
 

 

 

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

 Алматы қаласы 2022 жылдың 12 мамыры 

 

KASE биржалық нарықтың 2022 жылдың сәуір айындағы  
жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE, Биржа) 2022 жылдың сәуір айындағы жұмыс қорытындысы 
туралы хабарлайды. 

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2022 жылдың сәуір айына 26,3 трлн теңгені 
құрады, наурыз айындағы кезеңімен салыстырғанда 16,9 % немесе 3,8 трлн теңгеге өсті. 

• KASE Индексі мәні 9,4 % төмендеп, 3 033,48 нүктені құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 1,5 % немесе 23,0 трлн теңгеге төмендеп, саудаланған 
корпоративтік борыш үлесі 0,9 % өсіп, 15,0 трлн теңгені құрады. 

• 2022 жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 227 
эмитенттің 558 мемлекеттік емес бағалы қағаздары орналасқан.  

• 2022 жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 329 024 жеке 
тұлғалар ашқан 305 839 астам жеке шоты тіркелді. Сәуір айының қорытындысы бойынша 
жеке тұлғалардың 117 874 жеке шоты тіркелген. 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

– 2022 жылғы 11 сәуірде KASE және EY компаниясы Қазақстанның қор нарығында тұрақты 
даму қағидаттарын дамытуға және енгізуге бағытталған ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қойды. 

– Оқыту іс-шаралары 

Бөлшек инвесторлардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында өткізілетін "KASE 
менің портфелім" оқыту бағдарламасы аясында Биржа "Бағалы қағаздар нарығына кіріспе" 
(21.04.2022) және "Акцияларды таңдау" (28.04.2022) тақырыптарында "Фридом Финанс" АҚ 
және "Jusan Invest"АҚ брокерлік ұйымдарымен бірлесіп, вебинарлар өткізді. 

– Бизнеске арналған іс-шаралар 

2022 жылдың 28 сәуірінде KASE "Эмитент күні" жобасы аясында онлайн-кездесу өткізді  

"Кселл" АҚ басшылығымен "2022 жылдың I тоқсанындағы Компания қызметінің 
нәтижелеріне шолу, "Кселл" АҚ коммерциялық үрдістеріне және стратегиялық даму 
жоспарларына шолу" тақырыбында. 

2022 жылғы 29 сәуірде Биржа "Қазақстан" Ұлттық брендинг агенттігі "ЖШС, Zebra Corporate 
Communications, Қазақстандағы PwC аудиторлық компаниясы, "қаржылық және бухгалтерлік 
кеңесшілер" ЖШҚ өкілдерінің қатысуымен әлеуетті және әрекет етуші эмитенттер үшін "ESG 
ашуды ескере отырып, жылдық есептерді дайындау тәжірибесі"атты оқыту вебинарын 
өткізді.  

2022 жылдың 29 сәуірінде әлеуетті эмитент компаниялар үшін KASE "KASE-де листинг" тегін 
оқыту вебинарын өткізді.  

 



АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

2022 жылғы сәуір айының қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 23,0 трлн 
теңгені (51,3 млрд USD) құрады, бұл өткен айдың ұқсас көрсеткішінен 0,3 трлн теңгеге немесе 
1,5% - ға төмен. Төмендеудің негізгі үлесі индекстік компанияларға олардың акцияларының 
бағасын түзету есебінен келді. 

Наурыз айының соңындағы жағдай бойынша KASE листингіне 147 эмитенттің 161 атауының 
акциялары орналасқан, оның ішінде бейлистингілік алаңда - үш компанияның үш атауының 
акциялары болды. Есепті айда ресми тізімнің "KASE Global" секторына Airbus жай акциялары, 
негізгі алаңның "акциялар" секторына – "Майкубен-Вест"АҚ жай акциялары енгізілді. "Сбербанк" 
жақ пен ВТБ Банк (ПАО) акциялары ресми тізімнен алынып тасталды. "Standard Life "Өмірді 
сақтандыру компаниясы" АҚ акциялары балама алаңынан негізгі алаңға ауыстырылды. 

Акциялармен сауда-саттық көлемі наурызда 17,8% - ға немесе 2,4 млрд теңгеге төмендеп, сәуір 
айында 10,9 млрд теңгені құрады. Бұл ретте мәмілелер саны 33,1% - ға 22 704-ке дейін 
төмендеді. Сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 519,7 млн теңгені құрады, мәмілелердің 
орташа күндік саны – 1 081, бір мәміленің орташа көлемі-480,7 мың теңге. Сәуір айында 
акциялардың сауда-саттығы тек қайталама нарықта өтті. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде жеке тұлғалардың үлесіне акциялармен жасалған 
мәмілелердің жиынтық көлемінің 55,2% - ы тиесілі болды. Брокер-дилерлердің үлесі – 19,8 %. 
Басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне 11,7 %, өзге заңды тұлғаларға – 13,4% тиесілі 
болды. Резидент еместердің қатысуы 2,3% бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

Жыл басынан бері KASE индексінің мәні 9,%-ға төмендеп, айдың аяғында 3 033,48 тармақты 
құрады. Барлығы жыл басынан бері акциялардың оқшауланған нарығы 17,5 % төмендеді. 

Сәуір айында индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 2,8 млрд теңгені құрады, бұл 
өткен жылдың сәйкес көрсеткішінен 57,4%-ға немесе 3,7 млрд теңгеге артық.  

Сауда-саттықтың ең үлкен көлемі  "Қазақстан Халық жинақ банкі " АҚ жай акцияларына түсті – 
982,4 млрд теңге (акциялар индексімен жалпы сауда көлемінің 35,6%). 

Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

  01.05.2022  01.04.22 Δ, % сәуір наурыз Δ 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 394,49 389,00 +1,4 228,1 155,1 +73,0 

 "Қазақтелеком" АҚ KZTK 30 850,00 31 050,00 -0,6 116,9 144,8 -27,9 

"Казатомпром" Ұлттық 

компаниясы АҚ 
KZAP 14 126,00 15 100,00 -6,5 558,9 492,2 +66,7 

"Қазақстан Халық 

жинақ банкі" АҚ 
HSBK 116,99 126,38 -7,4 982,4 860,6 +121,8 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 668,60 1 866,98 -10,6 126,6 42,6 +84,0 

"Kcell" АҚ KCEL 1 410,07 1 712,00 -17,6 551,4 4 503,3 -3 951,9 

 "КазТрансОйл" АҚ KZTO 799,77 1 014,00 -21,1 199,1 281,9 -82,8 

*ірі мәмілелерді және тұрақсыз сипаттағы мәмілелерді есептеусіз  

05 мамырдан бастап KASE индексінің есебіне жай акциялар енгізілді Kaspi.kz. Бағалы қағаздар 
Kaspi.kz сәуір айы бойы жабылды. Топтың акцияларына депозитарлық қолхаттар 31,9% – ға, бұл 
ретте жай акциялар-4,6% - ға өсті. 25 сәуірде компания тоқсандық кірістің 49% - ға өсуі туралы 
есеп берді.  

Жасыл аймақта бір айды жапқан индекс қоржынының жалғыз өкілі "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың 
жай акциялары болды, олар 1,4% - ға қымбаттады. 20 сәуірде Альфа-Банктің қазақстандық қызы 
оған өзінің барлық жай акцияларын сату бойынша "Банк ЦентрКредит" АҚ-пен қол жеткізілген 
уағдаластық туралы хабарлады. Банктің хабарламасы бойынша 20 мамырда оның 



акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Альфа-Банктің (Қазақстан) "Банк ЦентрКредит" АҚ-қа 
қосылуы туралы шарт жобасын мақұлдау туралы мәселені қарайтын болады. 

"Қазақтелеком"АҚ жай акциялары сәуір айының сәл төмендеуімен аяқталды. Осы акциялар 
бойынша оң тренд 12 сәуірден бастап қалыптасты.  

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай акциялары 7,4% - ға төмендеді. Fitch және Moodys's 
рейтингтік агенттіктері сәуір айында банктің рейтингтерін егеменді деңгейде растады. 

Сонымен қатар, бірінші тоқсан бойы ең тұрақты болып келген "Kcell" АҚ акциялары сәуір айында 
17,6% - ға төмендеді. 28 сәуірде оператор тоқсандық есеп берді, оған сәйкес компанияның таза 
пайдасы 29,1% - ға өсті. 

KASE GLOBAL СЕКТОРЫ 

Наурыз айының соңындағы жағдай бойынша 44 эмитенттің акциялары  "KASE Global" 
секторындағы биржаның сауда-саттық тізімдерінде болды. 

2022 жылдың 20 сәуірінен бастап KASE ресми тізімінің "KASE Global" секторына Airbus 
қарапайым акциялары енгізілді. Бұл KASE Басқармасының 2022 жылғы 17 ақпандағы шешімінің 
арқасында мүмкін болды, оған сәйкес "KASE Global" секторына бағалы қағаздарды жіберу 
мақсатында KASE мойындайтын биржалар тізбесі оған Euronext биржасын қосу жолымен 
кеңейтілді, ал биржалық индекстер тізбесі EURONEXT 100 Index индексін қосу есебінен 
кеңейтілді. 

Airbus акциялары "KASE Global" секторында саудаланатын алғашқы еуропалық компания болды, 
осы акциялар бойынша маркет-мейкердің міндетін "Еуразиялық Капитал"АҚ атқарады. 

Аталған кезеңде "KASE Global" секторында жалпы сомасы 1,6 млрд теңгеге 1 857 мәміле 
жасалды. Наурызға қатысты сауда-саттық көлемі 13,5% - ға төмендеді, мәмілелер саны –  

27,3% - ға. Сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 76,9 млн теңгені құрады, мәмілелердің 
орташа күндік саны – 88, бір мәміленің орташа көлемі-870,0 мың теңге. 

Сауда-саттықтың ең үлкен көлемі келесі акцияларға келді: 

2022 жылдың үш айында сауда-саттық көлемі 5,2 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың орташа 
күндік көлемі ~ 92 млн теңгені, мәмілелердің орташа күндік саны ~ 143, бір мәміленің орташа 
көлемі ~ 642 мың теңгені құрады. 

Ақпан айында ең үлкен сауда-саттық көлемі келесі акцияларға келді: 

• Johnson & Johnson US4781601046 (JNJ_KZ)– жалпы сомасы 458,3 млн теңгеге 13 мәміле; 

• Intel Corporation US4581401001 (INTC_KZ)– жалпы сомасы 202,5 млн теңгеге 120 мәміле;  

• Caterpillar US1491231015 (CAT_KZ)– жалпы сомасы 194,6 млн теңгеге үш мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы 
көлемінің 24,6 % жеке тұлғаларға тиесілі. Брокерлік дилерлер үлесі – 19,2 % құрады. Басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 27,2 %, басқа заңды тұлғалардың үлесі – 29,0 %.  

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі сәуірдің қорытындысы бойынша 0,9 % өсіп немесе 
136,1 млрд теңгеден, 15,0 трлн теңгеге (33,4 млрд USD) жетті.  

2022 жылдың сәуір айның аяғындағы жағдай бойынша KASE ресми тізімінде 83 эмитенттің 
326 шығарылымының корпоративтік облигациялары болды. 2022 жылдың сәуір айында KASE 
ресми тізіміне үш Эмитенттің үш шығарылымының облигациялары енгізілді (бір жаңа): 
"ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы "Ұлттық компаниясы" АҚ және 
"АРКАДА ИНДАСТРИ"ЖШС бір шығарылым бойынша. 2022 жылдың сәуірінде айналым 
мерзімінің өтуіне байланысты KASE ресми тізімінен "ForteBank" АҚ корпоративтік 
облигацияларының бір шығарылымы шығарылды.  

2022 жылдың сәуір айында KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні 
21 базистік нүктеге өсіп, жылдық 11,19 % құрады.  



KASE-де корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі наурызға қарағанда 3,1 есе 
немесе 124,3 млрд теңгеге 182,5 млрд теңгеге дейін өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 
8,7 млрд теңгені құрады (қайталама нарықта – 7,5 млрд теңге), мәмілелердің орташа күндік саны 
– 69 мәміле (қайталама нарықта – 68 мәміле), бір мәміленің орташа көлемі – 125,8 млн теңге 
(қайталама нарықта – 111,1 млн теңге). 

2022 жылғы сәуірде корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 24,6 млрд 
теңгені құрады. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы "Ұлттық компаниясы" АҚ KASE-ге жылдық 
15,50-16,90% өтелетін кірістілігі бар үш жылдық облигацияларды орналастыра отырып,  
24,6 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығында брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесі 29,9% – ды, басқа институционалдық 
инвесторлардың – 48,0% – ды, өзге заңды тұлғалардың-22,0% - ды, жеке тұлғалардың-0,1% - ды 
құрады. Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығындағы резидент еместердің үлесі 
3,5 % - ды құрады. 

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 2022 жылғы наурызға қарағанда 
2,7 есе немесе 99,6 млрд теңгеге 157,7 млрд теңгеге дейін өсті.  

Корпоративтік облигациялардың қайталама нарығында инвесторлардың негізгі санаттары 
бөлінісінде ЕДБ үлесі 24,8%-ды, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесі – 4,3%-ды, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 13,5% - ды, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 55,2%- 
ды, жеке тұлғалардың үлесі –2,1% - ды құрады. Бейрезиденттердің үлесі 1,0% - ды құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржадағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 17,3 млрд теңгені (38,6 млрд USD) құрады және жыл 
басымен салыстырғанда 0,4%-ға немесе 65,1 млрд теңгеге артты. 

Қазақстан қор биржасындағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 602,3 млрд теңгені құрады және 
наурызбен салыстырғанда 0,4 % - ға немесе 2,1 млрд теңгеге өсті. 2022 жылдың сәуір айының 
қорытындысы бойынша орташа күндік сауда көлемі ~ 28,7 млрд теңгені (қайталама нарықта ~ 
15,4 млрд теңге), транзакциялардың орташа күндік саны 15 (қайталама нарықта - 11), орташа 
күндік сауда көлемін құрады. бір мәміле 1,9 млрд теңгені құрады (қайталама нарықтағы бір 
мәміленің орташа көлемі – 1,4 млрд теңге). 

 Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 2,9%-ға немесе 
8,0 млрд теңгеге азайып278,5 млрд теңгені құрады. Оның 21,7 млрд теңгесі Алматы, Жамбыл, 
Қостанай облыстарының әкімдіктерімен жылдық 0,35-4,24% (мемлекеттік бағдарламаларды іске 
асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мақсатында) тартылған. Қаржы 
министрлігі 0,8 жылдан 5,1 жылға дейін өтеу мерзімімен бес шығарылымды орналастырып, 
орташа алынған жылдық кірістілік 10,67-13,70% (жылына 12,50-14,00 %) 256,7 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан бастапқы нарықта банктердің үлесіне 15,0 %, 
брокер-дилерлер – 0,1 %, басқа институционалдық инвесторлар – 74,2 %, өзге заңды 
тұлғалардың үлесі 10,7 %, жеке тұлғалардың үлесі – 0,1% - дан аз болды. Резидент еместер МБҚ 
бастапқы нарығына қатысқан жоқ. 

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 1,8 % - ға немесе 5,8 млрд теңгеге 323,8 млрд теңгеге 
дейін төмендеді. Ұлттық Банктің қайталама нарықтағы сауда – саттық үлесі сауда-саттықтың 
жалпы көлемінің 12,8 %-ын немесе 41,6 млрд теңгені, МЕКАМ үлесі – 70,2%-ын немесе 
227,2 млрд теңгені, Қазақстан Республикасының еурооблигацияларының үлесі-14,2 % - ын 
немесе 45,9 млрд теңгені құрады. Қалған көлем 2,8 % - ды (9,2 млрд теңге) құрайтын шет 
мемлекеттердің МБҚ-мен мәмілелерге (АҚШ Қаржы министрлігінің, Оман Сұлтандығының 
облигациялары, Түркия Республикасының және Австрия Республикасының облигациялары) 
келді. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде банктердің үлесіне 52,8 %, 
брокер-дилерлердің үлесіне – 6,3 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 2,2 %, 
өзге заңды тұлғалардың үлесі – 38,5 %, жеке тұлғалардың үлесіне 0,2% келді. Резидент 
еместердің қатысуы 11,6% бағаланады. 

 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ (ХҚҰ) 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 41 шығарылымы болды: Азиялық даму банкінің, Еуразиялық 
даму банкінің, Еуропалық қайта құрылымдау және даму банкі, Еуропалық инвестициялық банкінің 
және Халықаралық қаржы корпорациясы шығарылымдары. 

Есепті айда сауда-саттықтың барлық көлемі қайталама нарыққа келіп, бір ай бұрын 5,8 млрд 
теңгеге қарағанда 5,5 млрд теңгені құрады, 0,4 млрд теңгеге немесе 6,2% - ға төмендеді. Сауда 
– саттықтың орташа күндік көлемі 260,4 млн теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 
1 мәміле, бір мәміленің орташа көлемі-341,7 млн теңге. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде халықаралық қаржы ұйымдарының 
облигацияларының қайталама нарығында брокер-дилерлердің үлесі 46,4%-ды, басқа 
институционалдық инвесторлар – 0,7% - ды, өзге заңды тұлғалар-53,0% - ды құрады. Резидент 
еместердің қатысуы 0,3% - ға бағаланады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

2022 жылдың 01 мамырында Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар секторында есептік 
кезеңнің соңында алты басқарушы компанияның басқаруымен 19 құралдары және алты ETF 
орналастырылды. 

Есепті айда сауда-саттық көлемі 406,2 млн теңгені құрап, 2022 жылғы наурызға қарағанда 47,7 % 
- ға немесе 369,9 млрд теңгеге төмендеді. Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 53,5 % 
– ы жеке тұлғалардың шоттарына, 3,1%-ы брокерлік – дилерлік ұйымдарға және 43,4%-ы өзге 
заңды тұлғаларға тиесілі болды, бейрезиденттердің үлесі 0,4% - ды құрады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылғы 1 мамырындағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне бес шығарылымның жаһандық 
депозитарлық қолхаттары (ЖДҚ) енгізілді, олардың базалық активтері  "Қазатомөнеркәсіп" 
Ұлттық атом компаниясы " АҚ,  "Қазақстан Халық Жинақ Банкі " АҚ,  "Kaspi.kz" АҚ жай акциялары,  
"Қазақтелеком " және  "ForteBank" АҚ. 

2022 жылғы сәуірде сауда-саттық көлемі 608,0 млн теңгені құрады және 2022 жылғы наурызға 
қарағанда 75,5% - ға немесе 1,9 млрд теңгеге төмендеді. Инвесторлардың негізгі санаттары 
тұрғысынан 50,0 % – ы жеке тұлғалардың шоттарына, 8,8%-ы брокерлік – дилерлік ұйымдарға, 
41,2 % – ы басқа институционалдық инвесторларға және 0,1% - дан азы өзге заңды тұлғаларға 
тиесілі болды, резидент еместердің үлесі 0,1% - дан кем болды. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 305 839 жеке 
тұлғалардың атынан ашылған 329 024 жеке есеп-шоттар болды. Ол сәуір айының қорытындысы 
бойынша 17 874 шот тіркелді.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

Ағымдағы жылдың қаңтарында KASE валюта нарығындағы сауда-саттыққа KASE 31 мүшесі 
қатысты. 

Наурызға қарағанда валюта нарығындағы сауда көлемі 37,79% төмендеп, 1,2 трлн теңгеге жетті,  

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. 

Айдың 

соңындағы 

бағам (өзг.%) 



мин. және макс. 

бағамдары  

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 
2 067,96 
(-40,6 %) 

78,6 % 
(-11,8 %) 

5 505 
(-1 462) 

439,60 – 476,25 
445,62 

(-4,58 %) 

RUB/KZT 
31 831,26 
(+49,6 %) 

15,7 % 
(+9,9 %) 

1 187 
(+592) 

5,5400 – 6,2500 
6,2500 

(+13,64 %) 

CNY/KZT 
726,44 

(-20,1%) 
4,3 % 

(+0,6 %) 
249 

(+28) 
67,3200 – 74,4500 

67,5283 
(-7,94 %) 

EUR/KZT 
35,22 

(x13,6) 
1,4 % 

(+1,3 %) 
66 

(+60) 
468,00 – 487,75 

470,67 
(-16,25 %) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі наурыз йына қарағанда 24,4 трлн теңгені құрады, өткен аймен 
салыстырғанда 22,1% немесе 4,4 трлн теңгені құрады.  

2022 жылғы 26 сәуірде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-несие саясаты комитеті 
базалық мөлшерлемені +/- 1,00 п.п. пайыздық дәлізімен жылдық 13,5%-14 % деңгейінде белгілеу 
туралы шешім қабылдады. Тиісінше, тұрақты қол жеткізу операциялары үшін мөлшерлеме 
өтімділікті қамтамасыз ету үшін 15%, тұрақты қолжетімділік операциялары бойынша өтімділікті 
алу үшін – 13%.  

Бір жұмыс күніне ашылған мемлекеттік бағалы қағаздармен валюталық своп операциялары және 
автоматты репо операциялары бойынша кірістіліктің орташа алынған мәні болып табылатын 
MM_Index ақша нарығының композиттік индикаторы 2022 жылдың наурыз айының соңына қарай 
жылдық 13,81%-ден 14,76%-ға дейін артып, 95 б.н. өсті. 

Репо операцияларының нарығы 

2022 жылдың сәуір айында репо операцияларының жалпы көлемі 20,8 трлн теңгені құрады, бұл 
наурыз айымен салыстырғанда 992,6 млрд теңге. Операциялардың орташа күндік көлемі 
870 млрд. теңге, бір мәміленің орташа көлемі – 1,1 млрд. теңгені құрады. 

Мемлекеттік бағалы қағаздармен авторепо операцияларының көлемі 17,2 млрд теңгені немесе 
82,4 %-ды, МБҚ-мен авторепо – 3,7 трлн теңгені немесе 17,6%-ды, ҰБҚ тікелей репо –1,4 млрд 
теңгені немесе 0,01%-ды құрады. 

2022 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша TONIA индикаторы 83 б.п. жылдық 13,70% – 
дан 14,53% - ға дейін, TRION индикаторының мәні 81 б.п. жылдық 13,69% - дан 14,50% - ға дейін 
өсті. Жеті жұмыс күні мерзіміне репо ашу мәмілелері бойынша орташа өлшенген пайыздық 
мөлшерлемені білдіретін TWINA индикаторының мәні, керісінше, жылдық 13,96% - дан 13,71% - 
ға дейін 25 б.п. төмендеді. 

Валюталық своп операциялары 

2022 жылдың сәуірінде валюталық своп нарығындағы сауда-саттық көлемі 3,5 трлн теңгені 
құрады, наурыз айымен салыстырғанда 529,0 трлн теңгеге немесе 17,8%-ға артық. 
Операциялардың орташа күндік көлемі ~ 167,1 млрд теңгені құрады, операциялардың орташа 
күндік саны – 31, бір мәміленің орташа көлемі ~ 5,4 млрд теңгені құрады. 

Аспаптық құрылымда 3 454,9 млрд теңге USDKZT свопына, 53,2 млрд теңге EURKZT своптарына 
түсті. USDKZT жұбы бойынша сауда-саттықтың жалпы көлемінің 81,0% (2 797,1 млрд теңге 
немесе 6 211,3 млн USD) бір күндік своп мәмілелеріне (USDKZT_0_001), екі күндік валюталық 



своп мәмілелеріне (USDKZT_0_002) сауда-саттықтың жалпы көлемінің 18,2% (630,1 млрд теңге 
немесе 1 406,8 млн USD), сауда-саттықтың жалпы көлемінің 0,3% (USDKZT_0_001), (9,0 млрд 
теңге немесе 20,0 млн USD) апталық валюталық своппен (USDKZT_0_01W) мәмілелерге, айлық 
валюталық своппен (USDKZT_0_01M) мәмілелерге сауда-саттықтың жалпы көлемінің 0,5% 
(18,6 млрд теңге немесе 40,0 млн USD). 

SWAP-1D (USD) бір күндік долларлық свопының кірістілігі сәуір айының соңында жылдық 15,92%-
ға жетті және сәуір айында 104 б.п. өсті, екі күндік SWAP-2D (USD) валюталық свопының кірістілігі 
50 б.п. жылдық 16,00% - ға дейін өсті. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта биржалық нарықтың осы секторында сауда-саттықта АҚШ долларының теңгеге 
қатысты бағамы бойынша жеткізілмейтін фьючерстер,  "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ жай 
акциялары,  "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ жай акциялары және KASE Индексі бар. 

2022 жылдың сәуір айында бұл секторда мәмілелер жасалған жоқ. Мамыр айының басында 
деривативтер нарығында сауда-саттыққа қатысушылардың 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. 

 

mailto:pr@kase.kz

