СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА
Агенция Moody’s потвърди рейтингите на Първа инвестиционна банка АД
(България)
Рейтинговата агенция Moody’s потвърди рейтинга D за финансова стабилност
(BFSR) и рейтинга Ba1 на дългосрочните депозити в чужда и местна валута на
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). Рейтинговата агенция потвърди също така
и рейтинга Ba1 за необезпечен дълг и рейтинга Ba2 на подчинения дълг. Това
рейтингово действие е резултат от прегледа на рейтингите, започнат през май
2008 г., след продължилото няколко дни изтичане на депозити от Банката през
втората седмица на м. май.
Поставяйки под наблюдение за евентуално понижение рейтингите на ПИБ,
агенцията фокусира прегледа си върху оценка на евентуалното влошаване на
репутацията на Банката, възможностите за финансиране и развитието на дейността
по отношение на кредитирането и растежа на дейността, както и финансовите
показатели на ПИБ като цяло.
Днешното рейтингово действие, което произтича от прегледа, започнат след
събитията през м. май, потвърждава факта, че Банката е успяла да възвърне
доверието на клиентите си и да възстанови депозитите от клиенти на нивата от края
на 2007 г. Нещо повече, след края на прегледа Moody’s цитира данни за Банката,
които показват, че независимо от високите разходи за финансиране, ПИБ поддържа
стабилни лихвени маржове и запазва нивото на доходност.
Независимо от това и въпреки потвърждаването на рейтингите, Moody’s посочва,
че ПИБ продължава да бъде изправена пред предизвикателството да поддържа
подходящо ниво на депозитите от клиенти със съответстващи нива на разходи за
финансиране, както и да замести сегашното си финансиране от пазарите на
приемлива цена при затегнатите условия на пазарите в момента. Освен това
Moody’s отбелязва, че е възможен допълнителен натиск, произтичащ от евентуално
влошаване на качеството на кредитния портфейл на ПИБ и на други български
банки в резултат на наблюдавания в последно време силен ръст на кредитирането в
развиващата се икономика на България.
Към края на юни 2008 г. активите на Първа инвестиционна банка, чието седалище е
в София, България, възлизат на 4072 млрд. лв.( 2082 млрд. евро).

