ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
5 Kasım 2021

VAKIFBANK

3Ç2021 Sonuçları

HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr

“Vakıfbank’ın 3Ç2021’deki Net Dönem Karı 767mn TL ile
Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…”
Vakıfbank’ın 2021 yılının üçüncü çeyreğindeki net
dönem karı bir önceki çeyreğe göre %16,2 oranında
artarak 767,4mn TL’ye yükselmiştir. Bizim net kar
tahminimiz 690mn TL iken piyasanın ortalama kar
beklentisi 719mn TL idi.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2021 yılı
Ocak – Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %49,8 oranında azalarak
2.178mn TL’ye gerilemiştir.
Banka’nın
TÜFE
endeksli
menkul
kıymetlerin
değerlemesinde
kullanılan
enflasyon
tahminini
%14’ten %16,45’e yükseltmesine bağlı olarak TÜFE
endekslilerden elde edilen gelirin 655mn TL artarak
2.660mn
TL’ye
çıkması
ve
kredi
mevduat
makasındaki iyileşme ile birlikte net faiz gelirleri
çeyreksel bazda %48,2 oranında artarak 4.710mn
TL’ye ulaşmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise
%10,4 oranında artarak 1.164mn TL olmuştur. Öte
yandan, ticari zararın 1.462mn TL’den 1.846mn TL’ye
(swap maliyeti çeyreksel bazda 366mn TL artarak
2.148mn TL’ye çıkmıştır) yükselmesi ve karşılık
giderlerinin %35,4 oranında artarak 1.956mn TL’ye
çıkması karı baskılarken, operasyonel giderler %7,4
oranında artmış ve 2.349mn TL olmuştur. Diğer
yandan, ertelenmiş vergi nedeniyle önceki çeyrekteki
düşük vergi gideri (17,6mn TL) bu çeyrekte 306,8mn
TL ile tekrar normale dönerken, Banka, 819,5mn
TL’lik takipteki krediyi aktiften silmiştir.
Banka’nın net faiz marjı, TÜFE endeksi tahvillerin de
olumlu etkisi ile yaklaşık 78 baz puan artarak
%2,56’ya çıkmıştır. Banka’nın ortalama özsermaye
karlılığı da %6,4 ile orta tek hanede kalmaya devam
etmiştir. Aktif karlılık ise %0,4 ile çeyreksel bazda
değişmemiştir.
Vakıfbank’ın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının
%15'ten
%17
seviyesine
yükseltilmesi
ile
tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve
piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak
6,10TL’den 5,95TL’ye çekiyoruz. Vakıfbank’ın hedef
hisse fiyatını aşağı yönlü güncellememize karşın,
potansiyeline bağlı olarak daha önceki “AL” önerimizi
koruyoruz.

Kredilerin mevduatlara oranı
%106,3…

Sorunlu kredi rasyosu
%3,47 seviyesinde…

Banka’nın sermaye
yeterlilik rasyosu %14,26…

2021 yılı özkaynak karlılığı
beklentimiz %8,3 …

Üçüncü çeyrekte TL kredilerde %5 oranında artış gözlenirken, toplam
krediler, (YP krediler Dolar bazında %0,6 düşüş kaydetmiştir.) %4
oranında büyüme kaydetmiş ve 495,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Kobi
kredilerinde %4,2’lik, ticari/kurumsal kredilerde ise %3,9 oranında artış
görülürken, tüketici kredileri %2 oranında yükselmiştir. Diğer yandan,
Banka’nın toplam mevduatları ise çeyreksel bazda %7,7 artış kaydetmiş
ve 465,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. TL mevduatlarda %8,7’lik artış
gözlenirken, YP mevduatlar Dolar bazında %4,3 oranında büyümüştür.
Kredilerin mevduatlardan daha düşük oranda büyümesine bağlı olarak
da kredi mevduat oranı bir önceki çeyreğe göre 380 baz puan azalarak
%106,3’e gerilemiştir.

Vakıfbank’ın takipteki krediler rasyosu, aktiften silinen takipteki krediler
(yaklaşık 16 baz puan etkilemiştir) ve artan kredilerle çeyreksel bazda
16 baz puan iyileşerek %3,47 olarak gerçekleşmiştir. Takipteki krediler
karşılık oranı ise 90 baz puan azalarak %78,4’e gerilemiştir. Takipteki
kredilerde gün sayısı ile ilgili BDDK’nın geçici düzenlemesinin katkısı 58
baz puan olmuştur. Diğer taraftan ikinci grup krediler oranı bir önceki
çeyreğe göre 51 baz puan artarak %8,69 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu 87baz puan azalarak %14,26’ya
gerilemiştir. Bu düşüşte 52 baz puan kredi büyümesinin olumsuz etkisi
gözlenirken, kurun negatif etkisi 58 baz puan olmuştur. Dolar / TL’deki
0,1TL’lik değişim sermaye yeterlilik oranına yaklaşık 4 baz puan etki
yapmıştır.
Vakıfbank ile ilgili tahminlerimizde, ilk dokuz aylık sonuçların ardından
güncellemelerde bulunuyoruz. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte Banka’nın
son çeyrekte enflasyona endeksli tahvillerden ek 1,2 milyar TL katkı
beklerken, 2021 yılı kar tahminimiz 4 milyar TL’dir. Ayrıca, Vakıfbank
için 2021 yılı özsermaye karlılığı beklentimizi de %8,2’den %8,3’e revize
ederken; 2022 yılı özsermaye karlılığı beklentimizi %11,2’den %11,4’e
güncelliyoruz.
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Vakıfbank için “AL”
önerimizi koruyoruz...

Vakıfbank’ın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %15'ten %17
seviyesine yükseltilmesi ile tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler
ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 6,10TL’den
5,95TL’ye çekiyoruz. Hedef hisse fiyatını aşağı yönlü güncellememize
karşın Vakıfbank hisseleri, güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %37,7
oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, potansiyeline
bağlı olarak, Vakıfbank için daha önceki “AL” önerimizi
koruyoruz.
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Ziraat Yatırım Araştırma - Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için hesaplanan iskonto oranı)
AL
: %20,01 ve üzeri iskonto
EKLE : %10,01 ile %20,00 aralığında iskonto TUT : %-10,00 ile %10,00 aralığında iskonto
AZALT : %-10,01 ile %-20,00 arlığında iskonto SAT : %-20,01 ve üzeri iskonto
İZLE : Nötr
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma

e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL
+90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr

Aracılık Hizmetleri Servisi
0 850 22 22 979 / 44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
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