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A - SEKTÖREL GELİŞMELER
2012 yılının ikinci çeyreğinde de, bu yılın ilk çeyreği ve bir önceki yıl olduğu gibi
Euro Bölgesi kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişeler ön plana çıkmıştır. Euro
Bölgesi’nde açıklanan zayıf ekonomik veriler, sorunlu ülke tahvil faizlerinde görülen
yükseliş, bankacılık sektöründeki sorunlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının bölge
ülkelerinin notlarını indirmesi, krizin bir önceki çeyreğe göre daha da derinleşmesine sebep
olmuştur. Tüm bunlara rağmen Avrupa’daki siyasi ve ekonomik sorumlular, derinleşmekte
olan krizin çözümü için henüz ortak bir adım atmamışlardır. Gelişmeler Euro Bölgesi
ekonomisine yönelik endişelerin bir süre daha devam edeceğini göstermektedir.
Yılın ilk çeyreğinde Avrupa’ya oranla daha iyi bir performans sergileyen ABD
ekonomisine ilişkin yılın ikinci çeyreğinde açıklanan veriler, ekonomik toparlanmanın
yavaşladığını göstermektedir. Her ne kadar görünüm Avrupa kadar zayıf olmasa da,
ekonomik verilerin yeterince iyi olmaması neticesinde ABD Merkez Bankası, Haziran ayında
yaptığı toplantıda, piyasadaki uzun vadeli tahvilleri kısa vadeli tahvillerle değiştirme
politikasının devamına karar vermiş, üçüncü parasal genişleme olasılığını da sürekli
gündemde tutmuştur.
Gelişmiş ülkelerin ekonomik faaliyetlerindeki yavaşlama, gelişmekte olan ülkeleri de
etkilemeye başlamıştır. Küresel büyümede başı çeken Çin ekonomisinin 2012 ikinci
çeyrekteki büyüme oranı, küresel krizden sonraki en düşük seviyeye gerilemiştir.
Küresel bazda büyüme hızlarının yavaşlaması ve düşük enflasyon oranları, büyümeyi
destekleme amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının politika faizlerini
indirmesine sebep olmuştur.
Türkiye ekonomisi pozitif ayrışmasına ikinci çeyrekte de devam etmiştir. Hedeflenen
yumuşak inişe rağmen Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı
sergilemiştir. Alınan önlemlerin ardından yavaşlayan iç talebi, yeni pazarlarının da etkisiyle
artan ihracat dengelemiştir. Cari açıktaki iyileşme, düşük kamu borcu ve bütçe açığının
yanısıra azalan enflasyonun da etkisiyle, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kredi notunun
derecelendirme kuruluşlarınca yatırım yapılabilir seviyeye yükseltileceği beklentileri
artmıştır.
Bankamız özetlenen piyasa koşullarında, küresel riskleri yakından izlemekte, risk
yönetimini bu çerçevede sıkı bir disiplinle gerçekleştirmekte ancak ılımlı yatırım ikliminin
gereklerini yerine getirmekten geri durmayan, mümkün olduğunca reel sektörü desteklemeyi
amaçlayan bir politika benimsemektedir.
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B – FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirlediği limitler ve aktif pasif yönetimi
prensipleri çerçevesinde kur, faiz ve likidite riskinin yönetimine ihtiyatlı iyimserlikle devam
etmektedir. Gerek global, gerek ülkemiz özelinde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip
etmekte, ihtiyatlı tavrını sürdürmektedir.
Tahvil piyasası ile kredi piyasası arasındaki faiz farkının krediler lehinde açılması,
bankamızın tahvil portföyünü büyütme konusuna odaklanmak yerine kredi portföyüne ağırlık
vermesine neden olmuştur. Ayrıca TCMB’nin uyguladığı esnek para politikaları sonucunda,
fırsat görüldüğünde bankalararası para piyasalarında kısa vadeli plasmanlar yapılarak risk
dağıtılmıştır.
Bankamız bu dönemi yaklaşık 106 milyon TL aktif büyüklüğü ve 3 milyon TL net kar
ile kapatmıştır.
2012 yılında bankacılık sektörünün sürdüregeldiği istikrarlı performansına devam
etmesini bekliyoruz. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı ve risk yönetimi ile öne
çıkarken, yabancı sermaye gruplarının da sektöre ilgisi devam etmektedir. Bankacılık sektörü,
ihtiyalı yönetim tarzı ile ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam edecektir.
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