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ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ
1.

2.

3.

4.

№ өзгертулер мен толықтырулар
Әдістемесінің жаңа редакциясы):

(Қор

нарығы

Басқармасының

индикаторларын

–

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
№ 107/0 шешімімен бекітілген;

2008 жылдың

–

2008 жылдың 01 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілді.

есептеу

14 тамызындағы

№ өзгерту мен толықтыру:
–

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
№ 52/4 шешімімен бекітілген;

Басқармасының

2009 жылдың

–

2009 жылдың 01 сәуірінен бастап қолданысқа енгізілді.

31 наурызындағы

№ өзгертулер мен толықтырулар:
–

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
№ 131 шешімімен бекітілген;

Басқармасының

2009 жылдың

–

2009 жылдың 15 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді.

130 маусымындағы

№ өзгертулер:
–

"Қазақстан
қор
биржасы" АҚ
№ 156 шешімімен бекітілген;

Басқармасының

2010 жылдың

30 сәуіріндегі

– 2010 жылдың 04 мамырынан бастап қолданысқа енгізілді.
5.

№ 5 өзгертулер мен толықтырулар:
–

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
№ 73 шешімімен бекітілген;

Басқармасының

–

2014 жылдың 03 маусымынан бастап қолданысқа енгізілді.
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2014 жылдың

21 мамырындағы

Қор нарығы индикаторларын есептеу Әдістемесі

Осы Әдістеме "Қазақстан қор биржасы" АҚ (әріректе – Биржа) есептейтін қор нарығы
индикаторлар тізбесін және аталған индикаторларды есептеу тәртібін анықтайды.
1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
1 бап.

Жалпы қағидалар
1.

Осы Әдістемеде Биржаның басқа ішкі құжаттарымен, соның ішінде,
Облигациялардың кірістілігі мен облигациялармен жасалған мәмілелер
сомаларын есептеу Әдістемесінде (бұдан әрі – Кірістілікті есептеу
Әдістемесінде) белгіленген ұғымдар қолданылған (осы тармақ Биржа
Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен өзгертілген).

2.

Осы Әдістеменің мақсаттары үшін:

3.

1)

корпоративтік облигациялар деп мемлекеттік бағалы қағаздар (соның
ішінде, шетелдік) және халықаралық қаржы ұйымдардың бағалы
қағаздарынан (облигацияларынан) өзге, кез келген борыштық бағалы
қағаздарды түсіну керек;

2)

мәміле деп Биржаның сауда-саттығында жасалатын мәмілелерді
түсіну керек;

3)

өтінімдер деп мәмілелер жасасуға берілген өтінімдерді түсіну керек.

Биржа мынадай қор нарығының
индикаторларды) есептейді:

индикаторларын

(бұдан

әрі

–

1)

акциялар нарығының капиталға айналуы;

2)

корпоративтік облигациялардың капиталға айналуы;

3)

акциялар нарығының индексі (KASE индексі) (осы тармақша Биржа
Басқармасының 2009 жылдың 30 маусымындағы және 2010 жылдың
30 сәуіріндегі шешімдерімен өзгертілді

4)

корпоративтік облигациялар нарығының индекстері:

1

2

корпоративтік облигациялардың кірістілігі (KASE_BY индексі );
жинақталған (есептелінген, бірақ төленбеген) сыйақысы ескерілмеген
("таза" бағалары бойынша) корпоративтік облигациялардың бағалары
(KASE_BC индексі);
барлық сыйақысымен қосып, соның ішінде төленбегенімен бірге
есептелінген, корпоративтік облигациялардың бағалары (KASE_BP
индексі);
5)

бағалы қағаздар бойынша жабылу бағалары (осы тармақша Биржа
Басқармасының 2009 жылдың 30 маусымындағы шешімімен енгізілді).

4.

Осы Әдістемеде қолданылған терминдер Биржаның басқа да ішкі
құжаттарында, Биржаның қызметтік құжаттары мен хат-алмасуында және
биржалық ақпараттарда қолданылуы мүмкін.

5.

Осы Әдістемеге енгізілетін, редакциялық және/немесе
сипаттағысынан басқа, өзгертулер және/немесе толықтырулар:

нақтылау

индикаторларды есептеу;
қандай да бір индикаторларды есептеу мақсатында
қолданылатын, бағалы қағаздардың тізімін құрастыру;

1
2

параметрлері

Қор индексі тәрізді.
Корпоративтік облигациялар нарығы индекстерін белгілеу үшін: "В" – "bond" ("облигация"), "Y" –
"yield" ("кірістілік"), "P" – "performance" ("орындау"), "C" – "clear" ("таза") ағылшын сөздерінің
қысқартулары қолданылады.
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қандай да бір индикаторды есептеу мақсатында қолданылатын бағалы
қағаздардың параметрлерін анықтау;
Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау жөніндегі комитетінің (бұдан
әрі – Комитет) өз өкілетілігін пайдалану тәртібіне әсер етпесе, аталған
өзгертулер және/немесе толықтырударды қолданысқа енгізу датасы
алдында, 15 күн бұрын Биржаның интернет-сайтында (www.kase.kz)
орналастырылуы (жариялануы) тиіс (осы абзац Биржа Басқармасының
2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен өзгертілген).
(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен
өзгертілді
2 бап.

Индикаторларды есептеудің жалпы шарттары
1.

Бағалы қағаздардың жабылу бағасынан басқа, қандай да бір индикаторды
есептеу үшін Биржа, параметрлері осындай есептеуде қолданатын, бағалы
қағаздардың тізімін құрастырады (бұдан әрі – өкілетті тізім) (осы абзац
Биржа Басқармасының 2009 жылдың 30 маусымындағы шешімімен
толықтырылды
Өкілетті тізімдерді құру тәртібі Әдістеменің 3-6 баптарында берілген.

2.

KASE индексінің немесе корпоративтік облигациялар нарығы индексінің
мағынасына бір атаулы бағалы қағаздардың ықпалы аталған
индикаторларды есептегенде, шектеу коэффициентін қолдану (осы
Әдістеменің 8 бабының 1 тармағына сәйкес) арқылы шектеледі (осы
тармақ Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен
өзгертілді

3.

Индикаторларды есептеу (KASE индексінен басқасы) бағалы қағаздар
3
бойынша сауда-саттық күні аяқталғаннан кейін, күн сайын жүзеге
асырылады (осы абзац Биржа Басқармасының 2009 жылдың 30
маусымындағы және 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімдерімен өзгертілді
KASE индексін есептеу акциялар бойынша сауда-саттық күні бойы, KASE
индексін есептеуге арналған өкілетті тізімдегі акциялармен мәміле
жасалған сайын есептеледі (осы мәмілелердің орындалуына қарамастан)
(осы абзац Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен
өзгертілді

3

4.

Индикаторлардың мағыналары Биржамен жарияланып, математикалық
дөңгелектеу ережелеріне сәйкес (беске дейінгі сандар нөлге, ал бес және
бестен жоғары сандар онға дейін) дөңгелектеніп, үтірден кейінгі екі
таңбасына дейін дәл көрсетіледі.

5.

Индикаторларды есептегенде:
1)

репо операцияларына жататын мәмілелердің параметрлері, сондай-ақ
осындай мәмілелер жасасуға берілген өтінімдердің параметрлері
қолданылмайды;

2)

ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелердің және ашық саудасаттық әдісімен өткізілген сауда-саттықта берілген өтінімдердің
параметрлері ғана қолданылады;

3)

АҚШ долларымен көрсетілген бағалы қағаздар, мәмілелер және
өтінімдердің параметрлері, индикаторларды есептеу күніндегі
Биржаның таңертеңгі сауда-саттық сессиясында құралған АҚШ
долларының орта өлшенген бағамы бойынша, қазақстандық теңгемен
қайта есептелінеді;

Осы жерде және бұдан әрі бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық күні деп, параметрлері тиісті
индикаторды есептеуге кіргізілген бағалы қағаздар атаулары бойынша сауда-саттық өткізілген күнді
түсіну керек (осы сілтеме Биржа Басқармасының 2009 жылдың 30 маусымындағы шешімімен
өзгертілді
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4)

АҚШ долларынан басқа шетел валютасымен көрсетілген бағалы
қағаздар, мәмілелер және өтінімдердің параметрлері, индикаторларды
есептеу күніндегі бухгалтерлік есеп, кедендік және салық төлемдері
үшін белгіленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы
валютаның ресми бағамы бойынша қазақстандық теңгемен қайта
есептелінеді;

5)

индекстелінген корпоративтік облигациялардың, осы облигациялармен
жасалған мәмілелердің және аталған облигациялармен мәміле
жасасуға
берілген
өтінімдердің
индекстелінген
параметрлері
қолданылады;

6)

қандай да бір атаудағы орналастырылған бағалы қағаздардың санын
және еркін айналыстағы қандай да бір атаудағы акциялар санын,
бағалы қағаздарды (акцияларды) рұқсат ету бастамашысынан, оның
Биржа алдындағы ақпараттарды ашу міндеттемесі шегінде, немесе
Комитеттің пікірі бойынша сенім тудыратын басқа көздерден алған
ақпараттар негізінде, Биржа анықтайды (осы тармақша Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21 мамырындағы
шешімімен
өзгертілген).

6.

Егер сауда-саттық күні бойы, параметрлері қандай да бір индикаторды
есептеуге қажет бағалы қағаздар бойынша мәмілелер жасалмаса немесе
өтінімдер берілмесе, аталған бағалы қағаздар бойынша осындай
параметрлерді анықтауға болатын осының алдындағы сауда-саттық күнінің
нәтижелері, егер басқасы осы индикаторды есептеу тәртібінде
қарастырылмаса, қолданылуы мүмкін (осы тармақ Биржа Басқармасының
2009 жылдың 30 маусымындағы шешімімен өзгертілді

7.

Индикаторлардың
мағыналарын
қор
нарығының
объективті
сипаттамаларына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында, осы мағыналар
Комитетпен түзетілуі мүмкін (осы тармақ Биржа Басқармасының
2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен өзгертілген).
Осындай түзетулердің шарттары мен тәртібі осы Әдістеменің 9 бабында
берілген.
2 Тарау. ИНДИКАТОРЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ

3 бап.

Акциялар нарығының капиталға айналуын есептеу
1.

2.

Акциялар нарығының капиталға айналуын есептеуге арналған өкілетті
тізімін, Биржаның органдары мен лауазымды тұлғаларының қандай да бір
шешімісіз, Биржаның ресми тізіміндегі барлық атаудағы акциялар
арасынан, әр бір атаудағы акцияларға қатынасты, мынадай шарттардың
орындалуына қарай (осы баптың 2 тармағымен белгіленген ерекшеліктерді
ескеріп), Биржа құрастырады:
1)

осы атаудағы орналастырылған
ақпараттарды Биржамен алуы;

акциялардың

саны

туралы

2)

Биржамен осы атаудағы акциялар бойынша үнемі сауда-саттықтардың
ашылуы;

3)

осы атаудағы акциялармен ең кемінде бір мәміленің ашық саудасаттық әдісімен жасалуы.

Акциялар нарығының капиталға айналуын есептеуге арналған өкілетті
тізіміне, егер осы тізімде қандай да бір эмитенттің жай акциялары болмаса,
аталған эмитенттің артықшылықты акциялары кіргізіле алмайды.
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3.

4.

Акциялар нарығының капиталға айналуын есептеуге арналған өкілетті
тізімінен кез келген атаудағы акциялар, Биржаның қандай да бір органының
немесе лауазымды тұлғасының шешімісіз, мынадай жағдайларда
шығарылады:
1)

осы атаудағы акцияның Биржаның ресми тізімінен шығарылуы;

2)

(егер осы атаудағы акциялар артықшылықты болса) осы эмитенттің
жай акцияларын Биржаның ресми тізімінен шығарылу.

Акциялар нарығының
есептелінеді:

капиталға

айналуы

мынадай

формуламен

n

CAPs   (Qi  P i) , мұнда
i 1

CAPs

–

акциялар нарығының капиталға айналуы, теңгемен;

n

–

акциялар нарығының капиталға айналуын есептеуге арналған
өкілетті тізімдегі акциялар атауларының саны;

Qi

–

орналастырылған i-лік атаудағы акциялардың саны (эмитент
қайта сатып алынғанын шегеріп), данамен;

Pi

–

i-лік атаудағы бір акцияның соңғы аяқталған сауда-саттық
күнінде акциялармен жасалған мәмілелер бойынша орта
өлшенген бағасы, теңгемен.

5.

4 бап.

Биржа ақпараттық мақсаттарда акциялар нарығының капиталға айналу
мағыналарын шетел валютасымен көрсетіп, жариялауы мүмкін, мұнда:
1)

акциялар нарығының капиталға айналуын АҚШ долларымен
көрсеткенде, акциялар нарығының капиталға айналуын есептеу
күніндегі Биржаның таңертеңгі сауда-саттық сессиясында құралған
АҚШ долларының орта өлшенген бағамы қолданылады;

2)

акциялар нарығының капиталға айналуын АҚШ долларынан басқа
шетел валютасымен көрсеткенде, акциялар нарығының капиталға
айналуын есептеу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен
бухгалтерлік есеп, кедендік және салық төлемдерін есептеу
мақсатында осы валютаға қатынасты бекітілген ресми бағамы
қолданылады.

Корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын есептеу
1.

Корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын есептеуге
арналған өкілетті тізімін, Биржаның органдары мен лауазымды
тұлғаларының қандай да бір шешімісіз, Биржаның ресми тізіміндегі барлық
атаудағы корпоративтік облигациялар арасынан, орналастырылған қандай
да бір атаудағы корпоративтік облигациялардың саны туралы Биржа
ақпарат алуына қарай, Биржа құрастырады.

2.

Кез келген корпоративтік облигациялар, Биржаның қандай да бір
органының немесе лауазымды тұлғасының шешімісіз, осы атаудағы
корпоративтік облигацияларды Биржаның ресми тізімінен шығарылғанда,
корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын есептеуге
арналған өкілетті тізімнен де шығарылады.

3.

Корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуы мынадай
формуламен есептелінеді (осы баптың 4 тармағымен белгіленген
ерекшеліктерді қоса):
n

CAPb   (Qi  Ni) , мұнда
i 1
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CAPb –

корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуы,
теңгемен;

n

–

корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын
есептеуге
арналған
өкілетті
тізімдегі
корпоративтік
облигациялар атауларының саны;

Qi

–

орналастырылған i-лік атаудағы корпоративтік облигациялар
саны, данамен;

Ni

–

i-лік атаудағы бір корпоративтік облигацияның номиналды
құны, теңгемен.

5 бап.

4.

Егер қандай да бір атаудағы корпоративтік облигацияның номиналды құны
болмаса (Қазақстан Республикасының заңнамасында қолданылатын
"облигацияның
номиналды
құны"
ұғымындай),
осы
атаудағы
орналастырылған корпоративтік облигациялар санын осы атаудағы әр бір
корпоративтік
облигациясының
номиналды
құнына
көбейтіндісінің
мағынасы ретінде, осы атаудағы корпоративтік облигацияның шығарылым
аңдатпасымен (осы атаудағы корпоративтік облигациялардың шығарылым
аңдатпасына ұқсас басқа құжатпен) расталған номиналды берешектің
сомалық көлемі қолданылады.

5.

Биржа ақпараттық мақсаттарда корпоративтік облигациялар нарығының
капиталға айналу мағыналарын шетел валютасымен көрсетіп, жариялауы
мүмкін, мұнда:
1)

корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын АҚШ
долларымен көрсеткенде, корпоративтік облигациялар нарығының
капиталға айналуын есептеу күніндегі Биржаның таңертеңгі саудасаттық сессиясында құралған АҚШ долларының орта өлшенген бағамы
қолданылады;

2)

корпоративтік облигациялар нарығының капиталға айналуын АҚШ
долларынан басқа шетел валютасымен көрсеткенде, корпоративтік
облигациялар нарығының капиталға айналуын есептеу күніндегі
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен бухгалтерлік есеп, кедендік
және салық төлемдерін есептеу мақсатында осы валютаға қатынасты
бекітілген ресми бағамы қолданылады.

KASE индексін есептеу

(Осы тақырыптама
өзгертілді).
1.

Биржа

Басқармасының

2010 жылдың

30 сәуіріндегі

шешімімен

KASE индексін есептеуге арналған өкілетті тізімді (осы бапта бұдан әрі –
өкілетті тізім) Комитет, Биржаның ресми тізімінде тұрған акциялар
арасынан, мынадай ұстанымдар негізінде, құрастырады (осы абзац Биржа
Басқармасының
2010 жылдың
30 сәуіріндегі
және
2014 жылдың
21 мамырындағы шешімдерімен өзгертілді):
1)

өкілетті тізімдегі акциялардың жалпы саны жетіден кем болмауы тиіс;

2)

қандай да бір атаудағы акциялар өкілетті тізімге тек орналастырылған
осы атаудағы акциялар саны және еркін айналыстағы осы атаудағы
акциялар санын анықтауға қажетті басқа да мәліметтерді Биржа
алғаннан кейін ғана кіргізілуі мүмкін;

3)

қандай да бір атаудағы акциялар өкілетті тізімде тек келесі
шарттармен бола алады, – соңғы өткен алты ай аралығында осы
атаудағы акциялармен ай сайын ашық сауда-саттық әдісімен ең
кемінде 10 мәмілелер жасалып, олардың жалпы көлемі 50 миллион
теңгеден кем болмауы тиіс, сонымен бірге, осы айларда осы атаудағы
акциялармен жасалған мәмілелер Биржаның ең кемінде 10 мүшесімен
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жасалуы тиіс (осы тармақтың 4) және 7) тармақшаларында белгіленген
ерекшеліктерден басқа);

2.

4)

Комитет қандай да бір атаудағы акцияларды, осы тармақтың
3) тармақшасындағы аталған шарттарды бұзып, Комитеттің пікірі
бойынша осы атаудағы акциялар өтімділігінің жоғарылығын
куәландыратын
деректердің
болуы,
мысалы
осы
атаудағы
акциялардың басым бөлігі еркін айналыста болуы негізінде, өкілетті
тізімге кіргізу туралы шешім қабылдауға құқылы (осы тармақша Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21
мамырындағы
шешімімен
өзгертілген);

5)

бастапқыда құрастырылғаннан кейін өкілетті тізім әр күнтізбелік
тоқсанда бір рет – 01 ақпаннан, 01 мамырдан, 01 тамыздан,
01 қарашадан бастап өзгертілуі мүмкін (оған қандай да бір атаудағы
акциялар енгізіліп, шығарылуы мүмкін); осымен бірге, Комитет өкілетті
тізімді өзгерту шешім қабылдағаны туралы Биржаның интернетсайтында 16 қаңтарға дейін, 16 сәуірге дейін, 16 шілдеге дейін, 16
қазанған дейін жариялануы тиіс (осы тармақтың 8) тармақшасында
белгіленген ерекшеліктерді қоспағанда) (осы тармақша Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21
мамырындағы
шешімімен
өзгертілген);

6)

қандай да бір атаудағы акциялар Биржада айналысын тоқтатуға
байланысты, осы тармақтың 3) тармақшасында белгіленген шарттарды
орындамауына байланысты, сондай-ақ Комитеттің пікірі бойынша
KASE индексінің репрезентивтігін қамтамасыз ету мақсатында, аталған
шешімді қабылдауға жеткілікті деп санаған кез келген себеппен,
Комитеттің шешімімен өкілетті тізімнен шығарылады (осы тармақтың
7) тармақшасында
белгіленген
ерекшеліктерден
басқа)
(осы
тармақша Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі және
2014 жылдың 21 мамырындағы шешімдерімен өзгертілді);

7)

Комитет қандай да бір атаудағы акцияларды, осы тармақтың
3) тармақшасындағы аталған шарттарды бұзып, Комитеттің пікірі
бойынша осы атаудағы акциялар өтімділігінің жоғарылығын
куәландыратын фокторлардың болуы, мысалы осы атаудағы
акциялардың басым бөлігі еркін айналыста болуы негізінде, өкілетті
тізімнен шығару туралы шешімін қабылдамауға құқылы (осы тармақша
Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген);

8)

Комитет, осы тармақтың 5) тармақшасымен белгіленген мерзімдерді
бұзып, егер Комитеттің пікірі бойынша, осы атаудағы акциялар
Биржаның ресми тізімінен шығарылуына байланысты, осы атаудағы
акциялар бойынша Биржа сауда-саттықты уақытша тоқтатса, немесе
осы атаудағы акциялардың өтімділігі күрт төмендеуі немесе осы
атаудағы акцияларға әділетті баға құрылуын қамтамасыз ететін
жағдайлар күрт нашарлап немесе жоғалғанын куәландыратын басқа да
факторлар орын алуына байланысты, осындай тізімнен шығару қажет
болса, қандай да бір атаудағы акцияларды өкілетті тізімнен шығару
туралы шешім қабылдауға құқылы (осы тармақша Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21 мамырындағы
шешімімен
өзгертілген).

KASE индексі келесі формуламен есептеледі:

KASE  K  KASEb 
KASE –

MVt
, мұнда
MVb

KASE индексі, нүктелермен (осы абзац Биржа Басқармасының
2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді);
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K

3.

–

түзету коэффициенті,
есептелінеді;

осы

Әдістеменің

7 бабына

сәйкес

KASEb –

осы баптың 3 тармағында көрсетілген, KASE индексінің
бастапқы мағынасы (осы абзац Биржа Басқармасының
2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді);

MVt

–

осы баптың 4 тармағына сәйкес есепелетін, KASE индексін
есептеу сәтінде өкілетті тізімге енгізілген акциялардың
нарықтық сомалық құны, теңгемен (осы абзац Биржа
Басқармасының
2010 жылдың
30 сәуіріндегі
шешімімен
өзгертілді);

MVb

–

осы баптың 3 тармағында белгіленген, KASE индексін бастапқы
есептеу сәтінде өкілетті тізімге кіргізілген акциялардың
нарықтық сомалық құны, теңгемен (осы абзац Биржа
Басқармасының
2010 жылдың
30 сәуіріндегі
шешімімен
өзгертілді).

KASE индексінің бастапқы мағынасы 2.545,79 нүктелер көлемінде
4
2007 жылдың 28 қыркүйегінде Алматы уақытымен 18.00-де бекітілген (осы
абзац Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен
өзгертілді).
KASE индексінің бастапқы есептеуі сәтінде өкілетті тізімдегі акциялардың
нарықтық сомалық құны 868.132.912.362,78 теңге сомасында 2007 жылдың
28 қыркүйегінде Алматы уақыты 18.00-де бекітілген (осы абзац Биржа
Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді).

4.

Өкілетті тізімге енізілген акциялардың нарықтық сомалық құны келесі
формуламен есептеледі:
n

MVt 

 (P  FF  R ) , мұнда
i

i

i

i 1

5.

4

n

–

өкілетті тізімде тұрған акциялар атауларының саны;

Pi

–

өкілетті тізімде тұрған акциялардың нарықтық сомалық құнын
есептеу сәтінде i-лік атаудағы акциялармен жасалған соңғы
мәміленің бағасы, теңгемен;

FFi

–

осы баптың 5 тармағына сәйкес анықталатын,
айналыстағы i-лік атаудағы акциялар саны, данамен;

Ri

–

осы Әдістеменің 8 бабына сәйкес есептелінетін i-лік атаудағы
акцияларға арналған шектеу коэффициенті;

еркін

Еркін айналыстағы қандай да бір атаудағы акцияларды саны Комитетпен,
осы атаудағы акцияларды өкілетті тізімге кіргізгенде анықталып, содан соң
осы атаудағы акцияларға арналған шектеу коэффициентін есептеумен
бірге
(осы
тармақша
Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21 мамырындағы шешімімен өзгертілген):

KASE индексінің осы мағынасы, Биржа Басқармасының 2001 жылдың 21 ақпанындағы
№ 15/1 шешімімен бекітілген Қор нарығының индикаторларын есептеу Әдістемесіне сәйкес, 2000
жылдың 12 шілдесінен бастап 2007 жылдың 28 қыркүйегіне дейін есептелінген, KASE_Shares
индексінің соңғы мағынасы болып табылады (KASE_Shares индексінің алғашқы мағынасы
2000 жылдың 12 шілдесіндегі жағдайында 100,00 нүкте көлемінде тіркелген). Демек, KASE индексінің
мағынасының сандық қатары KASE_Shares индексінің мағынасының сандық қатарын жалғастырады
(осы сілтеме Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді).
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1)

орналастырылған осы атаудағы акциялардың саны ретінде:
Қазақстан Республикасының (Қазақстан Республикасының мемлекеттік
меншігі болып табылмайды);
осы акциялардың эмитенттерінің лауазымды тұлғаларының;
аталған
акциялардың
эмитентімен
шығарылған
акциялардың
орналастырған жай акцияларының жалпы санынан 5 және одан көп
пайызы көлеміндегі жай акциялары тиесілі тұлғалардың (Комитетпен
стратегиялық акционер ретінде мойындалмағандарынан басқасы,
мысалы институциялық инвесторлардан басқасының) иелігінде емес;
немесе
(осы
абзац
Биржа
Басқармасының
2014 жылдың
21 мамырындағы шешімімен өзгертілген)

2)

(осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес, еркін айналыстағы осы
атаудағы акциялардың санын анықтау үшін қажетті ақпараттар
жеткіліксіз болғанда) сараптау жолымен.

6.

Биржаның ақпараттық мақсаттары үшін, осы баптың 7 тармағына сәйкес,
өкілетті тізімде тұрған акциялардың атаулары бойынша, осы атаудағы
акциялардың еркін айналыстағылардың үлесін есептейді.

7.

Еркін айналыстағы қандай да бір атаудағы акциялардың үлесі келесі
формуламен есептеледі:

Fi 

6 бап.

FFi
 100 , мұнда
Qi

Fi

–

еркін айналыста i-лік атаудағы акциялардың үлесі, пайызбен;

FFi

–

еркін айналыстағы i-лік атаудағы акциялардың саны, осы
баптың 5 тармағына сәйкес анықталады, данамен;

Qi

–

орналастырылған i-лік атаудағы акциялар саны (эмитент қайта
сатып алғанынан басқасы), данамен.

Корпоративтік облигациялар нарығының индекстерін есептеу
1.

Корпоративтік облигациялар нарығының индекстерін есептеуге арналған
өкілетті тізімін (осы бапта әріректе – өкілетті тізім) Комитет, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған барлық атаудағы
Биржаның ресми тізімінде тұрған корпоративтік облигациялар санынан, әр
бір жеке атаудағы корпоративтік облигацияға қатысты қойылатын мынадай
шарттарды орындауына қарай, құрастырады:
1)

осы атаудағы облигацияларға Standard & Poor's, және/немесе Fitch,
және/немесе "KZ-rating" Рейтингілік агенттік" ЖШС шкаласы бойынша
"BB-" деңгейінен төмен емес, немесе Moody's агенттігінің шкаласы
бойынша "Ba3" деңгейінен төмен емес, немесе "Алматы қаласы өңірлік
қаржы орталығыны рейтингілік агенттінің" АҚ шкаласы бойынша "ВВ3"
деңгейінен төмен емес, немесе "Эксперт РА Қазақстан" Рейтингілік
агенттігі" ЖШС шкаласы бойынша "A" деңгейінен төмен емес рейтингі
берілуі тиіс;

2)

осы атаудағы облигациялардың
номиналды құны болуы тиіс;

3)

Биржаның орналастырылған осы атаудағы облигациялардың саны
туралы ақпараттары болуы тиіс;
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4)

осы атаудағы облигациялар бойынша маркет–мейкердің қызмет етуі;

5)

осы атаудағы облигациялар бойынша Биржада тұрақты (уақытша
тоқтатылмаған) сауда-саттықтар ашылған, бұл ретте, Биржа
Басқармасымен осы атаудағы облигациялардың бағасы "таза"
(есептелен, бірақ төленбеген саыйақысысыз) бағамен белгіленеді деп
анықталған болуы тиіс;

6)

осы атаудағы облигациялардың эмитентінің купондық сыақыны
және/немесе шығарылған облигациялар бойынша негізгі қарызды
төлеу бойынша реттелмеген қарызы жоқ болуы тиіс.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
2.

Өкілетті тізім бастапқыда құрылғаннан кейін өзгертілуі мүмкін (оған қандай
да бір атаудағы корпоративтік облигациялар кіргізіліп, шығарылуы мүмкін),
осындай өзгертулер күнтізбелік екі айда бір рет – жұп айының
15 жұлдызында жасалады; бұл ретте, Комитеттің өкілетті тізімге өзгертулер
енгізу туралы шешімі Биржаның интернет-сайтында, осындау өзгертулердің
датасынан кешіктірмей, жариялануы тиіс.
Өкілетті тізімге қандай да бір атаудағы облигациялар осы баптың 1 тармағы
1)-6) тармақшаларында белгіленген талаптарды орындау шартымен
енгізілуі мүмкін.
Егер осы атаудағы корпоративтік облигацияларды өкілетті тізімге енгізу
үшін
6 баптың
1 тармағында
белгіленген
бір
немесе
бірнеше
критерийлеріне сәйкестігі жоғалған жағдайда, сондай-ақ осы тармақтың
бірінші абзацында анықталған мерзімдерді бұзумен, немесе осы атаудағы
корпоративтік облигациялардың өтімділігі күрт төмендеуі немесе осы
атаудағы корпоративтік облигациялар әділетті баға құрылуын қамтамасыз
ететін жағдайлар күрт нашарлап немесе жоғалғанын куәландыратын басқа
да факторлар орын алуына байланысты, Комитет қандай да бір атаудағы
корпоративтік облигацияларды өкілетті тізімнен шығару туралы шешім
қабылдауға құқылы.
Кандай да бір атаудағы корпоративтік облигациялардың Биржада
айналысын тоқтатуға байланысты, немесе Биржаның ресми тізімінің ең
жоғарғы санатынан шығуы (ауыстыру арқылы) жағдайында, қандай да бір
атаудағы корпоративтік облигациялар Биржаның қандай да бір органының
немесе лауазымды тұлғасының шешімісіз, өкілетті тізімнен шығарылады.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
3.

KASE_BY индексі мынадай формуламен есептелінеді:

K BY =

∑Yi,t ×(P i,t + A i,t )× Q
, мұнда
∑
(P i,t + A i,t ) × Q

KBY

–

KASE_BY, индексі, жылдық пайызбен;

Yi,t

–

аяқталған сауда-саттық күні нәтижесінде анықталған, баға
белгілеушілік бағасы негізінде есептелген, i-лік атаудағы
корпоративтік облигацияның кірістілігі, жылдық пайызбен
көрсетіледі;

Pi,t

–

осы баптың 7 тармағына сәйкес анықталған, корпоративтік
облигациялар бойынша өтіп аяқталған сауда-саттық күні
нәтижесінде анықталған, бір i-лік атаудағы корпоративтік
облигацияның баға белгілеу бағасы, бір корпоративтік
облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі;
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Ai,t

–

соңғы аяқталған сауда-саттық күнін қосқанда, ағымдағы
купондық кезеңге бір i-лік корпоративтік облигация бойынша
жинақталған
сыйақысыны
көлемі,
бір
корпоративтік
облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі (осы
баптың 8 тармағына сәйкес есептеледі);

Q

–

өкілетті тізімде тұрған, корпоративтік облигациялардың саны.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
4.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен алып тасталған).

5.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен алып тасталған).

6.

KASE_BC және
есептелінеді:

KASE_BP

KBC = K × [KBCp ×

индекстері

мынадай

формулалармен

∑P~i × Qi
i

∑P~ip × Qi

]

және

i

∑( Ai, t × Qi)
KBP = KBC × (1 + IAt ), где IAt =

i

∑(P~i × Qi)

, мұнда

i

KBC

–

KASE_BС индексі, нүктемен көрсетіледі;

KBP

–

KASE_BP инедксі, нүктемен көрсетіледі;

KBCp

–

KASE_BC индексінің алдыңғы мәні, нүктемен көрсетіледі;

~
Pi

–

i-лік атаудағы корпоративтік облигациялардың, соңғы аяқталған
сауда-саттық күні нәтижесі бойынша, осы баптың 7 тармағына
сәйкес
есептелген, бір
i-лік атаудағы корпоративтік
облигацияның
баға
белгілеу
бағасы,
корпоративтік
облигациясының номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі;

~
Pip

–

i-лік

Q

–

өкілетті тізімде тұрған, корпоративтік облигациялардың саны;

Ai,t

–

соңғы аяқталған сауда-саттық күнін қосқанда, ағымдағы
купондық кезеңге бір i-лік корпоративтік облигация бойынша
жинақталған
сыйақысыны
көлемі,
бір
корпоративтік
облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі (осы
баптың 8 тармағына сәйкес есептеледі).

атаудағы корпоративтік облигациялардың, алдыңғы
аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша, осы баптың
7 тармағына сәйкес есептелінген, бір i-лік атаудағы
корпоративтік облигацияның баға белгілеу бағасы, бір
корпоративтік облигацияның номиналды құнынан пайызбен
көрсетіледі;

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
7.

Бір i-лік атаудағы корпоративтік облигацияның баға белгілеу бағасы
ретінде:
1)

корпоративтік облигациясы бойынша қандай да бір сауда-саттық
күнінде жасалған мәмілелері бойынша, осы атаудағы бір корпоративтік
облигациясының орта өлшенген "таза" бағасы; немесе
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8.

2)

(аталған
сауда-саттық
күнінде
осы
атаудағы
корпоративтік
облигацияларымен мәмілелер жасалмаған болса) айтылмыш саудасаттық күніндегі осы атаудағы корпоративтік облигацияны сатып алуға
өтінімдердің ең жоғарғы "таза" бағасы мен сатуға өтінімдердің ең
төменгі "таза" бағасының арасындағы орта арифметикалық өлшемі;
немесе

3)

(аталған сауда-саттық күні бойы осы атаудағы корпоративтік
облигацияларды сатуға және сатып алуға өтінімдер болмаған
жағдайда) осы атаудағы бір корпоративтік облигацияның алдыңғы баға
белгілеу бағасы қолданылады.

Ағымдағы купондық кезеңге немесе корпоративтік облигациялар бойынша
өткізілген соңғы сауда-саттық күнін есептемегендегі, бір i-лік атаудағы
корпоративтік облигацияға жинақталған сыйақы көлемі мынадай
формуламен есептелінеді:

IAi / ip  I 

I

–

Tk/k p
, мұнда
T0

i-лік атаудағы корпоративтік облигация бойынша ағымдағы
купондық кезеңге купон мөлшерлемесі, жылдық пайызбен;

Tk/k p

–

i-лік атаудағы корпоративтік облигациялар бойынша соңғы
аяқталған купондық кезеңнің датасы мен соңғы немесе
алдындағы корпоративтік облигация бойынша аяқталған саудасаттық күні арасындағы күндер саны;

T0

–

i-лік атаудағы корпоративтік облигациялар үшін есептік жылдың
ұзақтылығы, күндермен;

9.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен алып тасталған).

10. (Осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен алып тасталған).
11. KASE_BC және KASE_BP индекстерінің алғашқы мағыналары 2000 жылдың
12 шілдесінде 100,00 нүкте көлемінде бекітілген.
6-1 бап.

Бағалы қағаздар бойынша жабылу бағалары
1.

Биржада айналысқа жіберілген барлық бағалы қағаздар бойынша Биржа
жабылу бағаларын есептейді.

2.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаз бойынша жабылу бағасы осы
атаудағы бағалы қағазбен ағымдағы сауда-саттық күнінде жасалған,
орындау шартымен немесе орындалуды күтіп тұрған мәміленің бағасы
ретінде есептеледі.

3.

Егер сауда-саттық күні бойы қандай да бір атаудағы бағалы қағазбен
мәміле жасалмаса, осы атаудағы бағалы қағаздың жабылу бағасы осы күні
есептелінбейді.

4.

Егер қандай да бір сауда-саттық күні осы атаудағы бағалы қағаз бойынша
жабылу бағасы, Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте
орындалмаған мәміленің бағасы негізінде есептелінген болса, осы саудасаттық күніндегі аталған бағалы қағаздың жабылу бағасын қайта есептеу
құқығын Биржа өзіне қалдырады.
Осы атаудағы бағалы қағаз бойынша жабылу бағасын қайта есептеу,
алдыңғы абзацта мазмұндалған жағдайлар орын алған күннен кейінгі келесі
жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.
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Аталған бағалы қағаздың жабылу бағасын осындай қайта есептеу
мақсатында, қайта есептеу жасалатын сол сауда-саттық күні осы атаулы
бағалы қағазбен жасалған орындалған соңғы мәміленің бағасы ретінде
анықталады. Егер осындай мәмілелер жасалмаса, осы сауда-саттық
күніндегі бағалы қағаз бойынша жабылу бағаларының күші жойылады.
(Осы бап Биржа Басқармасының 2009 жылдың 30 маусымындағы шешімімен енгізілді).
7 бап.

Түзетушілік коэффициенттерін есептеу
1.

KASE индексін есептегенде (осы абзац Биржа
2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді):

Басқармасының

1)

KASE индексін есептеуге арналған өкілетті тізім (осы тармақша Биржа
Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді);

2)

орналастырылған қандай да бір атаудағы акциялардың саны , соның
ішінде, орналастырылған акциялар санын өзгертуді тартатын кез
келген копоративтік уақиғалардың салдарынан болғандары (осы
баптың 2 тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп);

3)

еркін айналыстағы қандай да бір атаудағы акциялардың саны;

4)

қандай да бір атаудағы акциялар үшін шектеу коэффициенті

5

өзгерген жағдайда, түзету коэффициенті аталмыш индикатор мағынасының
салыстырылатындығын қамтамасыз ету мақсатында қолданылады
2.

KASE индексін есептегенде түзету коэффициенті, қандай да бір атаудағы
6
акциялардың сплиті немесе шоғырлануы сияқты корпоративтік уақиғалар
орын алғанда, есептелінбейді (осы тармақ Биржа Басқармасының
2010 жылдың 30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді).

3.

Корпоративтік облигациялар нарығы индекстерін есептегенде:
1)

корпоративтік облигациялар нарығының индексін есептеуге арналған
өкілеттік тізімі;

2)

орналастырылған қандай да бір атаудағы облигациялардың саны

өзгерген жағдайларда,
түзету коэффициенті, осы индекстердің
мағынасының салыстырылатындығын қамтамасыз ету мақсатында
қолданылады
4.

Түзету коэффициенті мынадай формуламен есептелінеді:

Knew  Kold 

5

6

INDold
, мұнда
INDnew

Knew

–

жаңа түзету коэффициенті;

Kold

–

алдыңғы түзету коэффициенті;

INDold –

осы баптың 1 немесе 3 тармақтарында көрсетілген, өзгертілген
параметрлердің
алдыңғы
мағыналарымен
есептелінген
индекстің мағынасы;

INDnew –

осы баптың 1 немесе 3 тармақтарында көрсетілген, өзгертілген
параметрлердің жаңа мағыналары бойынша есептелінген
индекстің мағынасы.

Осы жерде және осы бапта әріректе акциялар (корпоративтік акциялар) деп тиісті индикаторды
есептеуге енгізілген қандай да бір атаудағы акцияларды (корпоративтік акцияларды) түсіну керек.
Жарияланған акциялардың санын сплит кезінде көбейту олардың бағасын пропорционалды түрде
төмендететініне, ал шоғырландыру кезінде жарияланған акциялардың саны пропорционалды түрде
олардың бағасын көтеруін тартатынына байланысты.
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8 бап.

Шектеу коэффициентін есептеу
1.

Осы бапқа сәйкес есептелетін шектеу коэффициенті, KASE Индексін
есептеуде қандай да бір атаудағы акцилардың R i шектеу коэффициенті
ретінде (осы Әдістеменің 5 бабының 4 тармағына сәйкес) қолдапнылады
(осы тармақ Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі және
2014 жылдың 21 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген).

2.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздар үшін шектеу коэффициенті бір
кезеңмен немесе бірнеше кезеңдермен келесідей есептеледі:
1)

бірінші кезеңде:
осы атаудағы бағалы қағаздың сомалық нарықтық құнының, өкілетті
тізімдегі (осы баптың 3 тармағына сәйкес) осы атаудағы бағалы
қағаздардың сомалық нарықтық құнындағы үлесі есептелінеді де, осы
атаудағы бағалы қағаздар үшін аралық коэффициенті бірге тең деп
алынады;
егер өкілетті тізімдегі осы атаудағы бағалы қағаздардың сомалық
нарықтық құнындағы осы атаудағы бағалы қағаздың сомалық нарықтық
құнының үлесі 0,15-тен асса, осы атаудағы бағалы қағаздар үшін
шектеу коэффициентін есептеу екінші кезеңге өтеді

2)

екінші кезеңде:
осы атаудағы бағалы қағаздар үшін аралық коэффициенті есептеледі
(осы баптың 5 тармағына сәйкес);

3)

үшінші кезеңде:
екінші кезеңде осы атаудағы бағалы қағаздар үшін есептелінген
аралық коэффициентінен шыға отырып, өкілетті тізімде тұрған осы
атаудағы бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құнындағы осы
атаудағы бағалы қағаздың сомалық нарықтық құнының үлесі қайта
есептеледі (осы баптың 3 тармағына сәйкес);
егер осы атаудағы бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құнының,
тиісті өкілетті тізімде тұрған, барлық атаудағы бағалы қағаздардың
сомалық нарықтық құнындағы алынған үлесі 0,15-тен асса, осы
атаудағы бағалы қағаздар үшін шектеу коэффициенттерін есептеудің
екінші кезеңіне кезекті өтуін жүзеге асырады;

4)

осы атаудағы бағалы қағаздар үшін шекету коэффициентін есептеудің
екінші және үшінші кезеңдері, осы атаудағы бағалы қағаздардың
сомалық нарықтық құнының, тиісті өкілетті тізімде тұрған, барлық
атаудағы бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құнындағы үлесі
0,15-тен аспағанша дейін қайталанады;

5)

қандай да бір атаудағы акциялар үшін шектеу коэффициенті болып
осы атаудағы акциялар үшін барлық аралық коэффициенттерінің
көбейтіндісі болып табылады;

6)

қандай да бір атаудағы корпоративтік облигациялар үшін шектеу
коэффициенті, корпоративтік облигациялардың нарықтық индекстерін
есептеуге арналған тиісті өкілетті тізімде тұрған, барлық атаудағы
корпоративтік коблигациялардың сомалық нарықтық құнындағы осы
атаудағы корпоративтік коблигациялардың сомалық нарықтық құнының
үлесінің ақырғы мағынасы болып табылады.
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3.

Тиісті өкілетті тізімде тұрған, барлық атаудағы бағалы қағаздардың
сомалық нарықтық құнындағы Осы атаудағы бағалы қағаздардың сомалық
нарықтық құнының үлесі мынадай формуламен есептелінеді:

Zi 

Ai

, мұнда

n

A

i

i 1

4.

Zi

–

тиісті өкілетті тізімде тұрған барлық атаудағы бағалы
қағаздардың сомалық нарықтық құнындағы i-лік атаудағы
бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құнының үлесі;

Ai

–

осы баптың 4 тармағына сәйкес анықталатын, i-лік атаудағы
бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құны, теңгемен;

n

–

тиісті өкілетті тізімде тұрған бағалы қағаздар атауларының
саны.

i-лік атаудағы бағалы қағаздардың сомалық нарықтық құны анықталады:
1)

KASE индексін есептеу үшін Pi  FFi  Ri , мұнда

Pi , FFi

–

осы
Әдістеменің
көрсеткіштер;

4 тармағында

анықталған

Ri

–

осы баптың 5 тармағына сәйкес есептелінетін, i-лік
атаудағы акцияларға арналған аралық коэффициент
(осы
атаудағы
акцияларға
арналған
шектеу
коэффициентін есептеудің бірінші кезеңінде бірге тең
деп алынады);

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2010 жылдың 30 сәуіріндегі
2014 жылдың 21 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген).
5.

және

i-лік атаудағы бағалы қағаздарға арналған аралық коэффициент келесі
формуламен есептелінеді:
n

Ri 



0,15
 ( Ai  Ai) , мұнда
0,85Ai i 1

n

–

тиісті өкілетті тізімде тұрған бағалы қағаздар атауларының
саны;

Ai

–

осы атаудағы бағалы қағаздарға арналған алдындағы аралық
коэффициентін пайдалана отырып, осы баптың 4 тармағына
сәйке анықталған, i-лік атаудағы бағалы қағаздардың сомалық
нарықтық құны, теңгемен.

6.

Акцияларға арналған шектеу коэффициенттері күнтізбелік тоқсанда бір рет,
01 ақпандағы, 01 мамырдағы, 01 тамыздағы, 01 қарашадағы жағдайы
бойынша, ал корпоративтік облигациялар үшін – ай сайын осы айдың он
бесінші жұлдызындағы жағдайы бойынша есептелінеді (осы баптың
7 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) (осы тармақ Биржа
Басқармасының 2009 жылдың 31 наурызындағы шешімімен өзгертілді).

7.

Акцияларға арналған шектеу коэффициенттері, осы баптың 6 тармағында
көрсетілген мерзімділіктен тыс есептелуі мүмкін, егер:
1)

еркін айналыстағы қандай да бір атаудағы акциялардың саны көбею
жағына қарай өзгеріп, осы атаудағы орналастырылған акциялардың
жалпы санынан 10 және одан да көп пайызын құраса;

2)

осы баптың 3 тармағына сәйкес есептелінген, KASE индексін есептеуге
арналған өкілетті тізімдегі барлық атаудағы акциялардың сомалық
нарықтық құнындағы қандай да бір атаудағы акциялардың сомалық
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нарықтық құнының үлесі он бес жұмыс күннен кем емес уақыт бойы
0,2-ден асса (осы тармақша Биржа Басқармасының 2010 жылдың
30 сәуіріндегі шешімімен өзгертілді)
(Осы тармақ Биржа
шешімімен енгізілді).

Басқармасының

2009 жылдың

31 наурызындағы

3 тарау. ИНДИКАТОРЛАРҒА ҚАТЫСТЫ КОМИТЕТТІҢ АЙРЫҚША ӨКІЛЕТТІЛІГІ
(Осы тақырыптама Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
9 бап.

Индикаторларға қатысты Комитеттің айрықша өкілеттілігі

(Осы тақырыптама Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы шешімімен
өзгертілген).
1.

Осы Әдістеменің 5 бабының 1 және 5 тармақтарында, 6 баптың 1 және
2 тармақтарында
белгіленген
өкілеттілігінен
басқа,
Комитет
индикаторлардың мағыналарын, оның пікірі бойынша, осы мағыналарға
репрезентативті емес ықпал ететін (ықпал еткен) (мысалы, техникалық
қателермен жасалып, орындалмаған мәмілелердің бағалары нарықтық
жағдай және/немесе тиісті бағалы қағаздардың нарықтық динамикасымен
диссонансқа ұшыруы айқын) параметрлерді есептеулерден алып тастап,
түзетуге құқылы (осы абзац Биржа Басқармасының 2014 жылдың
21 мамырындағы шешімімен өзгертілген).
Егер Комитет есептеуден қандай қандай да бір мәміленің немесе өтінімнің
(мәмілелердің немесе өтінімдердің) қандай да бір параметрлерін
индикатордан алып тастау туралы шешім қабылдаса, осы индикатордың
тиісті қайта есептеуі, осы индикатордың репрезентативті емес мағынасы
алынған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады
(осы абзац Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен өзгертілген).
Техникалық
жаңылыс
немесе
ерекше
және
осы
Әдістемде
қарастырылмаған, бірақ қандай да бір индикатордық мәніне елеулі ықпал
еткен жағдай туындаған жағдайда, Комитет осы Әдістеменің 7 бабының 1
және 3 тармақтарында, 8 бабының 1 тармағында анықталған, шектеу
немесе түзету коэффициенттерін кезектен тыс қайта есептеу туралы шешім
қабылдауға құқылы (осы абзац Биржа Басқармасының 2014 жылдың
21 мамырындағы шешімімен енгізілген).

2.

Осы баптың 1 тармағына сәйкес Комитет өзінің айрықша өкілеттілігін
пайдаланғанда, оның отырысының хаттамасында аталған өкілеттілікті
пайдалану себептері мен оларға сәйкес іске асырылған шаралар көрсетілуі
тиіс (осы тармақ Биржа Басқармасының 2014 жылдың 21 мамырындағы
шешімімен енгізілген).

Президент

А.М. Жолдасбеков
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