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JCR Eurasia Rating,
Ulusal Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’ olarak teyit etti ve görünümünü ‘Pozitif’e çevirdi,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB-‘ / Stabil olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Ulusal Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu‟nu „A+ (Trk)‟ olarak
teyit etti ve görünümünü „Stabil‟ den „Pozitif‟e çevirdi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yerel Para Notları „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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Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin son yasal düzenlemelerle
temsil kabiliyeti ve gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, bankacılık dışı finansal kesimin öncü
sektörlerinden bir olan ve ağırlıklı KOBİ finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü‟nün bu gelişmelere paralel olarak büyüme hızı ivmelenmiş,
ülke ekonomisinin artan volatilitesi ve azalan büyüme oranlarının olası negatif etkilerine ra ğmen düşük penetrasyon seviyesi ve KOBİ ağırlıklı
ülke ticari faaliyet yapısı da dikkate alındığında önümüzdeki dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
Ulusal Faktoring A.Ş., etkin pazarlama stratejisi ve benimsenen genişleme politikasıyla yedi farklı şehirlerde konumlanmış on şubesi ile müşteri
tabanını genişleterek geçmiş dönemlerde ortaya koydu ğu sektörün üzerinde büyüme performansını tamamlanan mali yılda da devam
ettirerek yoğun rekabetin yaşandığı ve banka ilişkili kuruluşların ağırlıkta olduğu Faktoring Sektöründe pazar payını arttırmaya devam
etmiştir. Girişim sermayesi firması PineBridge Investments ile üç yıldır devam eden ortaklığın beraberinde getirdiği yeterli sermaye
yapısı,
sistematik ve etkili risk yönetim uygulamalarının yanı sıra artan işlem hacmi ve etkili fiyatlama politikaları neticesinde Şirket, karlılık rasyoları
açısından da sektör ortalamalarının üzerinde ve referans değerlerinin paralelinde genel bir performans sergilemiştir.
Şirket‟in büyüme stratejisinin beraberinde getirdiği rekabetçi fiyat uygulamalarının sonucu olarak faiz marjlarında daralma, yabancı
kaynakların payındaki yükselişe eşlik eden artan finansman giderleri ve genişleyen şube organizasyonun faaliyet giderlerinde yarattığı
artışın sonucu olarak gelir artışı ve karlılık göstergeleri büyüme performansının gerisinde kalmıştır. Bununla beraber, müşteri ve sektör risk
konsantrasyonu oldukça düşük olan, şüpheli alacakların tamamına yakını için karşılık ayıran Ulusal Faktoring A.Ş., iyileşmeye devam eden ve
sektör ortalamasının altında seyreden NPL oranı ile varlık kalitesini koruyarak sektörden farklılaşan şirketler arasında yer almıştır. Varlık
büyümesinin daha çok dışsal kaynaklardaki artışa dayanmış olmasına ve özkaynak seviyesinin göreceli olarak aşağıya doğru baskılanmış
olmasına rağmen, faaliyet göstergelerinin etkinliğindeki devamlılığın korunması ve sektör ortalamasının üzerinde büyüme performansını devam
ettirmesi neticesinde Ulusal Faktoring A.Ş.‟nin Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü „Stabil‟den „Pozitif‟ e çevrilmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan şahıs ortaklar ile stratejik orta ğın ihtiyaç halinde Ulusal Faktoring A.Ş.‟ye finansal güçlerinin
yeterliliğine ve yatırım stratejilerine ba ğlı 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-ER
notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sa ğlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin organizasyon yapısı,
kurumsal yönetim uygulamaları, aktif kalitesi, artan pazar payı ve büyüme oranları dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki
etkinliğini koruması ve makro ekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve
altyapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Ulusal Faktoring A.Ş.‟nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B)
olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Abdurrahman TUTĞAÇ ile iletişim kurulabilir.
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