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Алматы қаласы 2019 жылдың 02 қыркүйегі 

 

Қазақстан қор биржасында акциялар нарығында жеке инвесторлардың  
конкурсы басталады  

 

Қазақстан қор биржасы (KASE) Қазақстан қор биржасында биржалық сауда-саттықты көтеру 
мақсатында, брокерлік ұйымдардың клиенттері – KASE мүшелері болып табылатын, жеке 
тұлғалар арасында акциялар нарығында жеке инвесторлар арасында конкурс басталғаны 
туралы хабарлайды. Конкурс 2019 жылдың 01 қыркүйегінен 01 қазанынан дейінгі аралықта 
өтеді.  

Конкурс шарттарына сәйкес, қатысушылар нақты сауда-саттық режимінде KASE Индексі 
өкілеттік тізімінің акцияларымен сатып алу-сату мәмілелерін жасайды. Сонымен қатар, әрбір 
конкурсқа қатысушыға Биржаның сауда-саттық жүйесінде кем дегенде екі сату-сатып алу 
мәмілелерін жасауы қажет. Инвестиция көлеміне және конкурс аясында акциялар санына 
шектеулер белгіленбейді. 

2016 жылы жаңартылған конкурсты өткізу мақсатты аудитория арасында қажетті және 
танымалдыққа ие болды. Конкурс өткізу кезеңінде 3024 инвесторды қабылдады, олар 1 мрлд 
551 млн 274 мың теңгеге 18 170 мәміле жасады. Конкурс жеңімпаздары арасында кірістілігі 
жоғарысы 2016 жылы 40,89 %, 2017 жылы – 18,9 %, 2018 жылы – 13,7 % құрады. Конкурстың 
географиялық жағынан еліміздің барлық аймақтарын қамтыды. Қатысушылардың көпшілігі 
Алматы, Қостанай, Шымкент, Қарағанды және Өскменнен. 

Өткен конкурстардың қорытындысы бойынша 3 жылдың ішінде 16 жеңімпаз түрлі марапатқа ие 
болды.  

 

 

Анықтама үшін 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) Орталық Азия аймағындағы жетекші қор биржасы және 
қаржы нарығында жұмыс істейтін Қазақстандағы жалғыз қор биржа болып табылады. Бұл – 
репо нарығының құралдары, шетел валюталары, мемлекеттік және корпоративтік бағалы 
қағаздар, халықаралық қаржы институттарының облигациялары, сондай-ақ туынды қаржы 
құралдар үшін әмбебап сауда-саттық алаңы болып табылады. 

KASE Биржа федерациясының (WFE), Еуро-Азиялық қор биржалар федерациясының (FEAS) 
және басқа да халықаралық және отандық кәсіби қауымдастықтарының мүшесі болып 
табылады. 2015 жылы биржа БҰҰ-ның «Қор биржасы тұрақты даму үшін» бастамасына 
қосылды. KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМДң қор биржаларының 
арасында екінші орын, ал FEAS қор биржаларының арасында нарықтық капиталдандыру 
деңгейінде алтыншы орын алады. 
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