BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 17 Nisan 2015
JCR Eurasia Rating,
Tam Faktoring A.Ş.’yi ve Planlanan Tahvil İhracını derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ olarak yukarıya revize etti,
Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarına ilişkin görünümleri ‘Pozitif’ olarak belirledi ve
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’
olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Tam Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’
olarak yukarıya revize etti, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarına ilişkin görünümleri ‘Pozitif’ olarak belirledi. 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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Yakın geçmişteki düzenlemeler ve yapılanmalarla yasal altyapısı güçlenen, temsil kabiliyeti ve gücü artan, etkin gözetim ve denetimi
için gerekli yasal altyapısı oluşan Faktoring Sektörü, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin
olası negatif etkilerine rağmen, düşük penetrasyon seviyesi, kısa vadeli alacak yapısıyla piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı uyum
seviyesi, KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı, bankacılık dışı finansal kesim şirketlerine alternatif fonlama kanalı yaratan Takasbank
Para Piyasası’na (TPP) üyelik uygulaması ile ihracatçı şirketlere uygun maliyetli fonlanma imkanı yaratan Eximbank ve faktoring
şirketleri işbirliği kapsamında gelecek dönemler için pozitif bir görünüm sergilemeye devam etmekte, sistemik destek seviyesinin
güçlenmesi beklenmektedir.
Haziran 2012’de faaliyetlerine başlayan Tam Faktoring A.Ş. yaygın şube ağıyla farklılaşan faaliyet modeli ve mikro KOBİ’leri
hedefleyen yönetim stratejisiyle kısa sürede geniş bir müşteri tabanına ulaşmış, banka hissedarlı kuruluşların ağırlık kazandığı ve
yoğun rekabetin yaşandığı sektörde fiyatlamada rekabet avantajı yaratmıştır. Bu kapsamda, Şirketin hızla artan pazar etkinliği ile
yüksek kuruluş ve yapılanma maliyetleri ve artan karşılıklarla baskılanmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde dengelenen kar yaratma
kapasitesi Uzun Vadeli Ulusal Notun ‘BBB (Trk)’ olarak yukarıya revize edilmesinin temel unsurları olmuştur.
EBRD kredisi, garanti edilmiş kredi limitleri (commited lines) ve tahvil ihraçlarıyla çeşitlenen fon kaynakları, geliştirilen banka limitleri,
düşüş trendi sergilemekle birlikte güçlü konumunu koruyan özkaynak seviyesi, konsantrasyon seviyesi minimumdaki geniş müşteri
tabanı, fiyatlamada yarattığı rekabet avantajı ve bilgi teknolojileri ile desteklenmiş etkin organizasyonel ve operasyonel
yapılanmasıyla gelecek dönem büyümelerine sağlam bir temel oluşturan Şirket uzun vadede pozitif görünümünü devam ettirmiş,
güçlü hissedarlık yapısının yüksek destekleme seviyesi kapsamında kısa vadede öngörülen ödenmiş sermaye artırımıyla kısa
vadede de pozitif görünüm oluşturmuştur.
Ortaklık yapısında ana şirket konumundaki stratejik ortağın ve dolaylı hissedar EBRD’nin ihtiyaç halinde Tam Faktoring A.Ş.’ye
finansal güçlerinin yeterliliğine ve yatırım stratejilerine 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-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin kısa
geçmişi olan tarihsel verisi, yapılanması devam eden organizasyon yapısı ve merkezi operasyonel uygulamaları, öz kaynak seviyesi,
müşteri tabanı ve konsantrasyonu dikkate alındığında, müşteri tabanını ve oluşan gelir yaratma kapasitesindeki gelişimi sürdürmesi
kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli yönetim deneyimine ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu
kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Tam Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsız Notu (BC) 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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