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Осы Тізім "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) "Биржалық қызметті жүзеге асыру 
ережелері" ішкі құжатына сәйкес әзірленді және валюта нарығында шетел валютасымен және 
туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасалуы мүмкін сауда-саттық тәртіптемелерінің 
тізбесін анықтайды. 

1. Осы тізімде Биржаның "Биржалық қызметті жүзеге асыру ережелері" ішкі құжатында және 
Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар пайдаланылды. 

2. Осы тізімнің мақсаттары үшін: 

 1) валюта нарығы деп ұйымдастырылған шетел валюталарының нарығы түсініледі, онда 
Биржаның "Биржалық қызметті жүзеге асыру ережелері" ішкі құжатына сәйкес шетел 
валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады; 

 2) қаржы құралдары деп сауда-саттықтары валюта нарығында өткізілетін қаржы 
құралдары ғана түсініледі. 

3. Әрбір қаржы құралы үшін осы тізімге қосымшаға сәйкес осындай құралмен мәмілелер 
жасалуы мүмкін сауда-саттық тәртіптемесі  айқындалған. 

4. ASTS + сауда-клирингілік жүйесінде (валюта нарығы) келесі сауда-саттық тәртіптемесі 
қарастырылған: 

 1) шетел валютасын үздіксіз қарсы аукцион әдісімен сатып алу-сату мәмілелері 
жасалатын ашық сауда-саттық тәртіптемесі; 

 2) валюталық своп операциялары және шетел валютасымен операциялар үздіксіз қарсы 
аукцион әдісімен жүзеге асырылатын ашық сауда-саттық тәртіптемесі (своп 
операциялары, шетел валютасымен операциялар) ; 

 3) тікелей мәмілелер жасасу әдісімен шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелері 
жасалатын тікелей мәмілелер (сатып алу-сату) тәртіптемесі; 

 4) валюталық своп операциялары және тікелей мәмілелер жасасу әдісімен шетел 
валютасымен операциялар жүзеге асырылатын тікелей мәмілелер тәртіптемесі (своп 
операциялары, шетел валютасымен операциялар) ; 

 5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен қосымша сессияда шетел валютасымен 
операциялар жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен сауда-
саттық тәртіптемесі; 

 6) реттеу тәртіптемесі: адал клирингілік қатысушылар мен орталық контрагент 
функцияларын жүзеге асыратын Биржа арасында тікелей мәмілелер жасасу әдісімен 
шетел валютасымен операциялар жүзеге асырылатын ОК-мен шетел валютасымен 
жасалатын операциялар; 

 7) ОК автоматты реттеу тәртіптемесі: жосықсыз клирингілік қатысушылар мен орталық 
контрагент функцияларын жүзеге асыратын Биржа арасында тікелей мәмілелер 
жасасу әдісімен шетел валютасымен операциялар жүзеге асырылатын шетел 
валютасымен операциялар. 

5. Осы Тізімге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды уақтылы енгізу (өзектілендіру) үшін 
жауапкершілік сауда-саттық бөлімшесіне жүктеледі. 

6. Осы Тізім қажеттілігіне қарай, бірақ осы Тізім қолданысқа енгізілген күннен бастап 
есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектілендіруге жатады. 

 

Басқарма Төрайымы А.Ө. Алдамберген 
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Валюта нарығындағы сауда-
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Қосымша 

 

С А У Д А - С А Т Т Ы Қ  Т Ә Р Т І П М Е Л Е Р І  

Қаржы құралдары 

Сауда-саттық тәртіптемелері 

Ашық сауда-саттық 
(сатып алу-

сату)тәртіптемесі 

Ашық сауда-саттық 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (Сатып 

алу-сату) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

ҚРҰБ-мен сауда-
саттық 

тәртіптемесі 

Реттеу тәртіптемесі: 
ОК-мен шетел 
валютасымен 

жасалатын 
операциялар 

Орталық 
Комитеттің 

автоматты реттеу 
тәртіптемесі шетел 

валютасымен 
операциялар 

USDKZT_TOD          

USDKZT_TOM          

USDKZT_SPT             

RUBKZT_TOD          

RUBKZT_TOM          

RUBKZT_SPT             

EURKZT_TOD          

EURKZT_TOM          

EURKZT_SPT             

CNYKZT_TOD          

CNYKZT_TOM          

CNYKZT_SPT             

EURUSD_TOD           

EURUSD_TOM           
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Қаржы құралдары 

Сауда-саттық тәртіптемелері 

Ашық сауда-саттық 
(сатып алу-

сату)тәртіптемесі 

Ашық сауда-саттық 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (Сатып 

алу-сату) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

ҚРҰБ-мен сауда-
саттық 

тәртіптемесі 

Реттеу тәртіптемесі: 
ОК-мен шетел 
валютасымен 

жасалатын 
операциялар 

Орталық 
Комитеттің 

автоматты реттеу 
тәртіптемесі шетел 

валютасымен 
операциялар 

EURUSD_SPT             

USDKZT_LTV              

USDKZT_0_001         

USDKZT_0_002            

USDKZT_0_01W             

USDKZT_0_01M             

USDKZT_0_03M             

USDKZT_0_06M             

USDKZT_0_01Y             

USDKZT_1_001            

USDKZT_1_01W             

USDKZT_1_01M             

USDKZT_1_03M             

USDKZT_1_06M             

USDKZT_1_01Y             

RUBKZT_0_001          

RUBKZT_0_002             

RUBKZT_1_001             

EURKZT_0_001          

EURKZT_0_002             

EURKZT_1_001             

CNYKZT_0_001          
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Қаржы құралдары 

Сауда-саттық тәртіптемелері 

Ашық сауда-саттық 
(сатып алу-

сату)тәртіптемесі 

Ашық сауда-саттық 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (Сатып 

алу-сату) 

Тікелей мәмілелер 
тәртіптемесі (своп 

операциялары, шетел 
валютасымен 
операциялар) 

ҚРҰБ-мен сауда-
саттық 

тәртіптемесі 

Реттеу тәртіптемесі: 
ОК-мен шетел 
валютасымен 

жасалатын 
операциялар 

Орталық 
Комитеттің 

автоматты реттеу 
тәртіптемесі шетел 

валютасымен 
операциялар 

CNYKZT_0_002             

CNYKZT_1_001             

EURUSD_0_001            

 


