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JCR Eurasia Rating,
Yeditepe Faktoring A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ olarak yukarıya revize etti,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-‘ olarak teyit etti
ve tüm notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Yeditepe Faktoring A.Ş.” nin solo yapısını gözden geçirerek, yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde ‘A- (Trk)’ olan Uzun Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ olarak yukarı revize etti, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak teyit etti, tüm notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’
olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ülke tavanı olan ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla
birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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BBB- / (Stabil Görünüm)
A (Trk) / (Stabil Görünüm)
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Bankacılık dışı finansal kuruluşlar olarak ülke ekonomisinin işlerliğine ve finansal piyasaların gelişimine ve ağırlıklı KOBİ’ler olmak üzere reel sektör
kuruluşlarına katkı sağlayan faktoring sektörü; artan jeopolitik riskler, bozulan global ekonomik gelişmelerle yavaşlayan yatırımcı risk iştahına ve
nispeten bozulan reel sektör borç ödeme kabiliyetine paralel olarak 2015 yılında daralan kar marjları ve ayrıca adaptasyon süreci 13 Aralık 2015’te
sona eren minimum 20mn TL’lik ödenmiş sermaye gerekliliği nedeniyle bazı şirketlerin kendi talepleriyle faaliyetlerini durdurup piyasadan
çekilmelerine dayalı olarak yıl içinde varlık büyüklüğü olarak yatay bir seyir sergilemiştir. Ancak, artan temsil kabiliyeti ve gücü, yükselen sistemik
destek seviyesi, kısa vadeli alacak yapısıyla piyasa koşullarına hızlı uyum seviyesi, hedef müşteri segmenti (KOBİ) ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı
ve nispeten düşük penetrasyonu kapsamında, kısa vadede oluşan baskıya rağmen, uzun vadedeki pozitif görünümünü korumuştur.
1997 yılında faaliyetlerine başlayan Yeditepe Faktoring A.Ş., banka ilişkili şirketlerin domine ettiği ve yoğun rekabetin kalıtsallaştığı sektörde genel
merkezi ve orta ölçekli bir Banka ile oluşturulan işbirliği ile yürüttüğü yerel bazdaki işlemlerini KOBİ yoğun bölgelerde Nisan 2015’te faaliyete
başlayan iki şubesiyle destekleyerek gelecek dönemler için daha geniş ve yaygın bir müşteri tabanını hedeflemiş, yıl içinde gerçekleştirdiği ilk
borçlanma aracı ihraçlarıyla fonlanma kaynaklarını çeşitlendirmiş ve yükümlülüklerinin vade yapısını iyileştirerek likidite yönetimini rahatlatmıştır.
Tamamlanan mali yıldaki sektörün altındaki büyümesine rağmen Şirket yıl içindeki hızlı büyümesiyle piyasa etkinliğini yükselterek eşik değerin
üzerine taşımayı bilmiş, yine yılsonunda sektör seviyelerine yükselen NPL rasyosunu yıl içinde iyileştirerek varlık kalitesini korumuş, geliştirilen
müşteri risk konsantrasyonu, tam koruma sağlayan teminat seviyesi ve ihmal edilebilir seviyedeki FX pozisyonu ile bilanço dışı taahhüt ve
yükümlülükleriyle varlık kalitesini desteklemiş, operasyonel ve finansal giderler ile fiyatlama politikalarının etkin yönetimi sonucunda sektör
ortalamalarının üzerinde süregelen karlılık rasyolarını devam ettirmiş, kar payı dağıtmayarak özkaynakların desteklenmesini öngören ve süreklilik
arz eden yönetim anlayışıyla desteklenen yüksek içsel öz kaynak yaratma kapasitesiyle özkaynak seviyesini ortalamaların oldukça üzerinde tutmayı
bilmiştir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A- (Trk)’ den ‘A (Trk)’ e yükseltmiş olup, artan jeopolitik risklerin
yaratacağı olası etkiler takip edilmek üzere tüm notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil’ olarak belirlemiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Fevzi ÖZTÜRKMEN ile şirketlerinin ihtiyaç halinde finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli
likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine
ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (3) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme grafiği ve
artan pazar payı, sektörün oldukça üzerinde süregelen karlılık rasyoları, ortalamaların üzerinde konumlanan özkaynak seviyesi, dış kaynak yaratma
kapasitesindeki gelişim ve yakın geçmişte oluşturulan temel şube ağı dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını geliştirerek piyasadaki etkinliğini
koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde, Yeditepe Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsız Notu (B) olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti Sn.
Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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