin bazı kısımlarında bu güvenin bittiğini kaydetti (Grafik:2).
Grafik:2 Toplam Krediler
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Türkiye gibi düşük sınır ötesi çeşitliliğin olduğu sistemlerde, bir bankanın kendine has probleminin geniş sistematik
soruna neden olabileceği savunulan açıklamada, son küresel finansal krizin, bankalar için destek çerçevesinin nasıl
hızla değişebileceğini gösterdiği belirtildi.
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Fitch’in raporunda ise ; Türk bankaları ılımlı finansal baskılara karşı dirençli gözüküyor.
Türk bankalarının kayıpları absorbe etme kapasitesi sayesinde varlık kaliteleri ve performanslarına ilişkin ılımlı
şoklara karşı koyabilme gücüne sahip olduğu vurgulanırken, bu durumun 2014 yılını nispeten zorlu bir yıl yapacak olan para birimindeki son keskin değer kaybı ve faiz şoklarına rağmen Türk bankaları için görünümün durağan olma sebebidir diye de belirtildi. Ülkenin bir çok bankasının iki yıllık stres senaryosu altında sağlıklı sermaye
rasyosunu koruyabildiğine işaret edilirken, bu senaryonun daha yavaş varlık büyümesi ile karlılık daralmasını
varsaydığı aktarıldı. Türkiye’de birçok banka için sermaye ve kar üretmenin önemli bir güç oluşturduğu dile getirilirken, sadece dört banka Fitch’in minimum ana sermaye/risk ağırlıklı oranı olan %10’u korumada başarısız
olduğu belirtildi. Ancak yabancı sahipli Alternatifbank, Denizbank, TEB ve ING sermaye rasyolarını bağlı bulundukları ana bankalardan destekleyebildiklerini ve bu bankalara, eğer ihtiyaç duyulursa hissedarlarından daha
fazla sermaye enjekte edilebileceği ifade edildi. Ülkenin en büyük bankaları arasında yer alan Yapı Kredi ve Vakıfbank rakiplerinden daha sıkı sermaye rasyolarına sahip olmalarına rağmen rasyoların halen makul seviyede
olduğuda vurgulandı.FED tahvil alımlarını azaltma programının,Türkiye’nin de dahil olduğu bazı gelişmekte olan
piyasalara ilişkin yatırımcı algısını kısıtladığını ve Türkiye cari işlemler açığını finanse etmek için kısa vadeli sermaye akışlarına bağımlı olduğunu bu durumun bankaların yabancı para kredileri için aktif kalitesi riskini artırarak,
Türk Lirası’nı döviz kuruna karşı savunmasız bırakır değerlendirmeleri yapıldı. Yükselen faizler sonucunda,2013’ün ilk yarısında görülen hızlı kredi büyümesi olasılığının daha az olduğu aktarılırken, bununla birlikte
daha yüksek faiz,borç hizmet maliyetlerini artırabilir ve ekonomik büyümeyi düşürebileceği belirtildi. Ayrıca,
özellikle KOBİ’lerin takipteki kredilerinin artabilme olasılığı da bir risk olarak algılanabilir (Grafik:3).
Grafik:3 Krediler Yıllık Artış Oranları
Fitch yetkilileri ise Türkiye Merkez Bankası’nın kredibilitesinin sürdüğünü söyledi. Sağlıklı bankacılık sektörünün ülkenin
kredi notunu da etkilediği ifade edilirken,
Türk bankalarının çok canlı bir sermaye
tabanı olduğunu açıkladı. Ancak, Türkiye’nin dışarıdan gelen sermayeye bağlı
olduğunu ve gelirlerin faiz üzerinden
sağlandığından, faiz oranının artmasıyla
bu durumun borçlanmayı baskı altına
alabileceği de vurgulandı. Fitch’in diğer
bir yetkilisi ise Türk Lirasında çok güçlü
aşağı yönlü baskı beklemediğini belirtti.
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Diğer gelişen ülkelerin bankacılık sistemlerine bakıldığında Türkiye’nin iyi durumda olduğunu söylerken, Çin ve
Hindistan gibi gelişen ülkelerin bankalarında kredi tırmanışından dolayı risklerin bulunduğu açıklandı. Türkiye’de
de risklerin bulunduğunu ve bu riskler konusunda gelişen piyasalar arasında en az Endonezya ve Güney Afrika’dan endişe duyduklarını söyledi. Rusya konusunda ise, Rus bankalarının fonlama açısından sıkıntıda olduklarını ve bunun refinansman riskleri oluşturabileceği de belirtildi. Son olarak, Türkiye’de politik istikrarsızlık daha
kötü ekonomik büyümeye ve daha ciddi sorunlara sebep olursa, bunun aynı ve ya daha büyük ölçüde bankacılık
sektörüne yansıyacağını da açıkladı.
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TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ RAKAMLARI
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013 yılında %26.4 artarak 1.732 Milyar TL’ye yükselmiştir. 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. Bankacılık sektörü dönem net karını 2012 yıl sonuna göre 1.210 Milyon TL
artırarak 2013 sonunda 24.733 Milyon TL’ye yükseltmiştir.
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.
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 kuyum-la 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 (Grafik:4).
Grafik:4 Ekonomik Büyüme,Kredi ve Mevduat Artış Hızları (Yıllık,%)
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Gerek yapılan hukuki düzenlemeler ile kredi sağlanmaya çalışılan kredi büyümesindeki yavaşlama, gerek küresel
anlamda FED’in başlatacağı parasal sıkılaştırma gerekse iç piyasada seçim ve politik gerginliklerden kaynaklanabilecek ekonomik durgunluk, bankacılık sektörü karlılık oranlarında aşağı doğru baskı yapmaya aday gibi gözüküyor.
Olası bir not indirimi için izlemeye alınan bankalarda eğer not indirimleri gerçekleşirse,BIST100’de ciddi bir ağırlığa sahip olan sektör BIST100’de fiyatları aşağı çekebilir. 2014 yarı yıl bankacılık sektörü karlılık rakamlarında bir
düşüş gözlemlemeyi beklemekteyiz.
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