
 

 

 

Б А С П А С Ө З  Х А Б А Р Л А М А С Ы  

 

Алматы қаласы 2021 жылдың 09 тамызы 

KASE биржалық нарықтың 2021 жылы шілде айындағы 
 жұмыс қорытындысын ұсынады  

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE, Биржа) 2021 жылдың шілде айындағы жұмыс қорытындысы 
туралы хабарлайды. 

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2021 жылдың шілде айына 12 трлн теңгені 

құрады, маусым айымен салыстырғанда 8,4 % немесе 1,1 трлн теңгеге өсті. 

• KASE Индексі мәні 7,7 % төмендеп, 3 086,66 нүктені құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 41,3 % өсіп, 28,3 трлн теңгені құрады. 

• 2021 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 189 эмитенттің 

497 мемлекеттік емес бағалы қағаздары тіркелген. 

• 2021 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалар 

ашқан 181 564 астам жеке шоты тіркелді. Ол өткен айға қарағанда 5 071 шотқа және  

2021 жылдың басына қарағанда 48 703 шотқа артық. 

 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

KASE туынды құралдар нарығында жаңа SPECTRA сауда -клиринг жүйесін іске қосты. Жаңа жүйе 
жоғары өнімділік пен ақауларға төзімділікпен, сондай -ақ функционалды сауда терминалымен 
және қатысушылардың ішкі жүйелерін заманауи деректер алмасу хаттамалары арқылы қосу 
мүмкіндігімен сипатталады. 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Қазақстан қор 
биржасы, PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory ЖШС (PwC Kazakhstan) тұрақты 
қаржыландыру принциптерін ілгерілету мақсатында ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қойды. Меморандумға қатысушылар қазақстандық қаржы нарығында тұрақты қаржыландыру 
принциптерін ілгерілету бойынша күштерді біріктіреді, сондай -ақ тұрақты даму жобаларын 
қаржыландыру үшін корпоративтік секторды қолдайды. 

2021 жылдың 16 шілдесінде KASE PwC Kazakhstan және "Қазақстанның халықтық жинақ банкі" 
АҚ -мен бірлесіп "Жасыл қаржыландыру және қарыз капиталы нарығы" конференциясын өткізді. 
Конференция спикерлері, PwC және Strategy & EMEA (Еуропа, Таяу Шығыс, Африка), KASE, 
Halyk Bank, VTB Capital, Citi және JP Morgan жасыл қаржыландыру бойынша жетекші еуропалық 
сарапшылары Қазақстанда жасыл қаржыландыру құралдарының дамуы, тенденциялар туралы 
өз пікірлерімен бөлісті. әлемдік экономикада, Қазақстанда жасыл қаржының дамуы және оның 
қалыптасуының ұйымдастырушылық -құқықтық негіздері. 

"Эмитенттер күні" жобасы аясында KASE -де "Kcell" АҚ басшылығының инвесторлармен, бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен және БАҚ өкілдерімен компанияның 2021 жылдың 
бірінші жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелеріне арналған онлайн-кездесуі ұйымдастырылды.  

2021 жылы 28 шілдеде KASE кәсіпкерлер қауымдастығы мен қызығушылық танытқан 
жұртшылықты хабардар ету үшін "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры мен Түркістан облысының 
әкімдігімен бірге қор нарығында капиталды тарту бойынша онлайн -дөңгелек үстел өткізді. 



KASE Talks жобасы аясында "Centras Securities" АҚ Басқарма төрағасы Мұрат Ақыновтың 
қатысуымен ашық дәріс өткізілді. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Шілде айының соңында акциялар нарығының капитализациясы 28,3 трлн теңгені (66,8 млрд АҚШ 
доллары) құрады, бұл өткен айдың сәйкес көрсеткішінен 8,3 трлн теңгеге немесе 41,3% -ға 
жоғары. Акциялар нарығының капиталдануының өсуі KASE бойынша мәмілелердің қайта 
басталуымен және "Kaspi.kz" АҚ жай акцияларының бағасының өсуімен, сондай -ақ басқа да 
бірқатар компаниялардың құны мен қосымша капиталдануының өсуімен байланысты.  

Шілде айының аяғында KASE сауда-саттық тізімінде 122 эмитенттің 138 акциялары 
орналастырылды, олардың ішінде листингілік емес бағалы қағаздар секторында – бес 
компанияның төрт атаулы акциялары болды. есептік айда жаңа акциялар KASE ресми тізіміне 
енгізілген жоқ. 

Шілде айында акциялармен сауда-саттық көлемі маусым айымен салыстырғанда 19,3 % немесе 
3,2 млрд теңгеге өсіп, 13,3 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 665 млн 
теңгені құрады, мәміленің орташа күндік саны - 1 495, бір мәміленің орташа көлемі – 444,9 мың 
теңге. 

Инвесторлардың ішінде акциялармен мәмілелерінің жалпы сауда-саттық көлемі акциялармен 
брутто-айналым сауда-саттығының 44,9 % жеке тұлғаларға келді. Өзге институционалдық 
инвесторлар – 1,5 %, өзге заңды тұлғалар 49,5 %. Бейрезиденттердің қатысуы 10,5 % 
бағаланады.  

KASE ИНДЕКСІ  

KASE индексі екінші ай қатарынан қызыл аймақта жабылуда: шілдедегі құлдырау 7,7 % немесе 
257,41 нүктені құрап, 3086,66 нүктеге жетті. Шілдеде индекстік акциялармен жасалған мәмілелер 
көлемі 8,3 млрд теңгені құрады, бұл маусымдағы көрсеткіштен 96,9 % немесе 4,1 млрд теңгеге 
жоғары. Сауда -саттықтың ең көп көлемі "Кселл" АҚ жай акцияларына тиесілі - 6,5 млрд теңге 
(индекстік акциялармен сауда -саттықтың жалпы көлемінің 77,5%). 

KASE Индексінің өкілеттік тізіміне кіретін соңғы мәмілелері бойынша акциялар бағасын 
өзгерту 

Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

   01.07.21  01.07.21 Δ, % маусым шілде Δ 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 747,00 1 773,00 1,5 0,09 0,09 0,00 

 "Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 248,20 249,00 0,3 0,79 0,59 -0,20 

 "КазТрансОйл" АҚ KZTO 1 105,00 1 089,99 -1,4 0,61 0,25 -0,36 

 "Қазақстан Халық 

жинақ банкі" АҚ 
HSBK 167,99 162,50 -3,3 0,49 0,65 0,16 

 "Қазақтелеком" АҚ KZTK 31 500,00 30 000,01 -4,8 0,21 0,14 - 0,07 

"Казатомпром" Ұлттық 

атом компнаиясы АҚ 
KZAP 13 290,00 11 700,00 -12,0 0,12 0,15 0,03 

 "Kcell" АҚ KCEL 2 335,00 1 595,00 -31,7 1,93 6,46 4,53 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 747,00 1 773,00 1,5 0,09 0,09 0,00 

 

Шілде айының қорытындысы бойынша KASE индексінің өкілетті тізіміндегі компаниялар 
арасында "KEGOC" АҚ жай акциялары өсім көрсетті. Бір ай ішінде олар 1,5 % -ға қымбаттады 
және ағымдағы жылдың мамырында дивидендтерді алу тізілімін бекіту нәтижесінде туындаған 
құлдыраудан кейін толық дерлік қалпына келді. 

Айдың қорытындысы бойынша 0,3% -ға шамалы өсім "Банк ЦентрКредит" АҚ жай акцияларымен 
көрсетілді. 22 шілдеде S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі банктің ұзақ мерзімді 
рейтингін B / B "тұрақты" деңгейінде растады. 



Шілдеде индекстің төмендеуіне негізгі қысым "Кселл" АҚ жай акциялары тарапынан болды, оның 
бағасы бір айда 31,7% -ға төмендеді. 30 шілдеде KASE қабатында өткізілген "Эмитенттер күні" 
аясында бұл компанияның басшылығы дивидендтен кейінгі кезең мен фонтан шығару кезінде 
қалыптасқан бағаның төмендеуі уақытша құбылыс болып табылатын өз көзқарасын білдірді. 
жаһандық депозитарлық қолхаттар. 

Уран бағасы соңғы бес жылда максимумға жақындағанына қарамастан, шілдеде 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы "АҚ жай акцияларының бағасы 12 %-ға төмендеді, 
бұл дивидендтен кейінгі түзету болып табылады.26 шілдеде компания төледі. 2020 жылға 
қарапайым акциялар бойынша дивидендтер Сонымен қатар, шілдеде компания 2023 жылы уран 
өндірісін 2022 жылдың деңгейінде сақтайтынын растайтын ұзақ мерзімді өндіріс жоспарларын 
жариялады. 

Айдың қорытындысы бойынша "Қазақтелеком" АҚ акцияларының бағасы 5,5 %-ға, "Қазақстанның 
халықтық жинақ банкі" АҚ акциялары үшін - 3,3%-ға төмендеді, бұл ақпараттың тыныштық 
жағдайындағы түзету. 

"ҚазТрансОйл" АҚ акциялары соңғы айда 1,4 %-ға төмендеді. Шілдеде компания 2021 жылдың 
2 шілдесінде Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігінің BBB-, Outlook Stable ұзақ мерзімді 
эмитенттік дефолт рейтингін растайтынын жариялады, сонымен қатар 2021 жылдың бірінші 
жартыжылдығында өндіріс нәтижелерін ұсынды. "ҚазТрансОйл" АҚ магистральдық мұнай 
құбырлары жүйесі арқылы Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу зауыттарына мұнай 
тасымалдау көлемі 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 723 мың тоннаға немесе 
10 %-ға өсті және 8 млн 100 мың тоннаны құрады. Алайда, жалпы алғанда, "ҚазТрансОйл" АҚ 
магистральдық мұнай құбырлары жүйесі арқылы 20 миллион 428 мың тонна мұнай 
тасымалданды, бұл 2020 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 1 миллион 82 мың 
тоннаға аз. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі шілде айында 0,1 % төмендеп немесе 21,8 млрд 
теңгеден, 15 трлн теңгеге (35,4 млрд USD) жетті.  

Шілде айының аяғында KASE ресми тізімінде 296 эмитенттің корпоративтік облигацияларының 
71 шығарылымы болды. Есептік кезеңде KASE ресми тізіміне корпоративтік облигациялардың 
алты эмитенттің алты шығарылымы (төртеуі жаңа) енгізілді: "5A OIL (5А ОИЛ)" ЖШС, "Банк 
ЦентрКредит" АҚ, "FIVE BROKERS' CAPITAL" АҚ, "СиСиЛоун.кз" шағын қаржы ұйымы ЖШС, 
"МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" ЖШС, "RG Brands Kazakhstan" ЖШС бір -бір 
шығарылымнан. Шілдеде екі шығарылымның корпоративтік облигациялары айналым мерзімінің 
аяқталуына байланысты ресми тізімнен шығарылды: "Kaspi Bank" АҚ және "Аграрлық несие 
корпорациясы" АҚ. 

KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні жыл басынан бері 
13 базистік нүктеге төмендеп, жылдық 10,36 % құрады. 

KASE корпоративтік облигациялар нарығының жиынтық көлемі қаңтар айына қарағанда 36,2 % 
немесе алғашқы нарықта сауда-саттық көлемінің азаюы есебінен 85,7 млрд теңгеден 48,6 млрд 
теңгеге дейін төмендеді. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 4,3 млрд теңгені (қайталама 
нарықта – 2 млрд теңге) құрады, орташа күндік мәміле көлемі – 27 (қайталама нарықта – 
26 мәміле), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 156,1 млн теңге (қайталама нарықта – 78,1 млн 
теңге). 

Барлығы Қазақстан қор биржасында төрт эмитенттің алты облигациялық шығарылымы жалпы 
сомасы 45,8 млрд теңгеге орналастырылды, ол қаңтардағы көрсеткіштен 54,2 % немесе 
54,3 млрд теңгеге артық:  

•  "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ үш облигациялары шығарылымын орташа сараланған 
кірістілігі тиісінше жылдық 9,70–10,09 % орналастырып, 29,8 млрд теңге тартты; 

(шығарылым бойынша орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,70–10,09 %); 

• "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" ШҚҰ ЖШС бес жылдық облигациялар 

шығарылымын орташа сараланған кірістілігі жылдық 11,00 % орналастыра отырып, 5,0 млрд 

теңге тартты; 



• "Fincraft Group" ЖШС облигациялар шығарылымын орташа сараланған кірістілігі жылдық 
14,50 % орналастыра отырып, 2,5 млрд теңге тартты; 

• "RG Brands Kazakhstan" ЖШС 10 жылдық облигациялар шығарылымын орташа сараланған 
кірістілігі жылдық 20,00 % орналастыра отырып, 8,5 млрд теңге тартты; 

Корпоративтік облигацияларлың алғашқы нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша ЕДБ үлесі – 56,1 %, брокер-дилерлердің үлесі – 4,4 %, басқа институционалдық 
инвесторлар – 13 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 26,5 %. Бейрезиденттердің қатысу үлесі -
0,1 % болды.  

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі есептік кезеңде көрсеткіштен на 
16,7 % немесе 5,7 млрд теңгеден 39,9 млрд теңгені құрады.  

Корпоративтік облигацияларлың қайталама нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша ЕДБ үлесі – 0,1 %, брокер-дилерлердің үлесі – 41,5 %, басқа институционалдық 
инвесторлар – 4,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 51,7 %, жеке тұлғалар -2 % болды Резидент 
еместердің қатысу үлесі 34,8 % бағаланды. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржада саудаланатын мемлекеттік борыштың номиналдық құны бойынша сомасы жыл басынан 
бері 1,7 % немесе 305,8 млрд теңгеге өсіп, 18,1 % трлн теңгені (42,6 млрд USD) құрады. 

МБҚ сауда-саттықтарының жиынтық көлемі шілде айында 348,8 млрд теңгеге өсіп, 2021 жылдың 
маусым айына қарағанда, 44,6 % немесе 107,6 млрд теңгеге өсті. Сонымен қатар, қайталама 
нарықта сауда-саттық көлемі азайды, ол кезде алғашқы нарықта өсім байқалды. Орташа 
сараланған сауда-саттық көлемі - 17,4 млрд теңге (қайталама нарықта– 1,6 млрд теңге), орташа 
күндік мәміле саны – 10 (қайталама нарықта – 5 мәміле), бір мәміленің орташа көлемі – 1,8 млрд 
теңге (қайталама нарықта – 300,9 млн теңге). 

Алғашқы нарықта инвесторлардың негізгі санаты аясында ЕДБ үлесіне 15,1 %, брокерлік-
дилерлік ұйымдардың үлесіне – 0,6 %, өзге институционалдық инвесторларға – 80,9 %, өзге 
заңды тұлғаларға - 3 %, жеке тұлғаларға - 0,3 %. Бейрезиденттердің қатысуы 0,5 % бағаланды.  

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 49 % немесе 32,5 млрд теңгеге өсіп, 60,5 млрд тенгені 
құрады. Қайталама нарықтағы Ұлттық Банктің ноттарымен сауда-саттық үлесі сауда-саттықтың 
жалпы көлеміне қарағанда 22 %, немесе 7,1 млрд теңге жалпы айналымға қарағанда, 77,3 % 
немесе 25,1 млрд теңге – МЕКАМ мәмілелері. Қалған 249,2 млн теңге немесе 0,8 % негізгі көлемі 
Қазақстан Республикасының еурооблигацияларымен және шет елдік эмитенттердің мемлекеттік 
бағалы қағаздарымен. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санатында ЕДБ үлесіне 45,1 %, брокер-
дилерлердің үлесіне – 20,7 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 4,4 %, өзге 
заңды тұлғалардың үлесіне - 29,4 %, жеке тұлғалардың үлесіне - 0,4 %. Бейрезиденттердің 
қатысуы 4,7 % бағаланады.  

ХҚҰ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 37 шығарылымы болды: Азиялық даму банкі, Еуразиялық 
даму банкі, Еуропалық қайта құрылымдау және даму банкі, Еуропалық инвестициялық банк, 
Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC). 

Шілде айында "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында KASE ресми 
тізіміне Еуразиялық даму банкінің облигациялардың үш шығарылымы енгізілді. 

Есептік кезеңде олардың сауда-саттық көлемі алдыңғы айда 25,9 млрд теңгеге қарағанда 
12,6 млрд теңгені құрады. 

Еуразиялық даму банкінің бір эмиссиясы ХОБ облигациялар секторының бастапқы нарығында 
жалпы сомасы 9,1 млрд теңгеге орналастырылды, орташа алынған кірістілігі жылдық 9,65 %. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары жағдайында ЕДБ үлесі 63,4 %, брокер -
дилерлер - 3,3 %, басқа институционалды инвесторлар - 33,3 %құрады. 



Қайталама нарықта сауда көлемі 3,5 млрд теңгені құрады, бұл бір ай бұрынғы көрсеткіштен 1,6 % 
немесе 0,1 млрд теңгеге көп. МҚҰ қайталама нарығында инвесторлардың негізгі санаттары 
тұрғысынан ЕДБ 48 %, брокерлік және дилерлік ұйымдар - 48 %, басқа заңды тұлғалар - 
3,9%құрады. Резидент еместердің үлесі 0,3 % құрады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

01 тамызда Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар секторында есептік кезеңнің соңында 
алты компанияның басқаруымен 16 құралдары орналастырылды. 

Есептік кезеңде сауда-саттық көлемі 2,6 млрд теңге және қаңтарға қарағанда 0,4 % немесе 
9,3 млрд теңгені құрады.  

 көлемі, млн KZT Мәміле саны, дана 

Құралдар маусым шілде Өзг сомасы маусым шілде 

IE_FXBF 17,3 238,4 +221,1 394 324 

FFINgw 51,3 153,2 +101,9 6 5 

US_PHO_ 17,1 63,4 +46,3 3 15 

FHJIpc 10,7 18,3 +7,5 7 12 

FHJIlq 13,0 18,0 +5,0 9 5 

FHJIds 14,9 19,8 +4,9 310 344 

BCCI_cc 0,0 3,6 +3,6 – 1 

FHJIhm 6,0 7,6 +1,6 226 924 

US_GLD_ 0,7 0,5 -0,1 2 3 

US_ICLN 2,9 2,5 -0,5 14 5 

US_SPY_ 23,3 19,2 -4,1 93 77 

CSECfe 20,5 7,3 -13,2 8 4 

CSECgm 23,6 8,2 -15,5 7 5 

US_BIL_ 18,8 0,5 -18,3 1 2 

RU_UKFFipo 2 017,9 1 991,7 -26,2 705 839 

FHJIag 123,8 43,9 -79,9 31 23 

FFIN_or 261,2 36,5 -224,7 72 59 

Жалпы  2 622,9 2 632,2 9,3 1 888 2 647 

 

Инвесторлардың негізгі санатында 47,9 % жеке тұлғаларға келді, 40,4 % – брокерлік-дилерлік 
ұйымдар және 0,9 % – өзге институционалдық инвесторларға, өзге заңды тұлғаларға – 10,7 %. 
Резидент еместер үлесі - 3,2 %. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2021 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалардың 
атынан ашылған 181 564 жеке есеп-шоттар болды, бұл көрсеткіш өткен айға қарағанда 5 071 
шотқа, ал 2021 жылдың басына қарағанда 48 703 шотқа артты.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

2021 жылдың ақпан айында Қазақстан қор биржасында шет ел валюталары нарығындағы сауда-
саттыққа 28 KASE мүшесі қатысты.  

Шілдеде валюталық нарықтағы сауда көлемі 1,4 триллион теңгеге жетті, бұл өткен айдың осы 
көрсеткішінен 2 % немесе 27,5 млрд теңгеге төмен. Орташа күнделікті сауда көлемі 69 млрд 
теңгені құрады, мәмілелердің орташа тәуліктік саны - 477, орташа көлемі - 144,6 млн теңге. 

 

Төмендегі кестеде Биржада саудаланатын валюталық жұптардың негізгі сипаттамалары 
келтірілген (жақшаның ішінде көрсеткіштің өткен айдағы ұқсас кезеңіне қатысты өзгеруі, 



бағамның өзгеруі шетел валютасының теңгеге орташа сараланған биржалық бағамының 
номиналды өзгеруін көрсетеді).  

Жұп 
Көлему,  

валюта 
бірл.млн 

Сауда-саттық 

көлеміндегі 

үлесі, % 

Мәмілелер 

саны 

Базалық бірл. 

айырбаст. валют. 

мин. және макс. 

бағамдары  

Айдың 

соңындағы 

бағам (өзг.%) 

USD/KZT 
3 160,93 
(-2,1 %) 

97,6 % 
(-0,4 %) 

9 148 
(-193) 

424,40 – 429,96 
424,45 

(-0,7 %) 

RUB/KZT 
3 127,85 

(+47,3 %) 
1,3 % 

(+0,4 %) 
246 

(+45) 
5,7402 – 5,8512 

5,8068 
(-1,3 %) 

CNY/KZT 
206,65 

(+6,3 %) 
1,0 % 

(+0,1 %) 
133 

(+27) 
65,2012 – 66,2385 

65,7416 
(-0,8 %) 

EUR/KZT 
2,16 

(-62,7 %) 
0,1 % 

(-0,1 %) 
19 

(-10) 
503,95 – 506,00 

504,55 
(-1,1 %) 

 

Шілдеде ұлттық валюта бағамы наурыздан бері алғаш рет психологиялық деңгейден өтіп, бір 
доллар үшін 425 теңгеден төмен шоғырланды. Валюта бағамының динамикасы сыртқы 
нарықтағы ағымдағы үрдістерді көрсетеді. Brent маркалы мұнай бағасы, жоғары құбылмалылық 
сақталса да, COVID-19 жаңа өршуі туралы алаңдаушылыққа қарамастан, энергияға сұраныстың 
одан әрі өсуін күтетін тұрақты оң үрдіске ие. Сондай -ақ нарыққа қатысушылардың көпшілігі 
ОПЕК + шешімімен өндірістің ай сайынғы тамыз айынан бастап тәулігіне 400 мың баррельге 
ұлғаюы туралы шешім қабылдағанның өзінде, мұнай жеткізілімі әзірше шектеулі болып қалады 
деп санайды. 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі 10,1 трлн теңгені құрады, өткен аймен салыстырғанда 9,8 % 
немесе 1,1 трлн теңгені құрады.  

Валюталық своп операциялары бойынша USD/KZT және МБҚ автоматты репо операцияларымен 
кірістілік мәні мәмілелер арқылы орташа сараланған мәнін көрсететін, бір жұмыс күніне ашылған, 
ақша нарығының MM Index Композитті индикаторы жылдық 31 б.н. ашылып, жылдық 8,43 % -
8,74 % дейін артты. 

Репо операцияларының нарығы 

2021 жылдың шілде айында осы сегменттегі сауда-саттық көлемі 9,3 трлн теңгені құрады, ол 
өткен айдың көлеміне қарағанда 1,4 трлн теңге немесе 13,3 % артық. Орташа күндік операциялар 
463,2 млрд теңге, орташа күндік мәмілелер – 534, бір мәміленің орташа көлемі – 867,6 млн теңге. 

Репо операцияларының біршама көлемін 6 051,2 млрд теңге немесе репо операцияларының 
жалпы көлемінен 65,3 % құрады, МБҚ-мен авторепо – 3 211,1 млрд теңге немесе 34,7%, МБҚ 
тікелей репо – 2,6 млрд теңге немесе 0,03 %, МБҚ-мен тікелей репо операциялары шілде айында 
жүзеге асырылған жоқ..  

Маусым айының аяғына қарай TRION индикаторы (Биржада автоматты репо секторындағы 
бағалы қағаздармен МБҚ қоржынымен Орталық контрагент қызметін пайдалана отырып, 
клирингілік қызметті жүзеге асыратын, Биржада жасалған бір жұмыс күні мерзіміне ашылған 
мәміле бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлемесі) 28 б.н. өсіп, жылдық 8,45 %-дан 
8,73 %-ға дейін өсті.  

TWINA индикаторы (Биржада автоматты репо секторындағы бағалы қағаздармен МБҚ 
қоржынымен Орталық контрагент қызметін пайдалана отырып, клирингілік қызметті жүзеге 
асыратын, Биржада жасалған жеті жұмыс күні мерзіміне ашылған мәміле бойынша орташа 
сараланған пайыздық мөлшерлемесі) 21 б.н. артып, шілде айында жылдық 8,51 %-дан 8,72 %-ға 
дейін өсті  

Шілде айында TONIA, TRION және TWINA репо операциялары индикаторларының 
құбылмалылығы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі дәлізі 



аясында құбылып тұрды, ал әрі қарай айдың соңына қарай, салық аптасының басталуына 
байланысты, төмендеген трендпен арта бастады. 2021 жылғы 26 шілдеде Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-несие саясаты комитеті пайыздық мөлшерлемесі ± 1,00 п.п. 
болатын жылдық 9,25% мөлшерінде базалық пайыздық мөлшерлемені белгілеу туралы шешім 
қабылдады. Өтімділікті қамтамасыз ету бойынша тұрақты кіру операциялары бойынша 
мөлшерлеме 10,25%, өтімділікті алу бойынша тұрақты қол жеткізу операциялары бойынша - 
8,25% құрады. 

Валюталық своп операциялары  

2021 жылдың шілде айының аяғына қарай валюталық своп нарығындағы операциялардың сауда-
саттықтарының жиынтық көлемі 315,1млрд теңгеге немесе 861,6 млрд теңгеге, 57,7 % өсті.  

Шілде айында операцияларының орташа күндік көлемі 43,1 млрд теңгені, мәміленің орташа 
күндік саны – 14, бір мәміленің орташа көлемі - 3 млрд теңгені құрады.  

Қаржы құралдарының құрылымында сауда-саттықтардың жалпы көлеміндегі 53,1 % бір күндік 
валюталық своптардың нарығында бір күндік валюталық своп мәмілесіне (USDKZT_0_001) бір 
апталық валюталық своп мәмілелері бойынша сауда-саттықтың жалпы көлемінен 40,7 % 
(USDKZT_0_002), бір айлық валюталық своп мәмілелері бойынша сауда-саттықтың жалпы 
көлемінен 6,2 % (USDKZT_01M). 

Шілде айының аяғында бір күндік долларлық своп индикаторы SWAP-1D (USD) 67 б.н.өсіп, 
жылдық 8,13 % -дан 8, 08 % құрады. Екі күндік валюталық своп кірістілігі SWAP-2D (USD) 51 б.н. 
өсіп, жылдық 8,16 % -дан 8,67 %-ға дейін артты. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

2021 жылдың 7 шілдесінде KASE туынды құралдар нарығын сенімділікті және өнімділікті 
қамтамасыз ететін жүйеге негізделген қайта құру мақсатында SPECTRA жаңа сауда -клирингтік 
жүйеге (TCS) ауыстырды, туынды құралдар нарығындағы операциялар, қаржылық активтерді 
пайдалану тиімділігін арттыру және нарық қатысушылары үшін мәміле бойынша шығындарды 
азайту мақсатында кепілдіктер жүйесін жетілдірді. Қазіргі уақытта биржа нарығының осы 
секторында АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы бойынша жеткізілмейтін фьючерстер, 
"Қазақстанның халық жинақ банкі" АҚ жай акциялары, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК "АҚ жай акциялары 
мен KASE индексі саудаға шығарылды. 

2021 жылдың шілдесінде фьючерстер бойынша төрт мәміле жасалды: 2021 жылдың шілдесінде 
орындалған АҚШ долларының теңгеге бағамы бойынша фьючерстер бойынша екі мәміле, жалпы 
сомасы 856 000 теңге және орындалуы бар "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы "АҚ жай 
акциялары бойынша екі мәміле. 2021 жылдың шілдесінде жалпы сомасы 36 336 теңге. 

 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия аймағындағы жетекші қор биржасы болып 
табылады. KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД қор биржаларының 
арасында екінші орын, ал FEAS қор биржаларының арасында нарықтық капиталдандыру 
деңгейінде алтыншы орын алады. 

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, сондай-ақ БҰҰ-ның "Қор биржасы тұрақты даму 
үшін" бастамасының қатысушысы болып табылады.  

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