
 
 
 
 
АО «Halyk Finance» получило ряд наград информационного агентства Cbonds 
 
В рамках ежегодной премии Cbonds Awards, АО «Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана «Halyk Finance» по результатам 2021 года стало обладателем четырех наград 
в номинациях «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая 
компания Казахстана», «Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана», а также 
«Лучшее мобильное приложение для инвестиций в Казахстане».  
 
«Halyk Finance признается лучшим инвестбанком Казахстана шестой год подряд и в 
восьмой раз за все время существования премии. Кроме того, хочу отметить, что 
лучшей сделкой первичного размещения участники рынка СНГ признали организованное 
Halyk Finance размещение социальных облигаций Фонда «Даму». Несмотря на 
сравнительно небольшой объем размещения, данный выпуск стал дебютным выпуском 
социальных долговых инструментов для казахстанских эмитентов. И признание нашей 
заслуги в продвижении принципов ESG на казахстанском рынке, безусловно, ценно для 
нас», – прокоментировал Фархад Охонов, председатель Правления «Halyk Finance».  
 
Ранее в этом году Halyk Finance был награжден международным изданием Global Finance 
как лучший инвестиционный банк страны, а также получил ряд наград фондовых бирж 
KASE и AIX. 
 
**** 
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный 
комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и 
андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю 
ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, 
управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 
Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим 
международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного 
рейтингового агентства «Fitch Ratings»). 
 
Halyk Bank является лидирующей финансовой группой и крупнейшим розничным банком 
в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается 
как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги 
по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным 
клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также 
осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 
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«Halyk Finance» АҚ Cbonds ақпараттық агенттігінің бірқатар марапаттарына ие болды 
 
Жыл сайынғы Cbonds Awards сыйлығы аясында, «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk 
Finance» еншілес ұйымы» АҚ 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстанның үздік 
инвестициялық банкі», «Қазақстанның үздік басқарушы компаниясы», «Қазақстанның 
облигациялар нарығы бойынша үздік аналитика», сондай-ақ «Қазақстандағы 
инвестицияларға арналған Үздік мобильді қосымша» номинациялары бойынша төрт 
марапатқа ие болды. 
 
«Halyk Finance» АҚ сыйлық әрекет еткен уақыт ішінде алтыншы жыл қатарынан және 
сегізінші рет Қазақстанның үздік инвестбанкі болып танылып келеді.Сонымен қатар, 
ТМД нарығының қатысушылары «Halyk Finance» АҚ ұйымдастырған «Даму» Қорының 
әлеуметтік облигацияларын орналастыруды алғашқы орналастырудың ең жақсы 
мәмілесі деп танығанын атап өткім келеді. Салыстырмалы түрдегі шағын орналастыру 
көлеміне қарамастан, бұл шығарылым қазақстандық эмитенттер үшін әлеуметтік 
борыштық құралдардың дебюттік шығарылымы болды. Қазақстандық нарықта ESG 
қағидаттарын ілгерілетудегі біздің еңбегімізді мойындау, біз үшін сөзсіз құнды», - деп 
«Halyk Finance» АҚ Басқарма төрағасы Фархад Охонов түсініктеме берді.  
 
Осы жылдың басында «Halyk Finance» АҚ Global Finance халықаралық басылымымен 
еліміздің ең үздік инвестициялық банкі ретінде марапатталды, сондай-ақ KASE және AIX 
қор биржаларының бірқатар марапаттарына ие болды. 

 
«Halyk Finance» АҚ - қаржылық консалтинг пен андеррайтингті, корпоративтік 
қаржыландыру қызметтерін, брокерлік қызметтер мен бағалы қағаздар саудасын, KASE 
және AIX сауда алаңдарындағы маркет-мейкер қызметтерін, инвестициялық портфельді 
басқаруды, сондай-ақ тұрақты талдау қызметтерін қоса алғанда, инвестициялық-банктік 
қызметтердің толық кешенін көрсететін, Қазақстанның жетекші инвестициялық банкі. 
Компания Халықаралық кредиттік рейтингке ие болған («Fitch Ratings" халықаралық 
рейтинг агенттігінен «BB+» ) Қазақстандағы бірінші және жалғыз брокер-дилер болып 
табылады. 
 
 
Halyk Bank Қазақстандағы ең ірі қаржы тобы және клиенттердің кең базасы мен тарату 
желісі бар жетекші бөлшек банк болып табылады. Банк өзінің жеке клиенттеріне, шағын 
және орта бизнес клиенттеріне және корпоративтік клиенттерге қызметтердің 
толықспектрін (сақтандыру, лизинг, брокерлік қызметтер және активтерді басқару 
қызметтері) ұсына отырып, әмбебап қаржы тобы ретінде дамып келеді. Банк сондай-ақ өз 
операцияларын Ресейде, Грузияда, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Өзбекстанда жүзеге 
асырады. 
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