YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DUYURUSU

Yapı Kredi, 31 Ekim 2018 tarihinde Türkiye muhasebe ve finansal raporlama (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu) esaslarına göre düzenlenen 2018’in ilk dokuz ayı için konsolide mali tablolarını açıklamıştır. Banka’nın nakdi ve
gayri-nakdi kredileri 353,2 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise 221,0 milyar TL’ye ulaşmıştır. Banka’nın net kârı 2017
yılının aynı dönemine göre %31 artış göstererek 3.586 milyon TL’ye ulaşırken maddi özkaynak karlılığı %14,3 olarak
gerçekleşmiştir.
Sağlıklı likidite yapısı ile kontrollü hacim büyümesi
Yapı Kredi’nin özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar payları sırasıyla %16,8 ve %15,6 seviyelerinde
gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, ana olarak TL’deki değer kaybı ve TL cinsinden kredilerde yaşanan artış sayesinde 2017 yıl
sonuna göre %25’lik kredi büyümesi kaydederken toplam canlı kredi hacmi 249,4 milyar TL’ye ulaşmıştır Aynı dönemde,
mevduat artışı kredi büyümesinin üzerinde seyrederek, %27 olarak gerçekleşirken, toplam mevduat tabanı 221,0 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Mevduat büyümesi, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden müşteri mevduatı artışı ile desteklenmiştir.
Böylelikle, Yapı Kredi’nin Türk Lirası tahviller dahil hesaplanan kredi/mevduat oranı %112 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Özellikle 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki dalgalı ortamda, Yapı Kredi güçlü likidite yapısını korumuştur. Banka’nın
toplam ve yabancı para cinsinden likidite karşılama oranları sırasıyla, %122 ve %197 olarak gerçekleşmiştir.
Güçlü teminatlandırma ile ihtiyatlı ve konservatif aktif kalitesi yaklaşımı
Yapı Kredi aktif kalitesi açısından ihtiyatlı davranarak bazı kredileri grup 1 den grup 2’ye sınıflamış, takipteki kredi
sınıflamasında da proaktif bir yaklaşım göstermiştir. TL’de yaşanan değer kaybı ve faaliyet ortamındaki kötüleşme
sonrasında genel ve özel karşılıkla önemli ölçüde artmış, ayrıca Banka’nın ihtiyatlı yaklaşımı sonucunda karşılıklar bir
önceki yıla göre %109 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte risk maliyeti (2018 yılının ikinci çeyreğinde
karşılıklarda gerçekleşen çeklere ilişkin provizyon iptallerinden arındırılmış olarak) 209 baz puan seviyesine gelmiştir.
Yapı Kredi, devam eden aktif stok yönetimi kapsamında 2018 yılının ilk dokuz ayında toplam 2,0 milyar TL tutarında
takipteki kredi portföyü satışı gerçekleştirmiş, ve bu sayede takipteki krediler rasyosunda 59 baz puan iyileşme
gerçekleşerek, rasyo %3,7 seviyesine gelmiştir (2018 yılında yapılan takipteki kredi portföyü satışı hariç tutulduğunda
takipteki krediler oranı %4,4 seviyesinde gerçekleşmektedir). Yapı Kredi’nin konservatif karşılık ayırma yaklaşımı ile
toplam karşılıkların brüt toplam kredilere oranı %4,6 olarak gerçekleşmiştir.
Zorlu faaliyet ortamına rağmen sermaye rasyolarında devam eden içsel sermaye yaratımı ve sermaye artışı desteği
Yılın ilk yarısında, kurda ve faizde yaşanan dalgalanmaların yaratmış olduğu negatif etkiye rağmen, Banka’nın sermaye
tabanı, içsel sermaye yaratımı ile desteklenmiştir. 4,1 milyar TL tutarındaki sermaye artışı desteği ile birlikte konsolide
sermaye yeterlilik rasyosu %13,3, çekirdek sermaye rasyosu %9,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. (BDDK’nın geçici
regülasyonlarından kaynaklanan katkılar dahil edildiğinde sırasıyla %16,1 ve %12,1 olmaktadır.)
Temel bankacılık faaliyetleri desteğiyle gerçekleşen güçlü performans
Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi toplam gelirlerini, hem ücret ve komisyonlar hem de net faiz gelirlerindeki çift haneli
büyümenin desteği ile geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttırmıştır. Diğer yandan, gider yönetiminde devam eden
sıkı disiplin %24,5’lik enflasyona karşı %13’lük gider büyümesi ile kendini göstermiştir. Böylelikle, gider-gelir rasyosu 762
baz puan iyileşme ile %33,3 seviyesine gerilemiştir (9 aylık döneme ilişkin gelirde karşılıklar için kapılan kur değişimi
koruması kaynaklı düzeltme yapılmıştır). Üçüncü çeyrekte enflasyona endeksli tahvillerin getiri hesabında kullanılan
enflasyon oranın %9,3’den %16’ya revize edilmesi net faiz gelirlerini yukarı yönlü olarak desteklenmiştir. Diğer yandan
Banka’nın aktif kalitesine odaklandığı bir dönemde gerçekleştirdiği ihtiyatlı ve konservatif yaklaşımı sonrasında toplam
karşılıklarda yüksek oranlı artış meydana gelmiştir. Tüm bunların sonucu olarak, Banka’nın net kârı geçen yılın aynı
dönemine göre %31 oranında artış göstermiş ve maddi özkaynak kârlılığı rasyosu %14,3’e ulaşmıştır.

