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A - SEKTÖREL GELİŞMELER
Küresel piyasalar 2012 yılına, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi Euro Bölgesi’nde yaşanan
endişelerinin gölgesi altında başlamıştır. Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ve Şubat ayında
bankalara üç yıl vadeli likidite imkanı sağlaması ile, piyasalarda büyük ölçüde bir rahatlama
görülmüş, yılın ilk çeyreğinde küresel risk iştahı artarken, bununla birlikte gelişmekte olan
ülkelere sermaye akımları hızlanmıştır.
Ancak 2012 yılının ilk çeyreğinin sonlarına doğru, Fransa ve Hollanda’da yaşanan
siyasi belirsizlik, İtalya ve İspanya hükümetlerinin kemer sıkma politikalarında tereddüt
etmesi ve bu negatif gelişmelere rağmen ekonomik ve siyasi aktörlerin gerekli önlemleri
alamaması, küresel piyasalarda ilk çeyrekteki kazançların önemli bir kısmının geri
verilmesine sebep olmuştur.
Küresel ekonominin en önemli ayağı olan ABD’de 2011 yılı sonlarına doğru başlayan
ve 2012 yılının ilk çeyreğinde devam eden ekonomik iyileşme, son açıklanan verilere göre
biraz yavaşlamaktadır. Bir diğer önemli ekonomi olan Çin ekonomisinde de ihracat
yavaşlarken, Çin ilk çeyrekte beklentilerin altında büyümüştür.
Türkiye ekonomisinde ise yılın ilk çeyreğinde iç talepte görülen yavaşlama ve tüketici
kredilerinin artış hızının azalması ile hedeflenen yumuşak iniş gerçekleşmektedir. Yurtiçi
talepte ve gelişmiş piyasalarda yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin ihracatında yeni pazarların
da etkisi ile önemli bir yavaşlama gözlenmemiştir. Enerji fiyatlarında görülen artışlara
rağmen, cari açığın kademeli olarak iyileşmesi, ve önümüzdeki dönemde de iyileşmenin
devam edeceği beklentisi ile Türkiye ekonomisi pozitif ayrışrıken, önümüzdeki dönemler için
de umut vermeye devam etmiştir.
Küresel risk algısında gözlenen oynaklık karşısında TCMB, sürdürdüğü esnek para
politikasına devam edeceğini belirtmiştir. TCMB enflasyon görünümünde bozulmaya izin
vermeyeceğini vurgulamış, gerekirse ek parasal sıkılaştırma yöntemine daha sık
başvuracağını açıklamıştır.
Bankamız özetlenen piyasa koşullarında, küresel risklerin farkında, risk yönetimini bu
çerçevede sıkı bir disiplinle gerçekleştiren 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
etmiştir. 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 98 milyon TL aktif büyüklüğü ve 1,8 milyon TL net
kar ile kapatmıştır.
2012 yılında bankacılık sektörünün sürdüregeldiği istikrarlı performansına devam
edeceğini bekliyoruz. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı ve risk yönetimi ile öne
çıkarken, yabancı sermaye gruplarının da sektöre girmek için başvuruları gözlenmektedir.
Bankacılık sektörü, ihtiyalı yönetim tarzı ile ekonomik büyümeyi finanse etmeye deavm
edecektir.
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