
Қор нарығы 

 

 

ОК-сыз мәмілелер бойынша "S0/I0/C0" сауда-клирингілік шоттары бойынша "ақша бойынша жайғасым" кестесі 

 

 
Кіріс = таңертеңгі кіріс қалдығы 

 

Ағымдағы = кіріс қалдығы + динамика + 

есеп айырысқан мәмілелер (Z0, B0) 

 
Жоспарлы = Ағымдағы - сатып алуға Z0 

өтінімдері – сатып алуға мәмілені орындауға 

ұсынылған есеп (Z0, B0) 

 

 
Есептесушілік = Жоспарлы 

 
ОК-gен есеп айырысу кодтары (нетто)  ОК-сыз есеп айырысу кодтары 

(гросс) Т0 - толық қамтылған мәмілелер Z0 – гросс мәмілелер 

Y- ішінара қамтылған мәмілелер. B0 - аукцион мәмілелер 

 
1-ші сессия мәмілелерінің клирингілік пулы 2-ші сессия мәмілелерінің клирингілік пулы  

 
 
 
 
 

 
Сut-off time уақытында активтердің қажетті саны болмаған 

жағдайда, реттеудің айыппұл мөлшерлемелері бойынша репо 

операциялары арқылы орындалмаған міндеттемелерді 

ауыстыру процедурасы автоматты түрде жүргізіледі 

1. 15:30 дейін жасалған ағымдағы есеп айырысу күнімен Ү мәмілелері 1. 15:30-дан 17:30-ға дейін жасалған ағымдағы есеп айырысу күнімен Ү мәмілелері 

2. 16:35 дейін жасалған T0 мәмілелері  2. 16:35-тен 17:30-ға дейін жасалған T0 мәмілелер  

3. 15:30-дан 16:00-ге дейін Өзін-өзі реттеу тәртіптемелеріндегі мәмілелер  3. 17:30-дан 17:45-ке дейін Өзін-өзі реттеу тәртіптемелеріндегі мәмілелер  

4. кірісті беру жөніндегі мәмілелер   

Сессияның басталуы Сессияның 
аяқталуы 

Сессияның басталуы Сессияның 
аяқталуы 

15:30 17:00 17:30 18:45 

 

Cut-off time 16:00 

  

Cut-off time 17:45 

 

Есептесу үшін активтердің жеткіліктілігін 15:30 уақытқа есептесу жайғасымы көрсетеді Есептесу үшін активтердің жеткіліктілігін 17:30 уақытқа есептесу жайғасымы көрсетеді 
 

Есептесу жайғасымдар бойынша кемшіліктер болған жағдайда 16:00-ге дейін қажет !!! Есептесу жайғасымдар бойынша кемшіліктер болған жағдайда 17:45-ке дейін қажет !!!: 

- ОД-дағы KASE корр.шотына қосымша ақша аудару + клиенттік шоттар үшін  
оларды ASTS+ СЖ-де I+/C+шоттарына сегрегациялау 

 - довнести ценные бумаги на раздел KASE  

репоны тек Өзін-өзі реттеу тәртіптемелерінде 15:30-дан 16:00-ге дейін жасаңыз!!! репоны тек Өзін-өзі реттеу тәртіптемелерінде 17:30-дан 17:45-ке дейін жасаңыз!!! 

Т0 тәртіптемелерінде сатып алу-сатуды 16:00-ге дейін жасаңыз!!! 

 
ОД-дағы KASE шотынан ақша алу күн ішінде қатысушылардың 10:30-дан 18:00-ге дейін жіберілген өкімдері бойынша жүзеге асырылады 

Ақшаны алу [Жоспарлы жайғасым - Макс.Шект. (клирингті есептеу үшін бұғаттау)] ақша бойынша (! бірыңғай шектелімді тексеру оң мәнді болған кезінде ғана) мүмкін 

Бағалы қағаздарды KASE бөлімінен Кіріс және [Жоспарлы-Сыртқы шект] жайғасымның минималды мөлшерінде шығару мүмкін болады (! бірыңғай шектелімді тексеру оң мәнді болған кезінде ғана) 

 

"S+/I+/C+" сауда-клирингілік шоттары бойынша "депо шоттарындағы қаржы құралдар бойынша жайғасым" кестесі 
(KASE бөлімінің түрі) 

 

Кіріс = таңертеңгі кіріс қалдығы + есеп 

айырысқан мәмілелер ( Z0, B0) + бағалы 

қағаздар бойынша сыртқы динамика 

 

Ағымдағы = кіріс қалдығы + динамика + 

орындалған мәмілелер (Т0, Yn) + есеп 

айырысқан мәмілелер (Z0, B0) 

 

Жоспарлы = Ағымдағы - сатуға Т0 өтінімдер - 

орындауға берілген есеп (Z0, B0) - сатуға Z0 

өтінімдер 

 
Есептесушілік = Жоспарлы + орындау күні 

келген Т+ мәмілелері бойынша нетто -

сыртқы шект.жоспарлы (клирингті есептеу 

үшін бұғаттау) 

 

"Бағалы қағаздар/активтер бойынша 

міндеттемелер мен талаптар" кестелері 

(ОК-пен) 

 

 
Жоспарлы Т(n) = Жоспарлы T(n-1) + Нетто Т(n) 

-сатуға өтінімдер T(n) 

 

"ОК-пен жасалған мәмілелер бойынша "S+/I+/C+" сауда-клирингілік шоттар бойынша" ақша бойынша жайғасым 
кестесі 

 

 
Кіріс = таңертеңгі кіріс қалдығы 

 
Ағымдағы = кіріс қалдығы + динамика + 

орындалған мәмілелер ( Т0) + клирингілік 

сессияның есептеулері 

 
Жоспарлы = Ағымдағы - сатып алуға Т0 

өтінімдері - тікелей мәмілелер бойынша 

орындауға қойылған шот 

 
Есептесушілік = Жоспарлы + Мәмілелер 

бойынша Нетто Т 

+ орындау күні келген - Макс.шект. (клиринг 

есептеулерін бұғаттау) 

 

"Ақша бойынша міндеттемелер мен 

талаптар" кестесі (ОК-пен) 

 

Жоспарлы Т(n) = Жоспарлы T(n-1) + ОК-пен 

жасалған мәмілделер бойынша нетто 

Т(n) – сатып алуға өтінімдер T(n)  

 


