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Uluslararası

NOTLAR
Uzun Kısa
Yabancı Para
B
B
Türk Parası
B
B
YP Negt. Negt.
Görünüm
TP Negt. Negt.
İhraç Notu
Ulusal Not (Trk) BBB+ A-2
Görünüm

Pozt.

İhraç Notu (Trk) BBB+
Desteklenme Notu
2
Ortaklardan Bağımsızlık
AB
Notu

Stabil
A-2
-

Nicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya
ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar
faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal
konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde ulaşmış olduğu yeni ve
güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global
derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum ve bağlantılar,
JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve bu
kapsamda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 02/04/2019 tarihli raporunda yer
alan Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit
edilen diğer notlarıyla birlikte yanda gösterilmiştir.
Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil,
global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında
metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun
http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
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