
Zisky US bank ovlivnily rezervy

US FDIC (Federal  Deposit  Insurance  Corp.)  zveřejnila  zprávu,  že  čtvrtletní  hospodářské 
výsledky v bankovním sektoru za uplynulý kvartál měly v oblasti zisku nejlepší výkonnost za 
téměř tři roky. 

V návaznosti  na  tento  fakt  lze  uvést  následující  skutečnosti  včetně  bank,  které  zejména 
přispěly k výsledkům odvětví de facto vytvořením rezerv ke ztrátám z půjček.

FDIC zdůraznila celkové zlepšení v průmyslu financí a jeho kreditní kvalitě, neboť celkové 
opravné položky za 2.Q. oproti  špatným půjčkám a možným ztrátám z nich, tedy rezervy, 
byly s objemem 40,3 mld. USD nejnižší od 1. Q. 2008, nicméně stále byly historicky vysoké.

Souhrnný čistý zisk za 2.Q. byl podle výsledků 7800 US bank na úrovni 21,6 mld. USD. 
Podle regulatorních dat za 2.Q. poskytovaných SNL Financial, položky ztrát z půjček minus 
odpisy  dosáhly  hodnoty  48,8  mld.  USD,  zatímco  opravné  položky  pro  ztráty  z půjček 
zaznamenaly  číslo  40,5  mld.  USD.  To  znamená,  že  sektor  financí  vytvořil  (získal)  na 
rezervách na ztrátové půjčky 8,3 mld. USD.

Podle seznamu bank, které vytvořily většinu z rezerv na ztráty z půjček během 2.Q., lze uvést 
následující: 

Přehledu dominují  (ne překvapivě)  vypůjčovatelé  prostřednictvím kreditních  karet,  včetně 
Chase Bank USA (pobočka JP Morgan Chase – JPM), dále FIA Card Services vlastněná Bank 
of  America  (BAC),  Capital  One Bank (USA,  což  je  divize  banky Capital  One  Financial 
(COF) a rovněž Discover Bank vlastněná Discover Financial Services (DFS).

Citibank NA, druhá největší národní banka a hlavní divize Citigroup (C) byla na 4. místě 
s rezervami 585 mil. USD, které přispěly k navýšení zisku za 2.Q. na 2,7 mld. USD.

Wells Fargo Bank, resp. Wells Fargo and Co. (WFC) a třetí největší banka v USA, byla na 7. 
místě s vytvořenými rezervami 341 mil. USD během 2.Q. a následným čistým ziskem 2,5 
mld. USD.

Pokud  můžeme  celkově  shrnout  situaci,  objevují  se  znaky  zlepšování  v kvalitě  půjček  a 
pokles ve zpožďování splátek půjček či úvěrů (delikvence) a snížení ztrát (zvláště v segmentu 
kreditních karet). Vytvoření rezerv na ztráty z půjček může být jedním z hlavních témat pro 
zlepšené bankovní zisky (výdělky) v průběhu několika příštích kvartálů a to přesto, že nadále 
pokračuje určité oslabení zotavování US ekonomiky.
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