LERBANK
LER YATIRIM BANKASI A. .
30.06.2013 TAR

BARIYLA HAZIRLANAN

ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

A - SEKTÖREL GEL MELER
2013 y
n ikinci çeyre inde küresel ekonomi zay f bir görünüm sergilemeye devam
etmi tir. Bölgesel olarak farkl klar n öne ç kt
bu dönemde, ABD ekonomisinde
toparlanma gözlenmi , Euro Bölgesi’de durgunluk devam etmi , Çin ekonomisinden
yava lama sinyalleri al nm ve geli mekte olan ülkelerin büyüme h zlar azalm r.
ABD Merkez Bankas ’n n tahvil al mlar
azaltabilece i ve zaman içerisinde tamamen
sonlanand rabilece ini aç klamas n ard ndan küresel risk i tah nda h zl bir gerileme
gözlenmi , ABD tahvillerinde görülen faiz art na paralel olarak özellikle geli mekte olan
ülkelerde sermaye ç lar ya anm r. ABD Merkez Bankas FED’in tahvil al mlar ile ilgili
politikas önümüzdeki dönemde küresel sermaye ak mlar üzerinde etkili olacakt r.
Euro Bölgesi’nde borç krizi ile ilgili s nt lar atlat lm , spanya ve talya gibi borç rasyolar
yüksek ülkelerde tahvil faizleri gerilemi tir. Borç krizindeki bu iyile meye ra men, Euro
Bölgesi’nde ekonomik görünüm dura an seyrine devam etmektedir. Avrupa Merkez Bankas
bu durgunlu u a mak için faiz indirimlerini gündeme alm ve negatif faiz politikas
tart maya açm r.
Japonya’da aç klanan geni lemeci para politikalar ve mali te vikler sonucunda ihracatta
art lar n gözlenmi , Japon ekonomisi toparlanmaya ba lam r.
Bu küresel geli melere paralel olarak Türkiye ekonomisi dengeli büyüme politikas
ba ar yla sürdürmü tür. Küresel ekonomideki zay fl k ve sermaye ak mlar ndaki
dalgalanmalara kar ekonomi politikas nda esnek bir duru sergilenmi , bu politikalar
sonucunda 2013 y
n ilk çeyre inde % 3’lük bir büyüme performans yakalanm r.
Büyümenin ana kayna özellikle kamu harcamalar olurken, mali göstergeler halen güçlü
seyrini korumaktad r.
Türkiye ekonomisi fiyat ve finansal istikrar politikalar sürdürmektedir. ç ve d talepteki
dengeli duru sonucunda cari i lemler aç nda iyile me devam etmi tir. Kamu borç yükü,
dü ük bütçe aç
ve borçluluk oranlar ile halen güçlü bir görünüm sergilemektedir.
Bankac k sektörü ise güçlü sermaye yap ve dü ük borçluluk oranlar ile sa lam ve
istikrarl yap
sürdürmektedir.
Bankam z özetlenen piyasa ko ullar nda, yurtiçi ve yurtd
geli meleri yak ndan takip
etmekte, risk yönetimini bu çerçevede gerçekle tirmekte; pozitif yat m ortam n gereklerini
yerine getiren ve mümkün oldu unca reel sektörü desteklemeyi amaçlayan bir politika
izlemektedir.
LER YATIRIM BANKASI A. .
Adres:Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8 34420 Karaköy/ stanbul
Telefon: (90 212) 253 66 30 (Pbx) Fax: (90 212) 253 94 54
Beyoglu V.D. 2970122205 Ticaret Sicil No:404332 / 351914
Bir D LER Holding Kurulu udur.

LERBANK
B – F NANSAL DURUM DE ERLEND RMES
Tahvil piyasas nda reel faizlerin s ra yak n seyretmesi, bankam n tahvil portföyünü
büyütme konusuna odaklanmak yerine kredi portföyüne a rl k vermesine neden olmu tur.
Ayr ca TCMB’nin uygulad
esnek para politikalar sonucunda, f rsat görüldü ünde
bankalararas para piyasalar nda k sa vadeli plasmanlar yap larak risk da lm r.
Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirledi i limitler ve aktif pasif yönetimi
prensipleri çerçevesinde kur, faiz ve likidite riskini yönetmekte, gerek küresel piyasalarda,
gerek yurtiçi piyasalardaki geli meleri yak ndan takip etmektedir.
Bankam z bu dönemi 101 milyon TL aktif büyüklü ü ve 1,8 milyon TL
kapatm r.

net kar ile

2013 y
n ikinci yar nda da bankac k sektörünün sürdüregeldi i güçlü ve istikrarl
performans na devam etmesini bekliyoruz. Küresel geli melerdeki belirsizlik ve dalgal seyre
ra men bankac k sektörü güçlü sermaye yap ve etkin risk yönetimi ile öne ç karken,
yabanc sermaye gruplar n da sektöre ilgisi devam etmektedir. Bankac k sektörü, ihtiyal
yönetim tarz ile ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam edecek ve yüzde 4’lük büyüme
hedefine ula lmas nda önemli bir rol oynayacakt r.
C – KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER
Bankan n ba ca finansal büyüklükleri a

da gösterilmi tir.

Ba ca Finansal Büyüklükler (Milyon TL) :
31.12.2012
30.06.2013
Konsolide
Konsolide
Olmayan Mali Olmayan Mali
Tablolar
Tablolar
Toplam Aktifler
101
113
Krediler
78
87
Bankalar
18
22
Muhtelif Borçlar
5
19
Özkaynaklar
93
92
Net Kar
2
3

brahim Pekta
Yönetim Kurulu Ba kan Vekili

Nat k Atal
Yönetim Kurulu Üyesi &
Genel Müdür
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