
  
 

БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ 

«S&P Global Ratings» «Нұрбанк» АҚ-ның кредиттік рейтингтерін растады  

 

Алматы, 2021 жылдың қыркүйегі S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі «Нұрбанк» 

АҚ-ның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиттік рейтингтерін «B-/B» деңгейінде және банктің ұлттық 

шкала бойынша ұзақ мерзімді рейтингін «kzBB-» деңгейінде растады. Болжам - «Тұрақты».  

 

S&P Global Ratings сарапшылары атап өткендей, шешім мемлекет пен меншік иесі тарапынан қолдау 

көрсетілуінің арқасында банк активтері сапасының біртіндеп жақсартылуында негізделген. Талдаушылар 

реттеуші ұсынған қаржылық тұрақтылық бағдарламасы шегінде қабылданған барлық шараларды банктің 

сақтауына толық талдау жүргізді. «2021 жылдың жеті айының қорытындысы бойынша Нұрбанк 2020 жылдың 

шығындарына қарсы 942 миллион теңге мөлшерінде пайда тапты. 62,6 млрд. теңгеге кредиттер берілді. Өткен 

жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда өсім 1,5 есе асты. Оның ішінде ШОБ үлесі 37% құрады, бұл өткен 

жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 40%-ға өсті. Банктің активтері ағымдағы жылдың басынан бері 

5,6%-ға өсіп, 451,9 млрд. теңгені құрады», - деп S&P Global Ratings-те хабарлады.     

Талдаушылар банктің көрсеткіштері мен несиелік және депозиттік портфельдердің өсу стратегиясында 

көрсетілген жоспарларына оң баға береді. Агенттіктің мәліметінше, «Нұрбанк» АҚ-ның қорландыру мен 

өтімділік көрсеткіштері банк жүйесінің орташа көрсеткіштеріне және салыстырмалы қазақстандық қаржы 

ұйымдарының ұқсас көрсеткіштеріне сәйкес келеді.    

«Банк клиенттерінің банкке деген сенім деңгейі 2020 жылы тұрақты болды және 2021 жылдың алғашқы жеті 

айында банк өтімділіктің маңызды қорларын шоғырландыра алды, оны біз ағымдағы макроэкономикалық 

жағдайлардағы оң фактор ретінде қарастырамыз, - деп мәлімдеді агенттікте және, - рейтингтер бойынша 

Нұрбанктің «Тұрақты» болжамы банк активтерінің сапасын біртіндеп жақсарта алатынына және бизнесті 

жоспарлы дамыту үшін жеткілікті көлемде капитал қорларын сақтайтынына біздің үмітімізді көрсетеді. Біз 

банктің қорландырудың тұрақты профилін және өтімділіктің жеткілікті қорларын сақтай алатынын күтеміз, - 

деп қорытындылады.»       

Өз кезегінде «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Сарсенов: «Жыл бойы біз шапшаңдық пен 

ұтқырлықты қажет ететін күтпеген жағдайларда жұмыс істеп отырмыз. Баяу қарқынмен болса да, біз пайда 

таба алдық, және капиталдың жеткіліктілік деңгейі нормативтен екі есе артты. Халықаралық рейтинг 

агенттігінің бағасы біздің дұрыс бағытта келе жатқанымызды көрсетеді», - деп атап өтті.    
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