Érdemes-e végre bankpapírt
venni?
Portfolio.hu
Klub

2008. Július 10.

Tematika
1.
2.
3.
4.

Hogyan jutottunk idáig
Mekkora valójában a baj
Érdemes-e bankpapírt venni
Mit érdemes venni

Mi is az a subprime hitel?
 Subprime

jelzáloghitel: a kockázatosabb ügyfeleknek adott
jelzáloghitelek, jellemzően 300-400 bázisponttal a prime (normális
kockázatú) hitelek kamatai felett
 Az alacsony, de legalábbis kétes fizetési készséggel rendelkező
adósok aránya 2006-ig folyamatosan nőtt (subprime + Alt-A adósok)

Subprime adósok aránya az USA-ban
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Mi volt a gond?
Lakásárak változása az USA-ban év/év (%)

Lakásárak változása az USA-ban év/év (%)

Forrás: Bloomberg

FED Rate 2000 – 2008

Mi volt a gond?
 A subprime hitelek felfutása (2003-2006) nem okozott gondot

addig, amíg a lakásárak emelkedtek....
 .... ám ezzel párhuzamosan emelkedett az irányadó kamatláb, s
drágultak meg a hitelezés költségei...
 .... s a drasztikus lakáspiaci korrekció során egyre többen egyre
nehezebben tudták törleszteni a hitelek részleteit
 ... és ekkor jött a CDO...

 CDO (collateralized debt obligation, adósságfedezetű

kötelezettség): olyan strukturált termék, ahol fedezetként

kötvények, hitelek vagy egyéb eszközök állnak; a kockázat
mértékének megfelelően ezek AAA – BB minősítést kaptak a
jeles hitelminősítő cégektől
 A bankok nem csak a pénzt adták a subprime ügyfeleknek,
de mérlegeikben jelentős mennyiségű CDO is volt (van)
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Meg van a hitel, fedezet nélkül, de amíg a lakásárak felfele mennek, nincs gond
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A CDO csomagot felbontják 3 részre
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Ezt gyakran off shore cégbe rakják,
szépen mérlegen kívülre kerül
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minősítést kérnek

CDO
csomag
indul
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Mit okozott (eddig) a subprime válság?
 Lakásárak drasztikus zuhanása a túlfűtött piacokon (USA,












GB, ESP)
Több 100 milliárd USD közvetlen veszteség
Több 100 milliárd USD közvetett veszteség (nem a
lakáspiachoz kapcsolódó strukturált termékek leírása, az
egész piac újradefiniálása)
Elképesztő, számokban nehezen kifejezhető bizalmi
válság a pénzintézetek között (mi van, ha bedől a
szomszéd...?)
Likviditás szűkülése, a pénz forgási sebességének
csökkenése
Ún. „Corporate spread-ek” tágulása
Kockázatos termékek iránti kereslet drasztikus
csökkenése (részvény, részben kötvény)
Korábbi „szent tehenek” szerepének megkérdőjelezése
(Moody’s, S&P, Fitch; ők értékelték jellemzően AAA-BBB
minőségűre a CDO-kat)
Súlyos szabályozási hiányosságok napvilágra kerülése
(pl.: a bankok kockázatkezelése mit csinált eddig?

Mekkora a baj valójában?
 Valószínű ez az, amit senki sem tud pontosan... Nézzük azért, hogy a

számok mit mutatnak

Érintett bankok száma

56

Teljes leírt eszközérték

395,9 Mrd USD

10 legnagyobb bank leírása*

217,4 Mrd USD
(55%)

Teljes leírás a teljes eszközök
arányában (2007)

1,59%

Teljes leírás a saját tőke
45,03%
•arányában
Számszakilag(2007)
a legmegdöbbentőbb, hogy az érintett

bankok gyakorlatilag elvesztették saját tőkéjük majd’
Tőkeemelés során bevont pénz
311,1 Mrd USD
felét...
•Friss
bár a tőkebevonás
alapvetően rendezték a sorokat,
saját tőke során
a teljes
3,61%
a
mérlegfőösszeg
arányaiban
még
nagyon alacsony
Azért
ez nem
az mindig
óvatosság
eszközök
%-ában
(2007)
a saját
*10 leginkább
érintetttőke
bank: Citi, UBS, ML, HSBC,
IKD D, RBS, BoA, MS, JPM, Credit Suisse *Forrás: Bloomberg
mintapéldája...

A baj mértéke más aspektusból
 Nincs konkrét adat arra vonatkozólag, hogy a subprime

bankok által bevont friss tőke milyen földrajzi megoszlásból
érkezett, de....
..... többnyire olyan helyekről, ahonnan korábban nagyon nem
szerettek volna pénzt szerezni, pontosabban fogalmazva nem
szerettek volna tulajdonrészt juttatni...
.... közel-keleti befektetőknek
.... ázsiai befektetőknek
.... orosz magánszemélyeknek









Ha innen nézzük a dolgokat, legalábbis érdekes a
helyzet…
...illetve a pénznek tényleg nincsen szaga...

Mi okozhat még gondot?
Tartósan magas infláció, ami átrendezheti a rendelkezésre
álló jövedelmet
A reálgazdasági lassulás növelheti a bedőlt hitelek arányát
mind a lakosság, mind a vállalatok körében
Szigorúbb tőkekövetelmények előírása esetén újabb kört kell
futnia a bankoknak friss pénzért
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Mindennap felmerül, kit mennyire kell még újratőkésíteni: ez
nem feltétlenül újabb leírások miatt van, inkább azért, hogy
normális tőkemegfelelési mutatóval rendelkezzenek

Mindhárom nagy gazdasági zónában tartósan magas a
kapacitás-kihasználtság, vagyis a vállalatoknak előbb-utóbb
fokozniuk kell beruházásaikat; a jelenlegi helyzetben ez
nem egyszerű

Érintett USA bankok kereskedési adatai
Pénzintézet
neve

Market
Cap (Mrd
USD)

Short
Interest

Napi forgalom/
Kibocs Q

89

2,5%

1,89%

Merrill Lynch

29,9

5,2%

2,78%

Goldman Sacks

72,6

3,3%

3,11%

Lehman Brothers

14,5

10,5%

4,94%

Morgan Stanley

38,8

3,1%

1,61%

Freddie Mac

7,7

12%

2,52%

Fannie Mae

15,4

14,3%

2,31%

Bank of America

95,8

1,9%

1,12%

Wells Fargo

77,6

4,3%

1,10%

Wachovia

29,9

8,2%

1,87%

US Bancorp

46,8

2,6%

0,82%

National City
Corporation

3,6

20,2%

2,95%

Fifth Third Bancor

5,4

7,0%

2,06%

Soveriegn Bancor

4,5

5,8%

1,28%

5,1

2,7%

1,56%

Citigroup

Keycorp
Forrás:
Bloomberg

Amerikai részvények short
Lehman Brothers

Merrill Lynch

Morgan Stanley

3,2
%

9%

6,2%

Delta Airlines, Continental Airlines

General Motors

Merck és Teva gyógyszergyártók

21%

6-14%

Forrás: Bloomberg
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Érdemes-e bankpapírt venni?
 A rövid válasz: óvatosan, de igen;
 A hosszabb válasz: igen, de jobban meg kell nézni, pontosan mit

Vissza a számokhoz:
Bankok idei tőzsdei teljesítménye
0%
-8.56%
-17.12%
-25.68%
-34.24%

-28.61%
-34.24%
Subrime bankok

Régiós bankok

Ami érdekes, hogy bár a régió bankszektora* alapvetően
„szűz”
maradt,
átlagosan
majdnem
ugyanannyival
értéktelenedett le, mint a subprime válságban valóban érintett
pénzintézetek
*PKO, Bank Pekao és BPH, BZWBK, Getin, OTP, FHB, Komercni Banka, Sberbank, VTB, Erste, Raiffeisen, BRD SocGen, Bank of Georgia, Halyk
Bank, KazKommerzbank, BRE, Bank Millennium, Bank Handlowy, Bank Vozrozdenie
Forrás: Bloomberg

Régiós bankok - anyabankok

Külföldi tulajdonrész aránya a régiós bankszektorb

Mennyire függnek az anyabanktól
15.00%
7.50%
0%

3.45%

10.59%

TA az anyabankok %-ában

Érintett bankok: BZ WBK, Millennium, Handlowy, Bank Forum, BRE, Denizbank, INGBSK, KredytB, FinancBank, BRD, Komercni, Rosbank, Pekao,
Ukrsotsbank, Yapi Kredi

Forrás: UniCredit Bank Research, Bloomberg

Régiós Bankok
Subprime Bankok

*PKO, Bank Pekao és BPH, BZWBK, Getin, OTP, FHB, Komercni Banka, Sberbank, VTB, Erste, Raiffeisen,
BRD SocGen, Bank of Georgia, Halyk Bank, KazKommerzbank, BRE, Bank Millennium, Bank Handlowy, Bank
Vozrozdenie

Régiós Bankok
Anyabankok

•BZ WBK, Millennium, Handlowy, Bank Forum, BRE, Denizbank, INGBSK, KredytB, FinancBank, BRD, Komercni, Rosbank, Pekao,
Ukrsotsbank, Yapi Kredi

Forrás: Bloomberg, UniCreditbank Research

Régiós bankok
Anyabankok

Az alacsony PEG szerint a piac
még mindig a növekedést árazza

Régiós Bankok
Subprime Bankok

*PKO, Bank Pekao és BPH, BZWBK, Getin, OTP, FHB, Komercni Banka, Sberbank, VTB, Erste, Raiffeisen, BRD SocGen, Bank of Georgia, Halyk
Bank, KazKommerzbank, BRE, Bank Millennium, Bank Handlowy, Bank Vozrozdenie
Forrás: Bloomberg, UniCredit Research

A subprime hatása a régiós
bankokra
 Minden bank többféleképpen finanszírozhatja magát, saját belső

eszközökből (betét), vagy külső forrásokból

alultőkésített

A külső források apadtak el, nehéz és drága lett külső
forrásokból finanszírozni
Azok a bankok lehetnek nyerők, akiknek a betétállománya a
teljes eszközökön belül magas
Különösen az orosz piacon felértékelőd(het)nek az állami bankok
(Sberbank, VTB), könnyebben juthatnak olcsó forrásokhoz
Elképzelhető a piacok újrafelosztása, a kicsi-közepes,
szereplők kikophatnak a piacról

azok a bankok, akik korábban (még a subprime előtt (s.e.))
sikeresen
emeltek tőkét, könnyebben tudnak
alkalmazkodni az új helyzethez

De azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy a
régió, különösen a CEE régió bankszektorának
aranykora valószínűleg lezárult, a növekedés
lassulni fog

Egy-két érdekesség... A növekedés
kiárazása
Arányaiban
a régiós bankok négyszer
Subprime bankok tényleges leírása és „értékvesztése”, •MILLIÁRD
USD
14,186
többet veszítettek piaci
15,000
kapitalizációjukból
•
ez még akkor is nagyon sok, ha
11,250
jogosan feltételezzük, hogy az elmúlt 5
7,500
év növekedése nem ismételhető meg,
22,5
vagyis a növekedést kezdték el
3,750
kiárazni...
X396

0

Tényleges leírás

•de ha egy konzervatívabb növekedést is
feltételezünk,

A régió bankjai igen alulértékeltek...
Régiós bankok tényleges leírása és „értékvesztése”, Milliárd USD
94.4
Önmagukhoz képest is
100
- A subprime bankokhoz képest is
- A valós növekedési lehetőségekhez
75
képest is

50
25
0

1.0
Tényleges leírás

Az OTP példája
Az árban hol
mutatkozik meg az
elmúlt 9 negyedév
EPS-e?
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∑ 1’255 HUF

képződőtt az OTPnél 2006 / 2008
Q1 között

És ez ugyanígy igaz a régió többi bankjára
is....

Konkrétan mit érdemes venni?
Általánosságban: nagyon kell figyelni arra, hogy a régiós bankok
árába beépült növekedés igazolva lesz-e (valószínű, hogy a jelentős
árfolyamesésben már sok minden kiárazódott....)

Bank neve

Mire kell nagyon figyelni?

Bank PKO (PL)

Lengyel GDP, infláció, SPO

Sberbank (RU)

Orosz GDP, infláció, SPO

Erste Bank (AU)

Román markohelyzet, tőkebevonás lehetősége

OTP Bank (HU)

Magyar piac, orosz növekedés sikeressége

Bank of Georgia
(Grúzia)

Növekedés finanszírozása, geopolitikai helyzet

BRD SocGen (RO)

Román makrohelyzet

Amúgy pedig ne feledjük, hogy részvényekről van
szó, és a világ csak hangulat!

