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JCR Eurasia Rating,
Yeditepe Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’,
görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Yeditepe Faktoring A.Ş.”’yi derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’,
Ulusal Not’larına ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiş 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)
BBB- / (Stabil Görünüm)
A- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
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Tamamlanan mali yılsonunda yürürlüğe giren ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ Kanunu ile Türk Faktoring Sektörü kanun
seviyesindeki ilk yasal düzenlemesine kavuşmuş, faktoring şirketlerinin finansal kuruluş statüsü yasalaşmış ve bankacılık dışı finansal kesim
şirketlerinin etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş, piyasa, yatırımcılar ve müşterilerin sektöre yönelik artan ilgileri Faktoring
Sektörünün büyüme hızını ivmelendirmiştir. Ağırlıklı olarak KOBİ finansmanını hedefleyen Sektörün temel fon sağlayıcısı Türk Bankacılık sektörü
olmakla beraber, alternatif fon kaynakları yaratmak ve uzun vadeli fon çeşitliliği sağlamak amacıyla 2012 yılında hız kazanan sermaye piyasalarına
yönelim 2013 yılında da devam etmektedir.
Bankalara ait kuruluşların ağırlık kazandığı ve yoğun rekabetin süregeldiği sektörde yerel bazda yoğunlaşan işlemlerini sadece genel merkezinden
yürüten ve orta ölçekli bir Banka ile oluşturulan işbirliği ile operasyonel süreçlerini destekleyen Yeditepe Faktoring A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal
Notu, özellikle son iki yılda sergilediği sektör ortalamalarını aşan büyüme oranları, pazar payında yarattığı yukarı yönlü trend, ekonomik
büyümenin yavaşlaması ile artan karşılıksız çek hacmine bağlı olarak sektör genelinde yükselen NPL oranının aksine iyileşerek ortalamaların
altındaki konumunu güçlendiren NPL oranı, operasyonel ve finansal giderler ile fiyatlama politikalarının etkin yönetimi sonucunda sektör
ortalamalarının üzerinde süregelen ve iyileşen karlılık rasyoları ile ağırlıklı dış kaynaklarla fonlanan hızlı büyüme neticesinde azalma eğiliminde olsa
da içsel öz kaynak yaratma kapasitesiyle sektörün üzerinde korunan öz kaynak seviyesi kapsamında JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde ‘A(Trk)’ olarak oluşmuştur.
Şirket, benimsenen risk iştahı ve mevcut network ağı doğrultusunda oluşan nispeten yüksek seviyedeki müşteri konsantrasyonuyla baskılanan aktif
kalitesini tam koruma sağlayan teminat seviyesi, ihmal edilebilir seviyedeki FX pozisyonu ile bilanço dışı taahhüt ve yükümlülükleri ve oldukça
düşük seviyedeki NPL rasyosu ile korumuştur. Kısa vadeli borçlanma rasyolarını iyileştirerek likidite yönetimini rahatlatma ve kaynak çeşitliliğini
artırma hedefi doğrultusunda kısa vadede öngörülen tahvil ihracı projeksiyonunun realize olma kabiliyetinin yüksek ve mevcut bilanço
pozisyonuyla uyumlu olduğu kanaati ve karlılık ile büyüme göstergelerinde üçüncü çeyrek itibariyle devam eden gelişim trendi kapsamında Şirketin
kısa ve uzun vadeli Ulusal Notu’na ilişkin görünümler ‘Pozitif’ olarak belirlenmiştir.
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 belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme potansiyeli,
karlılık rasyoları, artan pazar payı ve NPL rasyolarının sektör değerlerinin oldukça altında gözlenen değerleri dikkate alındığında, mevcut müşteri
tabanını geliştirerek piyasadaki etkinliğini koruması ve makro ekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi 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 belirlenmiştir.
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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