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Б А С П А С Ө З  М Ә Л І М Д Е М Е С І  

 

Алматы қ. 07 қыркүйек 2022 жыл 

 

KASE 2022 жылдың тамыз айындағы биржалық нарық жұмысының  
қорытындыларын ұсынады 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – KASE, Биржа) 2022 жылдың тамыз айындағы қызметінің 
негізгі қорытындылары туралы хабарлайды: 

• KASE сауда-саттығының жиынтық көлемі 2022 жылдың тамыз айында 20,7 трлн теңгені 
құрады және шілдеге қатысты 31,5 %-ға немесе 5,0 трлн теңгеге өсті. 

• Тамыз айының қорытындысы бойынша KASE Индексінің мәні 6,7 %-ға өсіп, 
3 150,51 тармақты құрады. 

• Тамыз айының қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 3,9 %-ға 
22,7 трлн теңгеге дейін өсті, сатылатын корпоративтік борыш көлемі 0,7 %-ға 15,3 трлн 
теңгеге дейін төмендеді. 

• 2022 жылдың 01 қыркүйегіндегі жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 
237 эмитенттің 578 беймемлекеттік бағалы қағаздары болды. 

• 2022 жылдың 01 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Орталық депозитарийде 378 264 жеке 
тұлғаға ашылған 404 459 жеке шот болды, тамыз айының қорытындысы бойынша жеке 
тұлғалар 21 487 жаңа жеке шотты тіркеді. 

 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

• KASE бөлшек сауда инвесторларына арналған "инвестициялық сауаттылық негіздері" 
вебинарын өткізді.   

• "Эмитент күні" жобасы аясында KASE "Қазақтелеком" АҚ басшылығымен "2022 жылдың  
1-ші жарты жылдығының қорытындысы" тақырыбында онлайн-кездесу өткізді.  

• Биржада "Банктердің бөлшек клиенттері үшін жаңа мүмкіндіктер" тақырыбында KASE Talks 
өтті. Циклдың қонағы "Банк ЦентрКредит" АҚ (ЦКБ) Басқармасының Төрағасы Ғалым 
Хусаинов болды.  

• KASE листингілік компаниялар үшін "Корпоративтік басқарудағы ESG" тақырыбында оқыту 
вебинарын өткізді. Сарапшылар ESG қағидаттарын қолдану тәжірибесі, ESG-мен 
байланысты корпоративтік тәуекелдер және корпоративтік стратегияның негізі ретіндегі 
тұрақтылық туралы айтты.  

• KASE бастаушы және әрекеттегі инвесторлар үшін "Pro IPO: нені білу керек және қалай 
қатысу керек" вебинарын өткізді. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ 

2022 жылдың тамыз айының қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 

22,7 трлн теңгені (48,4 млрд USD) құрады, бұл өткен айдың ұқсас көрсеткішінен 0,9 трлн теңгеге 
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немесе 3,9 %-ға жоғары. Өсімнің негізгі үлесі индекстік компанияларға олардың акцияларының 

бағасын түзету есебінен келді. 

Тамыз айының соңында KASE сауда тізімдерінде 105 эмитенттің 120 атауының акциялары 

болды, оның ішінде төрт эмитенттің төрт атаудағы акциялары "Листингтік емес бағалы қағаздар" 

секторында айналымға жіберілді. Есепті айда негізгі алаңның "Стандарт" санаты бойынша KASE 

ресми тізіміне "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ жай акциялары енгізілді, "Көкше" АҚ жай 

акциялары секторда айналымға жіберілген листингілік емес бағалы қағаздар. 

Акциялар сауда-саттығының көлемі тамыз айында 7,8 млрд теңгені құрап, шілде айымен 

салыстырғанда 12,6 %-ға немесе 0,9 млрд теңгеге артты. Бұл ретте сауда-саттықтың барлық 

көлемі шілде айынан бастап 31,1 %-ға немесе 1,9 млрд теңгеге ұлғайып, қайталама нарыққа 

келді. Мәмілелер саны 31,4 %-ға 24 407-ге дейін өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 

356,3 млн теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 1 109, бір мәміленің орташа көлемі 

– 321,2 мың теңгені құрады. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде жеке тұлғалардың үлесіне акциялармен жасалған 
мәмілелердің жиынтық көлемінің 37,2 % тиесілі болды. Брокер-дилерлердің үлесі 8,8 % құрады. 
Басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне 17,7 %, өзге заңды тұлғаларға – 36,2 % тиесілі 
болды. Бейрезиденттердің қатысуы 0,5 % шамасында бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ 

KASE Индексінің мәні тамыз айында 6,7 %-ға өсіп, айдың аяғында 3 150,51 тармақты құрады. 
Индекс қоржынындағы компаниялардың жартысы 10 және одан да көп пайызға өскенін көрсетті, 
қаржы секторының компаниялары өсу драйверлеріне айналды. 

2022 жылдың тамызында индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 6,4 млрд теңгені 
құрады, бұл 2022 жылдың шілдесіндегі көрсеткіштен 3,9 млрд теңгеге жоғары. Сауда-саттықтың 
ең үлкен көлемі "Kcell" АҚ жай акцияларына тиесілі – 2,0 млрд теңге (индекстік акциялармен 
сауда-саттықтың жалпы көлемінің 30,4 %). 

  

Эмитент 

Сауда-
саттық 

код 

Бағасы, бір акцияға теңгемен 
Сауда-саттық көлемі, млн 

теңге 

01.09.22 ж.б. 
01.08.22 

ж.б. 
Δ, % тамыз шілде Δ 

"Қазақстан Халық жинақ 

банкі" АҚ 
HSBK 128,97 112,05 +15,1 1 509,2 286,5 +1 222,7 

"Kcell" АҚ KCEL 1 649,00 1 450,00 +13,7 1 958,1 322,9 +1 635,2 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 527,00 471,99 +11,7 1 937,4 911,0 +1 026,4 

Kaspi.kz АҚ KSPI 28 118,00 25 548,00 +10,1 342,5 361,7 -19,2 

"Қазатомөнеркәсіп" 

Ұлттық атом 

компаниясы" АҚ 

KZAP 14 987,00 14 620,00 +2,5 381,4 451,9 -70,5 

"Қазақтелеком" АҚ KZTK 28 100,00 27 900,00 +0,7 138,0 35,1 +102,8 

"KEGOC" АҚ KEGC 1 592,50 1 597,00 -0,3 53,2 52,6 +0,6 

"ҚазТрансОйл" АҚ KZTO 757,00 821,00 -7,8 116,5 124,1 -7,6 

 

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ акциялары 15,1%-ға ең жоғары өсімді көрсетті. Банк 
жартыжылдық қорытындысы бойынша есеп жариялады, оған сәйкес таза пайда 281 млрд теңгені 
құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 24,8 %-ға жоғары.  

Өсім бойынша екінші орынды "Kcell" АҚ акциялары алды, олар бір айда 13,7 %-ға қымбаттады. 
Естеріңізге сала кетейік, 26 шілдеде KASE-де Эмитент күні аясында компания жарты жылдың 
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қорытындысы бойынша компанияның таза пайдасы 23,9 %-ға 19,4 млрд теңгеге дейін өскенін 
хабарлады. 

Үшінші орында +11,7% нәтижесімен "Банк ЦентрКредит" АҚ акциялары орналасты. Банктің есеп 
берушілігіне сәйкес, оның таза пайдасы бірінші жартыжылдықта 78,6 млрд теңгені құрады, ал 
өткен жылдың ұқсас көрсеткіші 4,7 млрд теңгені құрады.  

АҚ акциялары Kaspi.kz тамыз айында 10,1 %-ға өсті. Kaspi.kz АҚ акционерлері 24 тамыздан 
бастап екінші тоқсан үшін бір жай акцияға 500 теңге мөлшерінде дивиденд төлеу туралы шешім 
қабылдады. 

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ акциялары 2,5%-ға өскенін көрсетті. Компания 
қаржылық нәтижелерін 19 тамызда жариялады. Компанияның таза пайдасы 2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығында 167,4 млрд теңгені құрады, ал 2021 жылдың бірінші жартыжылдығында 
58,1 млрд теңге болды. Таза пайданың үш есеге жуық өсуі, оның ішінде бір жыл ішінде уран 
нарығы конъюнктурасының айтарлықтай жақсарғанын көрсетеді. 

"KASE GLOBAL" СЕКТОРЫ 

Тамыз айының соңында KASE Global секторында Van Eck Associates Corporation, BlackRock Fund 
Advisors, Global X Management Company LLC және State Street Global Advisors шетелдік 
эмитенттерінің 46 атаудағы акциялары мен алты ETF болды. 

Есепті айда "KASE Global" секторында жалпы сомасы 739,7 млн теңгеге 2 131 мәміле жасалды. 
Шілдеге қатысты сауда-саттық көлемі 53,4 %-ға немесе 257,4 млн теңгеге, мәмілелер саны – 
45,3 %-ға өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 33,6 млн теңгені құрады, мәмілелердің 
орташа күндік саны – 97, бір мәміленің орташа көлемі – 347,1 мың теңге. 

Айдың қорытындысы бойынша мәмілелердің ең көп көлемі келесі акцияларға тиесілі: 

• US67066G1040 (NVDA_KZ) NVIDIA Corp. – жалпы сомасы 123,9 млн теңгеге 106 мәміле; 

• US0079031078 (AMD_KZ) Advanced Micro Devices, Inc.– жалпы сомасы 114,0 млн теңгеге 

138 мәміле; 

• US70450Y1038 (PYPL_KZ) PayPal Holdings Inc. – жалпы сомасы 88,9 млн теңгеге 87 

мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде ең көп үлес жеке тұлғаларға тиесілі – 52,7 %. 
Брокер-дилерлердің үлесіне акциялармен жасалған мәмілелердің жиынтық көлемінің 43,4 % 
тиесілі болды. Өзге заңды тұлғалардың үлесіне 4,0 % тиесілі болды. Бейрезиденттердің қатысуы 
1,4 % құрады. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР 

2022 жылдың тамыз айында айналыстағы корпоративтік борыш көлемі 0,7 %-ға немесе 
115,1 млрд теңгеге 15,3 трлн теңгеге дейін (32,7 млрд USD) төмендеді. 

2022 жылдың тамыз айының соңында KASE ресми тізімінде 84 эмитенттің 333 шығарылымының 
корпоративтік облигациялары болды. 2022 жылдың тамыз айында KASE ресми тізіміне жеті 
эмитенттің он облигациялар шығарылымы енгізілді (екеуі жаңа): "Алматы Логистик 
Центр" ЖШС, "Авеста-Караганда" ЖШС, "Банк ЦентрКредит" АҚ, "FIVE BROKERS' CAPITAL" 
АҚ, "R-Finance микроқаржы ұйымы" ЖШС облигацияларының бір-бір шығарылымы, "Лизинг 
Групп" АҚ облигацияларының екі шығарылымы және "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы 
ұйымы" ЖШС үш шығарылымы. 2022 жылдың тамызында KASE ресми тізімінен "FIVE BROKERS' 
CAPITAL" АҚ, "Онлайнказфинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС, "Самұрық-Энерго" АҚ 
облигацияларының бір-бір шығарылымы және айналым мерзімінің өтуіне байланысты 
"Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ облигацияларының екі шығарылымы алып тасталды 

Kase_BY корпоративтік облигацияларының табыстылық индексінің мәні 2022 жылдың тамыз 
айында 1 базистік пунктке жылдық 11,62 %-ға дейін көтерілді. 

KASE корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі шілде айына қатысты 60,2 %-ға 
немесе 143,3 млрд теңгеге 94,7 млрд теңгеге дейін төмендеді. Сауда-саттықтың орташа күндік 



4 
 

көлемі 4,3 млрд теңгені (қайталама нарықта – 2,6 млрд теңге), мәмілелердің орташа күндік саны 
– 63 мәмілені (қайталама нарықта – 62 мәмілені), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 68,8 млн 
теңгені (қайталама нарықта – 41,6 млн теңге) құрады. 

2022 жылдың тамызында корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 38,3 млрд 
теңгені құрады, бұл 2022 жылдың шілдесіндегі көрсеткіштен 77,9 %-ға немесе 135,2 млрд теңгеге 
төмен: 

• "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ бір жыл өтеуге дейінгі мерзімімен өтеуге кірістілігі 
жылдық 15,30-15,45 % құрайтын облигациялардың екі шығарылымын орналастыра 
отырып, 18,2 млрд теңге тартты; 

• "ҚазАгроҚаржы" АҚ жылдық 16,85% өтеуге кірістілігі бар және 7,0 жыл өтеуге дейінгі 
мерзімі бар облигацияларды орналастыра отырып, 20,1 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығында банктердің үлесі 42,4 %, брокер-дилерлердің – 5,7 %, басқа институционалдық 
инвесторлардың – 15,4 % - ды, өзге заңды тұлғалардың – 36,4 %, жеке тұлғалардың үлесі 0,1 %-
дан азды құрады. Бейрезиденттердің үлесі 25,3 % құрады. 

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 2022 жылдың шілдесіне 
қатысты 12,4 %-ға немесе 8,0 млрд теңгеге 56,5 млрд теңгеге дейін төмендеді. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан корпоративтік облигациялардың қайталама 
нарығында банктердің үлесі 4,5 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесі – 12,1 %, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 17,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 58,6 %, жеке 
тұлғалардың үлесі – 6,9 % құрады. Бейрезиденттердің үлесі 5,3 % құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

KASE-де саудаланатын номинал бойынша мемлекеттік борыш сомасы шілде айында 2,6 %-ға 
немесе 495,2 млрд теңгеге артып, 19,4 трлн теңгені (41,4 млрд USD) құрады. 

KASE МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 645,2 млрд теңгені құрады және шілдеге қатысты 
0,8 %-ға немесе 5,4 млрд теңгеге артты. 2022 жылғы тамыз айының қорытындысы бойынша 
сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 29,3 млрд теңгені (қайталама нарықта – 7,9 млрд теңге), 
мәмілелердің орташа күндік саны – 16 (қайталама нарықта – 11), бір мәміленің орташа күндік 
көлемі – 1,9 млрд теңгені (қайталама нарықта – 0,7 млрд теңге) құрады. 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 15,9 %-ға немесе 89,1 млрд теңгеге 470,8 млрд 
теңгеге дейін төмендеді. Оның ішінде 721,3 млн теңгені Қызылорда облысының әкімдігі жылдық 
4,24 %-бен ("Шаңырақ" пилоттық жобасы бойынша кредиттік тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру мақсатында) тартты.  Қаржы министрлігі өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі 
облигацияларды орналастыра отырып, орташа алынған кірістілігі жылдық 13,85-14,79 %-бен 
(жылдық 13,85-15,07%-бен) 470,1 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан бастапқы нарықта банктердің үлесіне 28,8 %, 
брокер-дилерлер – 0,2 %, басқа институционалдық инвесторлар – 68,7 %, өзге заңды 
тұлғалардың үлесі 2,2 % құрады. Бейрезиденттер МБҚ бастапқы нарығына қатысқан жоқ. 

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 2,2 есеге немесе 94,5 млрд теңгеге өсіп, 174,4 млрд 
теңгені құрады. Ұлттық Банктің қайталама нарықтағы сауда-саттық үлесі сауда-саттықтың жалпы 
көлемінің 21,1 % немесе 36,8 млрд теңгені, МЕКАМ үлесі – 77,4 % немесе 135,0 млрд теңгені, 
Қазақстан Республикасының еурооблигацияларының үлесі – 1,4 % немесе 2,4 млрд теңгені 
құрады. Қалған 0,2 % (0,3 млрд теңге) құрайтын көлем шет мемлекеттердің МБҚ-мен 
мәмілелерге (АҚШ Қаржы министрлігінің, Түркияның және Оман Сұлтандығының 
облигациялары) келді. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан қайталама нарықта банктердің үлесіне 51,4 %, 
брокер-дилерлердің үлесіне – 0,1 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 32,3 %, 
өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 16,1 %, жеке тұлғалардың үлесіне – 0,1 % тиесілі болды. 
Бейрезиденттердің қатысуы 0,1 бағаланады %. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ (ХҚҰ) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ 
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Тамыз айының соңында KASE сауда тізімдерінде төрт халықаралық қаржы ұйымының: 
Еуразиялық даму банкінің, Еуропалық Қайта құру және даму банкінің, Халықаралық қаржы 
корпорациясының және Азия даму банкінің 41 облигациялар шығарылымы болды. 

2022 жылдың тамыз айында KASE ресми тізіміне Азия даму банкі, Еуразиялық даму банкі және 
халықаралық қаржы корпорациясы облигацияларының бір-бір шығарылымы енгізілді. Тамызда 
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторынан олардың мерзімінен бұрын 
өтелуіне байланысты Азия Даму Банкі облигацияларының бір шығарылымы және айналыс 
мерзімінің аяқталуына байланысты Еуразиялық Даму Банкі облигацияларының бір шығарылымы 
алып тасталды. 

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларымен сауда-саттық көлемі 7,8 есеге немесе 
19,1 млрд теңгеге өсіп, 21,9 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 1,0 млрд 
теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 2 мәміле, бір мәміленің орташа көлемі – 
521,4 млн теңге.  

Бастапқы нарықта сауда-саттық көлемі 20,0 млрд теңгені құрады:  

• Азия Даму Банкі жылдық 14,15 % өтеуге кірістілігі бар үш жылдық халықаралық 
облигацияларды орналастыра отырып, 6,5 млрд теңге тартты; 

• Еуразиялық Даму Банкі екі жылдық облигацияларды жылдық 15,00% орналастырып, 
13,5 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан бастапқы нарықта банктердің үлесі 67,6 %, басқа 
институционалдық инвесторлар – 2,4 %, өзге заңды тұлғалар – 30,0 % құрады. Бейрезиденттер 
ХҚҰ бастапқы нарығына қатысқан жоқ. 

2022 жылғы тамызда қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 31,4 %-ға немесе 0,9 млрд 
теңгеге төмендеп, 1,9 млрд теңгені құрады. Қайталама нарықтағы сауда-саттықтың орташа күндік 
көлемі 87,3 млн теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 2 мәміле, бір мәміленің 
орташа көлемі – 53,4 млн теңге. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде халықаралық қаржы ұйымдарының қайталама 
нарығында 23,0 % брокер-дилерлердің шоттарына, 56,8 % басқа заңды тұлғалардың шоттарына, 
20,1 % жеке тұлғалардың шоттарына тиесілі болды, резидент еместердің қатысуы 21,3 %-ға 
бағаланады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ПАЙЛАРЫ 

2022 жылдыңы 01 қыркүйегінде "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторында жеті 
басқарушы компанияның және алты ETF басқаруындағы 21 инвестициялық пай қорларының 
құралы болды. 

Есепті айда сауда-саттық көлемі 1,0 млрд теңгені құрап, 2022 жылдың шілдесіне қарағанда 
27,5 %-ға немесе 0,2 млрд теңгеге ұлғайды. Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 
14,8 % жеке тұлғалардың шоттарына, 7,9 % брокерлік-дилерлік ұйымдарға, 7,9 % басқа 
институционалдық инвесторларға, 69,4 % басқа заңды тұлғаларға тиесілі болды, 
бейрезиденттердің үлесі 0,7 % құрады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылдың 01 қыркүйегіндегі жағдай бойынша KASE ресми тізімінде базалық активтері 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ, "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ, Kaspi.kz АҚ 
"Қазақтелеком" АҚ және "ForteBank" АҚ жай акциялары болып табылатын бес шығарылымның 
жаһандық депозитарлық қолхаттары (ЖДҚ) болды. 

2022 жылдың шілдесінде сауда-саттық көлемі 143,0 млн теңгені құрады және 2022 жылдың 
маусымына қатысты 70,6%-ға немесе 344,3 млн теңгеге төмендеді. Инвесторлардың негізгі 
санаттары тұрғысынан 17,2 % жеке тұлғалардың шоттарына, 49,4 % брокерлік-дилерлік 
ұйымдарға, 33,4 % басқа заңды тұлғаларға тиесілі болды, бейрезиденттердің үлесі 0,5 % құрады. 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ШОТТАРЫ 
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2022 жылдың 01 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Орталық депозитарийде 378 264 жеке тұлғаға 
ашылған 404 459 жеке шот болды, тамыз айының қорытындысы бойынша жеке тұлғалар 21 487 
жаңа жеке шотты тіркеді. 

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

Үстіміздегі жылдың тамыз айында KASE шетел валюталары нарығындағы сауда-саттыққа KASE 
28 мүшесі қатысты. 

Шетел валюталары нарығындағы сауда-саттық көлемі шілде айына қатысты 0,9 %-ға 1,5 трлн 
теңгеге дейін артты. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 75,9-дан 69,6 млрд теңгеге дейін 
азайды, мәмілелердің орташа күндік саны 320-дан 346-ға дейін өсті, тиісінше бір мәміленің 
орташа көлемі 237,3-тен 201,1 млн теңгеге дейін төмендеді. 

Төмендегі кестеде KASE-де саудаланатын валюталық жұптардың негізгі сипаттамалары 
келтіріледі (жақшада көрсеткіштің өткен айға өзгеруі көрсетілген, бағамның өзгеруі шетел 
валютасының теңгеге орташа өлшемді биржалық бағамының номиналды өзгеруін көрсетеді). 

 

Жұп 

Көлемі,  

валютаны
ң 

млн бірлігі 

Сауда-саттық 

көлеміндегі 

үлесі 

торгов, % 

Мәмілелер 

саны 

Мин. және макс. 

бағам, 

базалық валютаның 

бірлігіне баға 
белгіленетін 

валютаның саны  

Айдың 

соңындағы 

бағам 

(өзг. %) 

USD/KZT 
2 323,80 
(-11,8 %) 

71,9 % 
(-10,9 %) 

5 486 
(-13) 

458,00 – 480,50 
472,29 

(-1,0 %) 

RUB/KZT 
18 849,70 
(+10,3 %) 

9,7 % 
(+0,6 %) 

761 
(+140) 

7,7200 – 8,0331 
7,8560 

(-0,2 %) 

CNY/KZT 
863,80 

(-47,0 %) 
4,0 % 

(-3,6 %) 
203 

(-61) 
67,0000 – 71,1000 

68,2225 
(-3,6 %) 

EUR/KZT 
148,48 

(+422 раза) 
4,7 % 

(+4,7 %) 
751 

(+746) 
462,85 – 493,41 

473,94 
(-3,5 %) 

EUR/USD 
318,62 

(+20 раз) 

9,8 % 

(+9,3 %) 

416 

(+410) 
0,9903 – 1,0324 

1,0002 

(-1,4%) 

АҚША НАРЫҒЫ 

Тамыз айында ақша нарығындағы сауда-саттықтың жиынтық көлемі шілде айының көрсеткішіне 
қатысты 38,0 %-ға немесе 5,1 трлн теңгеге артып, 18,4 трлн теңгеге жетті. 

26 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясаты жөніндегі комитеті 
бекіткен мөлшерлеме +/– 1,00 п.т. пайыздық дәлізбен жылдық 14,5 % құрады. Тиісінше, 
өтімділікті ұсыну бойынша тұрақты қолжетімділік операциялары бойынша мөлшерлеме 15,5 %, 
ал өтімділікті ұсыну бойынша тұрақты қолжетімділік операциялары бойынша мөлшерлеме 13,5 % 
құрады. 

Мәмілелер көлемі арқылы орташа алынған USD/KZT валюталық своп операциялары және бір 
жұмыс күніне ашылған МБҚ-мен автоматты репо операциялары бойынша кірістілік мәнін 
білдіретін MM_Index ақша нарығының композиттік индикаторы жылдық 13,55 %-дан 15,33%-ға 
дейін ұлғайды. 

РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

Репо операцияларының жиынтық көлемі тамыз айында 16,6 трлн теңгені құрады, бұл шілде 
айының көлемінен 4,6 трлн теңгеге немесе 38,4 %-ға артық. Орташа күндік мәнде операциялар 
көлемі 600,9-дан 756,3 млрд теңгеге дейін, мәміленің орташа күндік көлемі – 685,0 млн-нан 
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815,3 млн теңгеге дейін, күнделікті жасалған мәмілелердің орташа күндік саны – 877-ден 928-ге 
дейін өсті. 

МБҚ-мен авторепо операцияларының көлемі 12 789,6 млрд теңгені немесе 76,9 %, ББҚ-мен 
авторепо операцияларының көлемі – 3 824,7 млрд теңгені немесе 23,0 %, МБҚ-мен тікелей репо 
– 19,3 млрд теңгені немесе 0,1 %, МБҚ-мен тікелей репо – 4,1 млрд теңгені немесе 0,02 млрд 
теңгені құрады.  

2022 жылдың 22 тамызынан бастап Биржа клирингтік қатысу сертификаттарының сауда-
саттығын бастады. 2022 жылдың тамызында жалпы көлемі 5,0 млн теңге болатын 1 мәміле 
жасалды. 

2022 жылдың тамыз айының қорытындысы бойынша TONIA индикаторы 164 б.т. жылдық 
13,49 %-дан 15,13 %-ға дейін, TRION индикаторының мәні-сондай-ақ жылдық 164 б.т.  
13,50 %-дан 15,14 %-ға дейін, жеті жұмыс күні мерзімге репо ашылу мәмілелері бойынша орташа 
сараланған пайыздық мөлшерлемені білдіретін TWINA индикаторының мәні – 76 б.т. жылдық 
13,39 %-дан 14,15 %-ға дейін өсті. 

ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

Валюталық своп операцияларының жиынтық көлемі тамыз айында 1 769,1 млрд теңгені құрады, 
бұл шілде көлемінен 445,7 млрд теңгеге немесе 33,7 %-ға жоғары. Операциялардың орташа 
күндік көлемі 66,2-ден 80,4 млрд теңгеге дейін өсті, күнделікті жасалған мәмілелердің орташа 
күндік саны – 12-ден 16-ға дейін өсіп, мәміленің орташа көлемі 5,4-тен 5,2 млрд теңгеге дейін 
төмендеді. 

Құралдар құрылымда 1 665,6 млрд теңге немесе своптар сауда-саттығының көлемінің 94,1 % 
USDKZT своптарына тура келді: 1 631,3 млрд теңге немесе 3 447,7 млн USD, (валюталық своп 
нарығындағы жалпы көлемнің 92,2 %) бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001), 34,3 млрд 
теңге немесе 71,8 млн USD, (валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 
1,9 %) екі күндік валюталық своппен (USDKZT_0_002) операцияға тура келді; 103,5 млрд теңге 
немесе своптар сауда-саттығы көлемінің 5,9 % RUBKZT своптарына тиесілі болды: 5,3 млрд 
теңге немесе 678,7 млн RUB, (валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 
0,3 %) бір күндік валюталық своппен (RUBKZT_0_001), 98,2 млрд теңге немесе 12 500,0 млн RUB, 
(валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 0,3 %) валюталық своп 
нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 5,6 %) екі күндік валюталық своппен 
(RUBKZT_0_002) операцияларға тура келді. 

SWAP-1D (USD) бір күндік долларлық свопының кірістілігі тамыз айының соңында бір айда 209 
б.т. ұлғайып, жылдық 16,09% - ға жетті, екі күндік SWAP-2D (USD) валюталық свопының кірістілігі 
бір айда 15 б.т. жылдық 13,85% - ға дейін төмендеді. 

 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта биржалық нарықтың осы секторында саудаға АҚШ долларының теңгеге 
бағамына, Ресей рублінің теңгеге бағамына жеткізілімсіз фьючерстер, "Қазақстан Халық жинақ 
банкі" АҚ жай акциялары, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жай акциялары және KASE Индексі 
қолжетімді.  

2022 жылдың тамыз айында бұл секторда мәмілелер жасалған жоқ. Тамыз айының басында 
деривативтер нарығында сауда-саттыққа қатысушылардың ашық жайғасымдары болмады. 

 

 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия өңіріндегі жетекші қор биржасы болып 
табылады. KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД биржаларының 
арасында екінші орынды және FEAS биржаларының акциялар нарығын капиталдандыру көлемі 
бойынша бесінші орынды алады. Бұл корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздар, 
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халықаралық қаржы институттарының облигациялары, шетелдік валюталар, ақша нарығының 
операциялары – репо және своп, сондай-ақ туынды құралдар үшін әмбебап сауда алаңы. KASE 
халықаралық биржалар Федерациясының (WFE), Еуроазиялық қор биржалары Федерациясының 
(FEAS) және басқа да халықаралық және отандық кәсіби бірлестіктердің мүшесі, сондай-ақ БҰҰ 
"Қор биржалары тұрақты даму үшін" Бастамасының қатысушысы болып табылады. Қосымша 
ақпарат: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz . 

Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымы (IOSCO) – Ұлттық қор 
нарықтарын реттеу стандарттарын әзірлеу және IOSCO-ға мүше реттеушілер арасында 
ақпаратпен, оның ішінде қадағалау ақпараттарымен, алмасу мақсатында бағалы қағаздар 
нарықтарын реттеу мен қадағалау жөніндегі ұлттық органдарды біріктіретін ұйым. 

 

Қосымша ақпарат: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


