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        Осымен  «ҚазТрансОйл»  АҚ  2023  жылғы  9  наурызда  S&P  Global  Ratings
халықаралық рейтинг агенттігі_ «ҚазТрансОйл» АҚ эмитентінің рейтингі бойынша
болжамды «Жағымсыздан» «Тұрақтыға» жақсартқаны туралы хабарлайды. 
         
        Қосымша: Баспасөз-релизі 3 тілде.
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        Настоящим письмом АО «КазТрансОйл»  сообщает,  что  9  марта  2023  года
международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по
рейтингу эмитента АО «КазТрансОйл» с «Негативного» на «Стабильный». 
         
        Приложение: Пресс-релиз на 3-х языках.
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«ҚазТрансОйл» АҚ S&P Global Ratings «ҚазТрансОйл» АҚ 

рейтингі бойынша болжамды «Тұрақтыға» жақсартқанын туралы 

хабарлайды 

2023 жылғы 9 наурызда S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік 

агенттігі (бұдан әрі – S&P) өз кезегінде тәуелсіз рейтингтер бойынша 

болжамды қайта қарауға әкелетін, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ рейтингі бойынша 

болжамның өзгеруіне байланысты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 

рейтингі бойынша болжамды «Жағымсыздан» «Тұрақтыға» жақсартты.  

Қоғам рейтингі қажет болған жағдайда компанияның мемлекет 

тарапынан уақтылы және жеткілікті ерекше қолдау алуының жоғары 

ықтималдығы жөніндегі S&P пікірін көрсетеді. 

S&P топтың несие қабілеттілігін бағалаумен шектелетін, Қоғамның өз 

несие қабілеттілігін бағалауды «ВВ+» деңгейінде сақтады. 

  



АО «КазТрансОйл» сообщает об улучшении S&P Global Ratings 

прогноза по рейтингу АО «КазТрансОйл» на «Стабильный» 

9 марта 2023 года международное рейтинговое агентство S&P Global 

Ratings  (далее – S&P) пересмотрело прогноз по рейтингу АО «КазТрансОйл» 

(далее – Общество) с «Негативного» на «Стабильный» в связи с изменением 

прогноза по рейтингу АО НК «КазМунайГаз», которое в свою очередь 

отражает пересмотр прогноза по суверенным рейтингам.  

Рейтинг Общества отражает мнение S&P о высокой вероятности 

получения компанией своевременной и достаточной экстраординарной 

поддержки со стороны государства в случае необходимости.  

S&P сохранил оценку собственной кредитоспособности Общества на 

уровне «ВВ+», которая сдерживается оценкой кредитоспособности группы.  

  



«KazTransOil» JSC announces the revision of the outlook on the rating of 

«KazTransOil» JSC by S&P Global Ratings to «Stable» 

On March 9, 2023, the international rating agency S&P Global Ratings 

(hereinafter - S&P) revised the outlook on the rating of «KazTransOil» JSC 

(hereinafter - KTO) from «Negative» to «Stable». The revision mirrors that on the 

parent company  «KazMunayGas» NC JSC, which in turn is driven by the sovereign.  

The rating on KTO reflects S&P’s view that there is a high likelihood that 

KTO would receive timely and sufficient extraordinary government support if 

needed. 

S&P retained KTO’s stand alone credit rating at «ВВ+», which is constrained 

by the group’s creditworthiness.  

 

 

 

 

 

 




