
 

 

 

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

Алматы қаласы 2021 жылдың 10 қарашасы 

 

KASE биржалық нарықтың 2021 жылы қазан айындағы 
 жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

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

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2021 жылдың қазан айына 15,6 трлн теңгені 
құрады, қыркүйек айымен салыстырғанда 2,2 % немесе 349,2 млрд теңгеге өсті. 

• KASE Индексі мәні 10,9 % өсіп, 3 751,85 нүктені құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 13,7 % өсіп, 32,9 трлн теңгені құрады, саудаланатын 
корпоративтік борыш 1,2 % дейін өсіп, 14,4 трлн теңгені құрады. 

• 2021 жылдың қазан айында KASE сауда-саттық тізімінде үш эмитенттің бағалы қағаздары 
тіркелген: Gaz Finance plc, "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" ШҚҰ" ЖШС және "Сейф-
Ломбард" ЖШС. 

•  2021 жылдың 01 қарашасындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалар 
ашқан 206 313 астам жеке шоты тіркелді. Жеке тұлғалар өткен айға қарағанда - 8 217 шотқа 
және 2021 жылдың басына қарағанда 73 449 шотқа артық. 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

KASE 2019–2021 жылдарға арналған даму старатегиясын жүзеге асыру аясында Биржа келесі 
жобаларды жүзеге асырып, келесі іс-шараларды жүргізді: 

– Оқытушы іс-шаралар  

KASE әлеуетті және бар эмитенттер мен инвесторлар үшін "Digital IR – коммуникацияның 
жаңа түрі" вебинар өткізді. 

KASE Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және қадағалау агенттігінің қаржылық 
сауаттылықты арттыру жөніндегі оқытушы жобасы Fingramota.kz және Қазақстандағы 
Internews Network халықаралық ұйымы өкілеттігімен бірлесіп, журналистерге арнап "Қор 
нарығы: сауат ашамыз" атты онлайн-семинар өткізді. 

Биржа қазақстан қор нарығында ESG критериін алға жылжыту аясында "Жауапты 
инвестициялау қағидалары" атты вебинар өткізді. 

"KASE Talks" жобасы аясында "Halyk Finance" АҚ Басқармасының Төрағасы Фархад 
Охоновтың қатысуымен ашық дәріс өткізілді.  

KASE Қазақстан экожүйесін дамытуға арналған, бизнес-періштелердің қатысуымен вебинар 
өткізді. 

Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымының (IOSCO) 
бастамасымен қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі халықаралық ақпараттық науқан 
– Дүниежүзілік инвесторлар апталығы аясында KASE "Қаржылық сауаттылықтың күзгі 
сессиясы" білім беру бағдарламасын іске қосты. Бағдарлама 2021 жылдың 25 қыркүйегінде 
басталды және ағымдағы жылдың желтоқсан айына дейін жалғасады. Бағдарлама аясында 
Биржа "KASE-ге инвестициялау" қор нарығының негіздеріне арналған тегін вебинарлар 
сериясын өткізді, енді екі байқау - қор нарығындағы бөлшек инвесторлар байқауы және 
"Биржалық симуляторы". 

- Бизнеске арналған іс-шаралар  



"Эмитент күні" жобасы аясында Қазақстан қор биржасында "Кселл" АҚ басшылығының 
инвесторлармен, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен және БАҚ 
өкілдерімен компаниялардың есептік кезеңдегі қызметінің нәтижелеріне арналған онлайн-
кездесу ұйымдастырылды.  

Бизнес қауымдастық пен мүдделі қоғамды ақпараттандыру үшін KASE "Даму" кәсіпкерлікті 
дамыту қорымен және Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарының 
әкімдіктерімен бірлесіп қор нарығында капиталды тарту мәселелері бойынша онлайн 
дөңгелек үстел өткізді. 

– Халықаралық ынтымақтастық 

2021 жылдың 20 қазанында Биржа Еуро-Азиялық қор биржалары Федерациясының онлайн-
конференциясында (FEAS), Қазақстан қор биржасының қызметіне арналған "Meet the Market 
with FEAS | Kazakhstan Stock Exchange" шарасын өткізді. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Қазан айының соңында акциялар нарығының капитализациясы 32,9 трлн теңгені (76,9 млрд АҚШ 
доллары) құрады, бұл өткен айдың сәйкес көрсеткішінен 4 трлн теңгеге немесе 13,7% -ға жоғары. 
Акциялар нарығының капиталдануының өсуі KASE бойынша мәмілелердің қайта басталуымен 
"Кселл" АҚ, "Kaspi.kz" АҚ, "Казатомпром" АҚ акцияларының бағасының өсуімен байланысты.  

Қазан айының аяғында KASE сауда-саттық тізімінде 121 эмитенттің 136 акциялары 
орналастырылды, олардың ішінде листингілік емес бағалы қағаздар секторында – төрт 
компанияның төрт атаулы акциялары болды. Есептік айда жаңа акциялар KASE ресми тізіміне 
енгізілген жоқ. Сонымен қатар, "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" ЕБ АҚ) жай акциялары шығарылды. 

Қазан айында акциялармен сауда-саттық көлемі қыркүйек айымен салыстырғанда 88,7 % немесе 
77,4 млрд теңгеге өсіп, 9,9 млрд теңгені құрады. Керісінше, мәміле мәні 18 % дейін өсіп, 52 9314 
мәмілені құрады. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 470 млн теңгені құрады, мәміленің 
орташа күндік саны - 186,5 мың теңге. Қазан айында акциялармен барлық мәмілелер тек қана 
қайталама нарықта жсалды. 

Инвесторлардың ішінде акциялармен мәмілелерінің жалпы сауда-саттық көлемі акциялармен 
брутто-айналым сауда-саттығының 62,9 % жеке тұлғаларға келді. Бокер-дилерлердің үлесі – 
9,2 %, өзге институционалдық инвесторлар – 8,8 %, өзге заңды тұлғалар 18,9 %, екінші 
деңгейдегі банктердің үлесі 0,1 %. Бейрезиденттердің қатысуы 1,1 % бағаланады.  

KASE ИНДЕКСІ  

Қазан айында жергілікті қор нарығы жыл басынан бергі ең үлкен айлық кірісті көрсетті. KASE 
индексі 10,9%-ға өсіп, қазанды 3 751,85 нүктеде жапты. 3765 ұпайдың максималды мәні 26 
қазанда тіркелді. 

Қазан айында индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 3,6 млрд теңгені құрады, бұл 
қыркүйектегі сәйкес көрсеткіштен 95,7%-ға немесе 80 млрд теңгеге аз. Сауда-саттықтың ең 
үлкен көлемі "Кселл" АҚ жай акцияларына түсті – 1,4 млрд теңге (акциялар индексінің жалпы 
сауда көлемінің 38,5%). 

KASE Индексінің өкілеттік тізіміне кіретін соңғы мәмілелері бойынша акциялар бағасын 
өзгерту 

Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

   01.11.21  01.10.21 Δ, % қазан қыркүйек Δ 

 "Kcell" АҚ KCEL 1 751,11 1 319,00 +32,8 1 384,1 66 984,1 -65 

599,9 

"Казатомпром" ҰК АҚ KZAP 18 840,00 15 700,00 +20,0 364,3 493,3 -129,1 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 332,00 297,21 +11,7 428,4 792,5 -364,1 

 "Қазақстан Халық 

жинақ банкі" АҚ 

HSBK 197,51 182,52 +8,2 247,5 442,3 -194,8 

 "Қазақтелеком" АҚ KZTK 36 100,00 34 700,01 +4,0 748,0 13 507,8 -12 

759,8 

"КазТрансОйл" АҚ KZTO 1 095,70 1 073,00 +2,1 276,5 1 198,2 -921,7 



Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

   01.11.21  01.10.21 Δ, % қазан қыркүйек Δ 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 895,00 1 873,00 +1,2 148,0 151,5 -3,6 

        

 

Айдың қорытындысы бойынша "Қазақтелеком" АҚ жай акциялары 4%-ға, ал "Кселл" АҚ бағалы 
қағаздары 32,8%-ға қымбаттады. Бірнеше жылдан бері қарыз жүктемесін тұрақтандырып келе 
жатқан "Қазақтелеком" АҚ "Кселл" АҚ-дағы үлесін 75%-дан 51%-ға дейін төмендетіп, үлесті "Кселл" 
АҚ-ға сатқаннан кейін 55 млрд. 

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ бағалы қағаздары қазан айында 20% нәтижемен индекстік 
акциялардың өсімі бойынша екінші орынды иеленді.Сонымен бірге, өсудің барлық кезеңі қазан 
айының ортасына түсті, бұл кезде Франция, Жапония және Қытай шенеуніктері бір мезгілде атап 
өткен болатын. атом энергетикасын дамытудың маңыздылығы, сол арқылы уран бағасының 
өсуіне әсер ету 18 қазанда компания Ұлттық Банктің Ұлттық инвестициялық компаниясы 
бірлескен инвестор болатын жаңа уран қорының ашылғаны туралы хабарлады. 

"Банк ЦентрКредит" АҚ жай акциялары бір айда 11,7%-ға өсті. Акция бағасының өсуінің 
катализаторы қаржылық реттеуші – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептері екені анық, 
оларға сәйкес банктің несие портфелі бір мезгілде мерзімі өткен несиелер үлесінің төмендеуімен 
тұрақты өсуді көрсетеді. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі қазан айында 1,2 % өсіп немесе 172,5 млрд 
теңгеден, 14,4 трлн теңгеге (33,7 млрд USD) жетті.  

Қазан айының аяғында KASE ресми тізімінде 318 эмитенттің корпоративтік облигацияларының 
76 шығарылымы болды. Есептік кезеңде KASE ресми тізіміне корпоративтік облигациялардың 
алты эмитенттің сегіз шығарылымы (үшеуі жаңа) енгізілді: "Самұрық-Қазына" ҰӘҰ АҚ, "Казына 
Капитал Менеджмент" АҚ, "Сейф-Ломбард" ЖШС, Gaz Finance plc бір-бір шығарылымнан және 
"аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС және "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" ШҚҰ ЖШС екі 
шығарылымнан.Қазанда екі шығарылымның корпоративтік облигациялары айналым мерзімінің 
аяқталуына байланысты ресми тізімнен шығарылды: "ТехноЛизинг" ЖШС және Банк ВТБ АҚ ЕҰ 
(Қазақстан). 

KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні қазан айында 1 базистік 
нүктеге төмендеп, жылдық 10,3 % құрады. Жыл басынан бері KASE_BMY индексінің мәні 47 б.н 
төмендеді. 

KASE корпоративтік облигациялар нарығының жиынтық көлемі қыркүйек айына қарағанда 27 % 
немесе 51,7 млрд теңгеден 243,4 млрд теңгеге дейін өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 
11,6 млрд теңгені (қайталама нарықта – 4,2 млрд теңге) құрады, орташа күндік мәміле көлемі – 
47 (қайталама нарықта – 45 мәміле), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 246,6 млн теңге 
(қайталама нарықта – 91,8 млн теңге). 

Барлығы Қазақстан қор биржасында жеті эмитенттің жеті облигациялық шығарылымы жалпы 
сомасы 156,1 млрд теңгеге орналастырылды, ол қыркүйектегі көрсеткіштен 60,6 % немесе 
58,9 млрд теңгеге артық:  

•  "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ облигациялары шығарылымын орташа сараланған кірістілігі 
тиісінше жылдық 9,97–9,99 % орналастырып, 29,9 млрд теңге тартты; (шығарылым бойынша 
орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,97–9,99 %) және өтеу мерзімі жылдан аз; 

• Банк ВТБ ЕБ АҚ (Қазақстан) өтеу кірістілігі жылдық 11,25 % екі жылдық облигацияларын 
орналастырып, 9,6 млрд теңге тартты; 

• "KEGOC" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 11,50 % және өтеу мерзімі 13.6 жыл облигацияларын 
орналастырып, 16,6 млрд теңге тартты; 

• "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 7,10 % он жылдық облигацияларын 
орналастырып, 32,2 млрд теңге тартты; 



•  "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 7,10 % он жылдық облигацияларын 
орналастырып, 12,8 млрд теңге тартты; 

•  "Қазақстан ұрғын Үй Компаниясы" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 7,02 % он жылдық 
облигацияларын орналастырып, 50 млрд теңге тартты; 

•  "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 7,10 % он жылдық облигацияларын 
орналастырып, 5 млрд теңге тартты. 

Корпоративтік облигацияларлың алғашқы нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша ЕДБ үлесі – 25,9 %, брокер-дилерлердің үлесі – 1,1 %, басқа институционалдық 
инвесторлар – 5,1 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 67,8 %. Бейрезиденттердің қатысу үлесі -9,2 
% болды.  

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі есептік кезеңде қыркүйек 
айындағы көрсеткіштен на 7,6 % немесе 7,2 млрд теңгеден 87,3 млрд теңгені құрады.  

Корпоративтік облигацияларлың қайталама нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша ЕДБ үлесі – 1,6%, брокер-дилерлердің үлесі – 6,6%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 7,9%, өзге заңды тұлғалардың үлесі 78,7 %, жеке тұлғалар -5,2 % болды Резидент 
еместердің қатысу үлесі 18,4 % бағаланды. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржада саудаланатын мемлекеттік борыштың номиналдық құны бойынша сомасы жыл басынан 
бері 2,6 % немесе 455,9 млрд теңгеге өсіп, 18,1 % трлн теңгені (42,3 млрд USD) құрады. 

МБҚ сауда-саттықтарының жиынтық көлемі шілде айында 274 млрд теңгеге өсіп, 2021 жылдың 
қыркүйек айына қарағанда, 27,7% немесе 59,4 млрд теңгеге өсті. Орташа сараланған сауда-
саттық көлемі – 13 млрд теңге (қайталама нарықта– 1,6 млрд теңге), орташа күндік мәміле саны 
– 13 (қайталама нарықта – 10 мәміле), бір мәміленің орташа көлемі – 971,5 млрд теңге 
(қайталама нарықта – 165,5 млн теңге). 

Алғашқы нарықта инвесторлардың негізгі санаты аясында 2021 жылдың қыркүйек айына 
қарағанда ЕДБ үлесіне 240,2 млрд теңгені құрады және 39,4 % немесе 67,9 млрд теңгені құрады. 
Көрсетілген көлемнің 82,5%-ы немесе 198,1 млрд.теңгесі МЕКАМ-дағы өтеуге кірістілігі жылына 
9,95-10,82% (шығарылымдар бойынша орташа алынған кірістілік – жылдық 10,16-10,82%) 
мәмілелеріне түсті. Қалған 42,1 млрд теңге немесе 17,5% "Жұмыспен қамтудың жол картасы" 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда көзделген іс-шараларды қаржыландыру мақсатында 
12 облыстың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктерімен жылдық 7,09%-
бен тартылған. 2020-2021 жылдарға арналған". 

Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы инвесторлар құрылымында банктер – 
41,6%, басқа институционалдық инвесторлар – 38,1%, басқа заңды тұлғалар – 20,3% құрады. 
Бейрезиденттердің қатысуы 3,9% құрайды. 

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 20,1 % немесе 8,5 млрд теңгеге өсіп, 33,8 млрд 
тенгені құрады.  

МЕКАМ мәмілелер көлемінің үлесі қайталама нарықтағы сауда-саттықтың жалпы айналымының 
43,1% немесе 14,5 млрд.теңгесін, 56,2%-ы немесе 19 млрд.теңгесі Ұлттық Банктің ноттарымен 
жасалған операцияларға, 0,6%-ы немесе 213,4 млн.теңгені құрады. Қазақстан Республикасының 
еурооблигацияларымен операциялар бойынша есепке алынды. Қалған көлем 43,6 млн теңге 
немесе 0,1% шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарымен операцияларға тиесілі. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санатында ЕДБ үлесіне 28 %, брокер-дилерлердің 
үлесіне – 12,1 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 2,2 %, өзге заңды 
тұлғалардың үлесіне - 56,4 %, жеке тұлғалардың үлесіне - 1,3 %. Бейрезиденттердің қатысуы 
1,5 % бағаланады.  

ХҚҰ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 45 шығарылымы болды: Азиялық даму банкі, Еуразиялық 



даму банкі, Еуропалық қайта құрылымдау және даму банкі, Еуропалық инвестициялық банк, 
Халықаралық қаржы корпорациясы. 

Қазан айында "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында KASE ресми 
тізіміне Еуразиялық даму банкінің облигациялардың төрт шығарылымы енгізілді. Қазан айында 
айналым мерзімі өтуне байланысты Халықаралық қаржы корпорациясы облигациясының бір 
шығарылымы тізімнен шығарылды. 

Есептік кезеңде олардың сауда-саттық көлемі алдыңғы айда 20,3 млрд теңгеге қарағанда 30,2 
млрд теңгені құрады. Алдыңғы айға қарағанда 9,9 млрд теңгеге азайды (-32,9 %).  

Еуразиялық даму банкінің бір эмиссиясы ХОБ облигациялар секторының бастапқы нарығында 
жалпы сомасы 17,7 млрд теңгеге орналастырылды, орташа алынған кірістілігі жылдық 9,50%-ден 
9,69 % аралығында. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары жағдайында ЕДБ үлесі 32,5%, брокер -
дилерлер - 5%, басқа институционалды инвесторлар - 34,8 %, жеке тұлғаларға - 27,6 % құрады. 

Қайталама нарықта сауда көлемі 2,6 млрд теңгені құрады, бұл бір ай бұрынғы көрсеткіштен 74,6% 
немесе 7,6 млрд теңгеге көп. МҚҰ қайталама нарығында инвесторлардың негізгі санаттары 
тұрғысынан институционалдық инвесторлардың үлесі – 0,6%, басқа заңды тұлғалар - 
99,4%құрады. Резидент еместердің үлесі 39,3 % құрады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

2021 жылдың 01 қарашасында Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар секторында есептік 
кезеңнің соңында алты компанияның басқаруымен 17 құралдары орналастырылды. 

Есептік кезеңде сауда-саттық көлемі 1,3 млрд теңге және қаңтарға қарағанда 56,4 % немесе 1,6 
млрд теңгені құрады.  

 көлемі, млн KZT Мәміле саны, дана 

Құралдар маусым шілде Өзг сомасы маусым шілде 

FFINgw 107,0 0,03 +106,9 5 11 

US_BIL_ 25,6 – +25,6 4 – 

FHJIpc 6,3 0,2 +6,2 2 3 

FHJIag 38,1 34,3 +3,8 21 25 

US_ICLN 3,3 0,2 +3,1 13 13 

HFINhv 0,5 – +0,5 3 – 

US_GLD_ – 0,4 -0,4 – 1 

IE_FXBF 44,0 45,1 -1,1 645 455 

CSECgm 16,5 19,1 -2,7 6 5 

US_PHO_ 0,8 4,7 -3,9 3 6 

US_SPY_ 36,6 43,0 -6,4 125 146 

FHJIlq – 8,8 -8,8 – 3 

CSECfe 10,8 27,1 -16,3 5 8 

FHJIds 24,3 43,4 -19,1 620 627 

FHJIhm 7,4 57,8 -50,4 456 575 

FFIN_or 63,4 379,9 -316,5 66 79 

RU_UKFFipo 874,9 2 225,0 -1 350,0 402 732 

Жалпы қорытындысы 1 259,5 2 889,1 -1 629,7 2 376 2 689 

 

Инвесторлардың негізгі санатында 55,5 % жеке тұлғаларға келді, 31,8 % – брокерлік-дилерлік 
ұйымдар және өзге заңды тұлғаларға – 12,7 %. Резидент еместер үлесі - 0,6 %. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 



2021 жылдың 01 қарашасындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалардың 
атынан ашылған 206 313 жеке есеп-шоттар болды. Қазан айының қорытындысы бойынша жеке 
тұлғалар 8 217 жеке шоттарды тіркеді, жыл басынан бері – 73 449 шот.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

2021 жылдың қазан айында Қазақстан қор биржасында шет ел валюталары нарығындағы сауда-
саттыққа 26 KASE мүшесі қатысты. Қазан айында шетел валюталары нарығындағы сауда-саттық 
көлемі 1,2 трлн теңгеге жетті, өткен айдың көрсеткішіне қарағанда 6,6 % немесе 84,3 млрд 
теңгеге аз. 

Орташа күнделікті сауда көлемі 56,8 млрд теңгені құрады, мәмілелердің орташа тәуліктік саны - 
384, орташа көлемі - 147,8 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.%) 

Жұп Көлемі,  
валюта 

бірл.млн 

Сауда-саттық 
көлеміндегі 

үлесі, % 

Мәмілелер 
саны 

Базалық бірл. 
айырбаст. валют. 

мин. және макс. 
бағамдары  

Айдың 
соңындағы 

бағам (өзг.%) 

USD/KZT 
2 721,56 
(-5,8 %) 

97,2 % 
(+0,9 %) 

7 759 
(-551) 

424,55 – 427,59 
427,15 

(+0,3 %) 

RUB/KZT 
4 542,33 
(-28,4 %) 

2,3 % 
(-0,6 %) 

210 
(+10) 

5,8448-6,1176 
6,0758 

(+3,7 %) 

CNY/KZT 
84,37 

(-30,1%) 
0,5 % 

(-0,2 %) 
85 

(-33) 
65,8750 – 66,8793 

66,8793 
(+1,6 %) 

EUR/KZT 
1,03 

(-64,3%) 
0,04 % 

(-0,1 %) 
12 

(-25) 
492,05 – 496,50 

496,50 
(+0,4 %) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі 13,8 трлн теңгені құрады, өткен аймен салыстырғанда 2,0% 
немесе 286,4 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 135 б.н. ашылып, жылдық 8,98 % -
10,33 % дейін артты. 

Қазан айында ақша нарығы көрсеткіштерінің таралуының айтарлықтай кеңеюі Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-несие саясаты комитетінің базалық мөлшерлемені +/– 
пайыздық мөлшерлеме дәлізімен жылдық 9,75% деңгейінде белгілеу туралы шешімімен 
байланысты болды. 1,00 б.б. Тиісінше, өтімділікті қамтамасыз ету бойынша тұрақты қолжетімділік 
операциялары бойынша мөлшерлеме 10,75%, ал өтімділікті алу бойынша тұрақты қолжетімділік 
операциялары бойынша - 8,75% құрайды. 

Репо операцияларының нарығы 

2021 жылдың қазан айында осы сегменттегі сауда-саттық көлемі 13 трлн теңгені құрады, ол өткен 
айдың көлеміне қарағанда 423,3 трлн теңге немесе 3,2 % азайды. Орташа күндік операциялар 
617,4 млрд теңге, орташа күндік мәмілелер – 715, бір мәміленің орташа көлемі – 863,5 млн теңге. 



Репо операцияларының көлемі 8 182,6 млрд теңге немесе репо операцияларының жалпы 
көлемінен 63,1 % құрады, МБҚ-мен авторепо – 4 780,2 млрд теңге немесе 36,9%, МБҚ тікелей 
репо – 1,9 млрд теңге немесе 0,02 %, МБҚ-мен тікелей репо операциялары – 0,3 млрд теңге 
немесе 0,002%.  

TONIA 

Қазан айының аяғында TONIA индикаторы (Биржада МБҚ Себетінің бағалы қағаздарымен 
автоматты репо секторында жасалған бір жұмыс күніне репо ашу мәмілелері бойынша орташа 
алынған сыйақы мөлшерлемесі) жылына 142 нүктеге, 8,98%-дан 10,40%-ға дейін өсті. 

TRION 

Қазан 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) 134 б.н. өсіп, жылдық 9,06 %-дан 
10,40 %-ға дейін өсті.  

TWINA 

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) 52 б.н. артып, шілде айында жылдық 9,18 %-дан 9,70 %-ға 
дейін өсті  

Валюталық своп операциялары  

2021 жылдың қазан айының аяғына қарай валюталық своп нарығындағы операциялардың сауда-
саттықтарының жиынтық көлемі 859,4 млрд теңгені құрады, ол қыркүйек айына қарағанда 136,8 
млрд теңгеге немесе 18,9 % өсті.  

Қазан айында операцияларының орташа күндік көлемі 40,9 млрд теңгені, мәміленің орташа 
күндік саны – 14, бір мәміленің орташа көлемі – 2,9 млрд теңгені құрады.  

Қазан айында валюталық своп көлемі теңге - АҚШ доллары жұбымен 100 % өндірілді.  

Құралдар құрылымда валюталық своп нарығының жалпы көлемінің 69,4%-ы бір күндік валюталық 
своп операцияларына (USDKZT_0_001), 23,5%-ы екі күндік валюталық своп операцияларына 
(USDKZT_0_002) және 7,0%-ы келді. Ай сайынғы валюталық своп (USDKZT_01M) - жалпы 
сомасы 60,4 млрд. теңгеге 14 мәміле жасалды. 

Валюталық своп операциялары индикаторы 

Бір күндік доллар своп индикаторы SWAP-1D (USD) қазан айының соңында 38 бит/р өсті. жылдық 
9,08%-дан 9,46%-ға дейін. Екі күндік SWAP-2D (USD) свопының құны 39 б.п. жылдық 9,11%-дан 
9,50%-ға дейін. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта биржалық нарықтың осы секторында АҚШ долларының теңге бағамы бойынша 
жеткізілмейтін фьючерстері, "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ жай акциялары, 
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жай акциялары және KASE Индексі саудаға шығарылады. 

2021 жылдың қазан айында мәмілелер жасалған жоқ. Қараша айының басында деривативтер 
нарығында трейдерлердің ашық позициялары болған жоқ. 

 

 



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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