
 

 

 

 

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

 

Алматы қ. 2021 жылдың 10 наурызы 

 

"Райффайзенбанк "АҚ Биржаның "валюталық" санат бойынша 
шетелдік мүшесі болып қабылданды 

 

"Қазақстан қор биржасы"АҚ (бұдан әрі – Биржа, KASE) Биржаның Директорлар кеңесінің 
2021 жылдың 09 ақпанындағы шешімімен "Райффайзенбанк" АҚ (Ресей Федерациясы, бұдан әрі 
– Банк) KASE "валюталық" санат бойынша шетелдік мүшесі болып қабылданғанын хабарлайды. 
Биржаның Директорлар Кеңесінің бұл шешімі 2021 жылдың 10 наурызынан бастап өз күшіне енді. 

Биржадағы "валюталық" санат бойынша мүшелік Банкке, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес, 
KASE валюта нарығында айналысқа жіберілген туынды қаржы құралдарын қоса алғанда, шетел 
валюталарының биржалық сауда-саттығына қатысу құқығын береді. 

"Біз "Райффайзенбанк" АҚ валюта нарығы мүшелерінің клубына кіруін құптаймыз. Биржа 
шетелдік қаржы ұйымдарын жергілікті валюта және қор нарығына тартуға мүдделі. 
Райффайзенбанк тұлғасында жаңа қатысушының пайда болуы валюта нарығының өтімділігін 
арттыруға оң ықпал етеді және Қазақстанның қор нарығында халықаралық қатысушылардың 
инвестицияларына ықпал ететін болады", – деп KASE Басқарма Төрағасының орынбасары 
Наталья Хорошевская атап өтті. 

"Біз жалпы нарықта да, біздің клиенттерімізде де KZT саудасына деген қызығушылықтың тұрақты 
трендін көріп отырмыз. Биржаның "валюталық" санат бойынша мүшелігін алу – бұл 
Райффайзенбанк үшін үлкен уақиға және біздің бизнесімізді Қазақстанда одан әрі дамыту үшін 
маңызды қадам. KASE өкілдеріне осы мүшелікті алуға көрсеткен көмегі мен қолдауы үшін 
алғысымызды білдіреміз және біздің ынтымақтастығымыздың басталғанына өте қуаныштымыз", 
- деді Райффайзенбанк инвесторларына капитал нарықтарындағы сату бөлімінің басшысы Антон 
Кеняйкин. 

 
 
Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия өңіріндегі жетекші қор биржасы болып 
табылады. KASE бағалы қағаздардың сауда-саттықтарының көлемі бойынша ТМД 
биржаларының арасында екінші орынды және FEAS биржаларының акциялар нарығы 
капитализациясының деңгейі бойынша алтыншы орынды алады. 

Бұл корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздар, халықаралық қаржы институттарының 
облигациялары, шетелдік валюталар, ақша нарығының операциялары – репо және своп, сондай-
ақ туынды құралдар үшін әмбебап сауда-саттық алаңы. KASE халықаралық биржалар 
Федерациясының (WFE), Еуро-Азиялық 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. 

Райффайзенбанк Райффайзен Банк Интернационал АГ еншілес құрылымы болып табылады. 
Райффайзенбанк – жеке және корпоративтік клиенттер, Ресей Федерациясының резиденттері 
мен резидент еместері үшін қаржылық шешімдер жасайтын ең сенімді ресейлік банктердің бірі. 
"Интерфакс-ЦЭА" мәліметтеріне сәйкес, Райффайзенбанк 9 жылдың 2020 айының қорытындысы 
бойынша активтер мөлшері бойынша 10-шы орында, жеке тұлғалардың қаражаты бойынша 7-ші 
және жеке тұлғаларға арналған несиелер бойынша 12-ші орында. Forbes журналының 



мәліметтері бойынша Райффайзенбанк 2020 жылы Ресейдегі ең сенімді және ең үздік банк деп 
танылды. Банк қор, валюта және мерзімдік нарықтардағы және "Мәскеу биржасы" КАҚ 
стандартталған туынды қаржы құралдары нарығындағы сауда-саттыққа қатысады. Райффайзен 
Банк Интернациональ АГ Австрияның қаржы нарықтарындағы және Орталық және Шығыс 
Еуропа елдеріндегі жетекші корпоративтік және инвестициялық банк болып табылады.  

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