
 
 
 

 

2021 жылғы 17 тамыз, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 

 

 
 Moody's Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі  

«Бәйтерек» холдингінің ұзақ мерзімді рейтингін көтерді 

 

 

2021 жылғы 17 тамызда Moody' s Investors Service халықаралық рейтингтік 

агенттігі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ұзақ мерзімді рейтингін «Baa3» - тен «Baa2» - ке дейін және 

Эмитенттің қысқа мерзімді рейтингін «P-3» - тен «P-2» - ге дейін егеменді рейтингтер 

жоғарылағаннан кейін көтерді. Холдингтің ұзақ мерзімді рейтингтері бойынша болжам, 

сондай-ақ эмитент бойынша болжам тәуелсіз рейтингке сәйкес «тұрақты» деңгейде 

белгіленген.  

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ эмитенті рейтингінің артуы оның мемлекетпен берік 

институционалдық және қаржылық өзара байланысын көрсетеді. Холдинг елдің 

экономикалық дамуына жәрдемдесуде маңызды рөл атқарады және негізгі Мемлекеттік 

бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік қаржыландыру арнасы болып табылады. Холдинг 

Холдинг тобының 100% иеленуі және қаржылық көрсеткіштерді бақылау мен негізгі 

көрсеткіштерді бекітуді қоса алғанда, Бәйтерек холдингінің бизнес-қызметіне қатысуы 

арқасында мемлекетпен жоғары интеграцияланған. 

 

 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service повысило долгосрочный рейтинг Холдинга «Байтерек» 

 

17 августа 2021 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service повысило долгосрочный рейтинг АО «НУХ» Байтерек» с «Baa3» до «Baa2» и 

краткосрочный рейтинг эмитента с «P-3» до «P-2» после повышения Суверенных 

рейтингов. Прогноз по долгосрочным рейтингам Холдинга, а также прогноз по эмитенту 

установлен на уровне «стабильный» в соответствии с Суверенным рейтингом. 

Повышение рейтинга эмитента АО НУХ «Байтерек» отражает его прочные 

институциональные и финансовые взаимосвязи с государством. Холдинг играет важную 

роль в содействии экономического развития страны и служит каналом государственного 

финансирования в рамках ключевых государственных программ. Холдинг высоко 

интегрирован с государством благодаря 100% владению группы Холдинга и участия в 

бизнес-деятельности Холдинга Байтерек, включая контроль над финансовыми 

показателями и утверждение ключевых показателей. 

 

 

Moody’s Investors Service upgraded Baiterek NMH JSC’s long-term issuer ratings 

 

On August 17, 2021, Moody’s Investors Service upgraded Baiterek NMH JSC’s long-term 

issuer ratings from «Baa3» to «Baa2» and short-term issuer ratings from «P-3» to «P-2» following 



the sovereign ratings upgrade. The outlook on the Holding’s long-term issuer ratings as well as 

issuer outlook are «stable» in line with the sovereign. 

The upgrade of Baiterek’s issuer ratings reflects its very strong institutional and financial 

links with the Government of Kazakhstan. The company carries an important role in promoting 

Kazakhstan's economic development and serves as a channel for government funding under key 

government programmes. The company is highly integrated with the government, through its 

100% ownership of the holding companies and its involvement in Baiterek's business activities, 

including control over its financial performance and approval of their key metrics. 

 
  

 


