BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 20 Nisan 2017

JCR Eurasia Rating
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AAA(Trk)’,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB‘ ve
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu’nu ise ‘BBB+‘ olarak ‘Stabil’ görünümleri ile birlikte teyit etti.
JCR Eurasia Rating, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan
‘AAA(Trk)’, görünümünü ise ‘stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB‘, Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notu ‘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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Türk finansal sisteminin önde gelen kuruluşlarından birisi olan Garanti, yüksek pazar etkinliğinin devam ettirilmesinde, gerek marjların
korunması yoluyla karlılık düzeyinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak derecede ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmayı
gerekse de çeşitlendirilmiş ve bütünleşik hale gelmiş iş alanlarının, sahip olduğu yaygın şube ağı, alternatif dağıtım kanalları, dijitalizasyon
uygulamaları yoluyla sunulan artırılmış konfor seviyesi ile müşteri deneyimi ve iştirakleri vasıtasıyla da desteklenmesini sürdürmektedir.
Banka’nın, aşağı yönlü gidişatı tersine dönen ve sektör ortalamaları üzerinde performans sergileyen çekirdek karlılık göstergeleri ile beraber
artan fonlama maliyetlerine rağmen kredilerin katkısıyla iyileşme kaydeden net faiz marjı; sermayeleşme düzeyinin, sektör ortalamalarının
üzerinde gerçekleşen çekirdek sermayenin toplam sermaye içindeki oranı ile birlikte ortaya çıkabilecek arızi zararlara direnç oluşturma
kapasitesini barındırması ve sürdürülebilirliği desteklemesi; cüz’i bozulmalara rağmen sektör ortalamalarının altında seyreden takipteki
alacak rasyoları ve ihtiyatlılık çerçevesinde yüksek düzeyde tutulan sektör ortalamaları üstündeki karşılık oranları dikkate alındığında varlık
kalitesinin korunması; ve marjları savunma odağının sürdürülmesi ile beraber düşük maliyetli mevduat tabanının genişlemesinin eşlik ettiği
kredi güdümlü büyüme stratejisinin devam ettirilmesi hususları, sektör genelinde mevduatın yapısal vade uyumsuzluğu ve kısa vadeli
profile sahip olmasının, uzun vadelerde alternatif fon kaynakları yaratma ve kaynak çeşitliliğinde sağlanan gelişmelere rağmen, likidite
ihtiyacını yükseltmesi; zayıflayan talep ve yükselen enflasyonun reel sektörün borç servisi üzerinde yaratabileceği olumsuzluklar; ve
uluslararası ve ulusal düzeydeki eş zamanlı politik karışıklıkların yerel piyasalarda politik risklerin aşırı iskontolanmasıyla sonuçlanması gibi
kısıtlayıcı hususlar karşısında Garanti’nin notlarının teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır.
Baskılanmış büyüme karşısında uygulamaya konulan döngüsellik karşıtı mali destek paketinin etkileri ve özelde de Garanti’nin kredi garanti
fonu imkanları kapsamında kullandırmakta olduğu kredilerin mali tablolarına yansımaları; anayasa referandum sonuçlarının finansal
piyasalar üzerinde oluşturacağı olası etkilerin yönü ve büyüklüğüyle beraber başarısız darbe girişiminin ardından ihtiyaç olarak ortaya çıkan
devlet organlarının yeniden yapılandırılmasının üreteceği risk ve fırsatların faaliyet ortamı üzerinde yaratacağı etkiler gelecek dönemlerde
izlenecek hususlar olacaktır.
Doğuş Grubu’ndan ilave hisse devri yönünde yakın zamanda işlemlerin tamamlanmasıyla Banka’nın ortaklık yapısı içinde Avrupa’nın önemli
bankacılık gruplarından BBVA’nın -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A yegâne hâkim hissedar haline gelmesi ile beraber Garanti’nin güçlü
bilanço kompozisyonu dikkate alındığında uzun vadeli uluslararası yerel para (BBB+) ve yabancı para (BBB) notları yeniden Türkiye’nin ülke
notunun (BBB-) üzerinde teyit edilmiştir.
Mevcut hâkim ortağın finansal güçlülük düzeyi, Banka’ya fon temin etme yönündeki isteklilikleri ve Banka’nın, ölçeği ve coğrafi kapsama
düzeyi yönünden genel ekonomi ve finansal piyasalar için önemi, ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde en yüksek derece olan (1) ile
değerlendirilmiştir. Mevcut üst yönetimin üstlenilen riskleri yönetme kabiliyeti ve kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına
yönelik yüksek yakınsama derecesi, Banka’nın güçlü öz kaynak tabanı, sektör ortalamaları üzerinde seyreden karlılık göstergeleri ve varlık
kalitesi ile beraber dikkate alındığında, Banka, ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisinde, JCR Eurasia Rating notasyon sistemi içinde,
yine en yüksek düzey olan (A) notuna karşılık gelecek şekilde değerlendirilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
Grup Başkanı Sn. Zeki M.ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
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