
 

 

 

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

 

 Алматы қаласы 2022 жылдың 14 наурызы 

KASE биржалық нарықтың 2022 жылы ақпан айындағы 
 жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

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

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2022 жылдың ақпан айына 18,1 трлн теңгені 
құрады, 2022 жылдың ақпан айымен салыстырғанда 8,0 % немесе 1,6 млрд теңгеге 
төмендеді. 

• Ақпан  айының қорытындысы бойынша KASE Индексі мәні 5,3 % төмендеп, 3 361,98 нүктені 
құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 13,3 % төмендеп, 23,1 трлн теңгені құрады, саудаланатын 
корпоративтік борыш 2,7 % дейін өсіп, 15,0 трлн теңгені құрады. 

• 2022 жылдың 01 наурызындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде  
229 эмитенттің 559 мемлекеттік емес бағалы қағаздары орналасқан.  

• 2022 жылдың 01 ақпанындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 290 932 жеке 
тұлғалар ашқан 269 872 астам  жеке шоты тіркелді. Қаңтар айының қорытындысы бойынша 
жеке тұлғалардың 71 230 жеке шоты тіркелген. 

 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

 2022 жылдың 10 ақпанында KASE 13-ші жыл сайынғы "Биржа симуляторы" байқауының жабылу 
салтанаты өтті. Байқау қорытындысы бойынша сегіз жоғары оқу орнынан 13 жеңімпаз 
анықталды. Жоба аясындағы сауданың жалпы көлемі 5,1 млрд теңгеден асты. Барлығы  
5 944 мәміле жасалды. Бір қатысушыға шаққандағы максималды сауда көлемі 544 миллион 
теңгені, ал бір қатысушыға шаққандағы транзакциялардың максималды саны 522 болды. 

2022 жылдың 15 ақпанында Биржаның Instagram-парақшасында тікелей эфирде KASE Talks 
болып өтті, оған "Самұрық-Қазына" АҚ жекешелендіру және даму жөніндегі басқарушы 
директоры – Басқарма мүшесі Ернар Жанаділ қатысты. Хабар тақырыбы: "Самұрық-Қазына" АҚ 
компанияларының IPO-ға шығуы қарсаңында. 

2022 жылдың 21 ақпанында KASE Эмитент күні жобасы аясында "Компанияның 2021 жылға 
арналған қызметіне шолу, "Кселл" АҚ коммерциялық трендтері мен стратегиялық даму 
жоспарларына шолу" тақырыбында "Кселл" АҚ басшылығымен онлайн кездесу өткізді. . 

2022 жылдың 25 ақпанында KASE жаңадан келген инвесторларға арналған "Pro IPO: нені білу 
керек және қалай қатысу керек" атты вебинар өткізді. Онлайн семинардың спикерлері: Шынар 
Елубаева, KASE Эмитенттері мен инвесторлармен байланыс департаментінің бас маманы; 
Шолпан Айнабаева, SkyBridge Invest басқарма төрайымы, Мария Пан, Halyk Finance сату 
департаментінің директоры. 

 

 



АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Ақпан айының соңында қор нарығының капиталдануы 23,1 трлн теңгені (49,6 млрд АҚШ доллары) 
құрады, бұл өткен айдың сәйкес көрсеткішінен 3,5 трлн теңгеге немесе 13,3%-ға төмен. Төмендеу 
геосаяси жағдайдың шиеленісуімен және қор нарықтарының құбылмалылығының күшеюімен 
байланысты ақпан айының соңғы күндеріндегі акциялар бағасының түзетілуіне байланысты. 

Ақпан айының соңындағы жағдай бойынша KASE листингіне 164 эмитенттің 150 атауының 
акциялары енгізілді, оның ішінде үш эмитенттің үш атауының акциялары "Листингтен тыс бағалы 
қағаздар" секторында айналысқа жіберілді.  

Акциялардың сауда-саттық көлемі ақпанда қаңтармен салыстырғанда 3,4%-ға өсіп, 10,3 млрд 
теңгені құрады. Бұл ретте жасалған мәмілелер саны 28,9%-ға өсіп, 51 217 құрады. Сауда-
саттықтың орташа күндік көлемі 515,7 млн теңгені, мәмілелердің орташа күндік саны – 2 561, бір 
мәміленің орташа көлемі – 201,4 мың теңгені құрады. Акциялар ақпан айында тек қайталама 
нарықта сатылды. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде акциялармен мәмілелердің жалпы көлемінің 
52,5%-ы жеке тұлғаларға тиесілі. Брокер-дилерлердің үлесі – 18,1%-ды құрады. Басқа 
институционалдық инвесторлар – 22,4%, басқа заңды тұлғалар – 7,0%. Бейрезиденттердің 
қатысуы 1,4% деңгейінде бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

Ақпан айында жергілікті қор нарығының дамуы сыртқы саяси факторлармен айқындала берді. 
KASE индексінің динамикасында бір ай ішінде үш айқын кезең өзгерді: 01 ақпаннан 10 ақпанға 
дейін KASE индексі қаңтардың соңында алған оң үрдісті дамытуды жалғастырды, 11 ақпан мен 
21 ақпан аралығында нарық көлденең тенденция, ал 22 ақпаннан бастап - қызыл аймаққа. 

Айдың басынан бері "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ-нан басқа KASE Индекс 
өкілетті тізімінің барлық акциялары бағаның төмендеуімен белгіленді. 

KASE индексінің мәні ақпан айының басынан бері 5,3%-ға төмендеп, 2021 жылдың қазан 
айындағы деңгеймен 3 361,98 тармақты құрады. 

Ақпан айында индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 6,2 млрд теңгені құрады, бұл 
қаңтардағы көрсеткіштен 8,8%-ға немесе 0,6 млрд теңгеге аз. Сауда-саттықтың ең көп көлемі 
"Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ жай акцияларына түсті – 3,7 млрд теңге (индекстік 
акциялармен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 59,4%). 

Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

  01.03.2022  01.02.22 Δ, % ақпан қаңтар Δ 

"Казатомпром" АҚ KZAP 14 869,00 14 165,00 5,0 346,4 215,7 +130,7 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 853,22 1 862,00 -0,5 54,6 52,3 +2,3 

"Kcell" АҚ KCEL 1 701,00 1 739,99 -2,2 421,3 2 930,7 -2 509,4 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 375,01 403,00 -6,9 79,5 1 635,5 -1 556,0 

 "КазТрансОйл" АҚ KZTO 1 050,00 1 129,00 -7,0 446,5 1 245,5 -799,1 

"Қазақстан Халық Жинақ 

банкі" АҚ 

 

HSBK 133,99 152,99 -12,4 3 663,9 613,4 +3 050,6 

 "Казахтелеком" АҚ KZTK 31 000,00 35 399,00 -12,4 1 157,9 72,2 +1 085,7 

 

Айдың соңында акциялары жасыл аймақта жабылған индекс себетінің жалғыз өкілі – 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Бағалы қағаздар бір айда 5,0%-ға өсті. 

Айдағы ең аз төмендеу "KEGOC" АҚ акцияларының бағасында 0,5%-ға тіркелді. 

"Кселл" АҚ акциялары 2,2%-ға төмендеді. 21 ақпанда өткен Kcell Эмитент күнінде ұялы байланыс 
операторы 2021 жылға арналған қаржылық нәтижелерін жариялады. Компанияның 
шоғырландырылған таза табысы өткен жылмен салыстырғанда 84,9%-ға 32,5 млрд теңгеге дейін 
өсті, оның 21,5 млрд теңгесі компанияның директорлар кеңесімен дивидендтер төлеуге 



ұсынылған. Бір акция бойынша дивидендтер 107,5 теңгені құрауы мүмкін. Дивидендтердің 
кірістілігі сәйкесінше жылына шамамен 6,3%-ға бағаланады. 

Айдың қорытындысы бойынша ең көп төмендеу "Қазақтелеком" АҚ және "Қазақстан Халық Жинақ 
Банкі" АҚ акцияларында тіркелді. Екі компанияның бағалы қағаздары 12,4%-ға арзандады. 

KASE GLOBAL 

Ақпан айының соңындағы жағдай бойынша жетекші америкалық биржалардағы негізгі листингтегі 
43 эмитенттің акциялары "KASE Global" секторындағы биржаның сауда-саттық тізімдерінде 
болды. 

Ақпан айында сауда-саттық көлемі қаңтар айымен  салыстырғанда 20,1%-ға немесе 0,3 млрд 
теңгеге өсіп, 1,8 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 89,7 млн теңгені, 
мәмілелердің орташа күндік саны – 161, бір мәміленің орташа көлемі – 557,7 мың теңгені құрады. 

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

• Meta Platforms, Inc. – жалпы сомасы 229,7 млн теңгеге 247 мәміле; 

• Advanced Micro Devices, Inc. – жалпы сомасы 165,4 млн теңгеге 181 мәміле;  

• Micron Technology, Inc. – жалпы сомасы 137,1 млн теңгеге 73 мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы 
көлемінің 29,9%-ы жеке тұлғаларға тиесілі. Брокерлік дилерлер үлесі 58,8% құрады. Басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 4,3%, басқа заңды тұлғалардың үлесі – 7,1%. 
Резидент еместердің үлесі 0,6%-ға бағаланады. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі ақпан айында 2,7 % төмендеп немесе 417,0 млрд 
теңгеден, 15,0 трлн теңгеге (32,0 млрд USD) жетті.  

2022 жылдың ақпан айының соңындағы жағдай бойынша KASE ресми тізімінде 82 эмитенттің  
324 шығарылымының корпоративтік облигациялары болды. 2022 жылдың ақпанында KASE 
ресми тізіміне үш эмитенттің төрт шығарылымы (екі жаңа) облигациялары енгізілді: "Хоум Кредит 
энд Финанс Банк" АҚ екі шығарылымы және "Альфа-Банк" АҚ бір шығарылымы, "Арнур Кредит" 
ШҚҰ ЖШС және  "SilkNetCom" ЖШС. 2022 жылдың ақпан айында KASE ресми тізімінен 
мерзімінен бұрын өтеуге байланысты  Lloyds Bank PLC корпоративтік облигациялары 
шығарылды.  

2022 жылдың ақпан айында KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні 
29 базистік нүктеге өсіп, жылдық 10,75 % құрады.  

Биржадағы корпоративтік облигациялар бойынша сауда-саттық көлемі 2022 жылғы қаңтармен 
салыстырғанда 3,3%-ға немесе 91,8 млрд теңгеге дейін өсті. Орташа күндік сауда-саттық көлемі 
4,6 млрд теңгені (қайталама нарықта – 4,1 млрд теңге), орташа күндік саны – 57 (қайталама 
нарықта – 56 мәміле), бір мәміленің орташа көлемі – 80,4 млн теңгені құрады ( қайталама нарықта 
– 74,0 млн.теңге). 

2022 жылғы қаңтарда корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 9,5 млрд 
теңгені құрады, бұл 2022 жылғы қаңтармен салыстырғанда 5,3 есеге немесе 7,7 млрд теңгеге 
жоғары.  

•  "Қазақстан Тұрғын Үй Компанияся" АҚ Қазақстан қор биржасында 30 жылдық 

облигацияларын жылдық  0,1 % орналастыра отырып, 1,3 млрд теңге тартты; 

• "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ Қазақстан қор биржасында екі жылдық 

облигацияларын жылдық  12,80 % орналастыра отырып, 6,2 млрд теңге тартты;  

•  "ОнлайнКазФинанс" ЖШС Қазақстан қор биржасында екі жылдық облигацияларын 

жылдық  17,50 % орналастыра отырып, 1,5 млрд теңге тартты;  

• ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС Қазақстан қор биржасында 

облигацияларын жылдық 19,99 % орналастыра отырып, 504,7 млрд теңге тартты;  

•  "R-Finance"  ШҚҰ ЖШС Қазақстан қор биржасында облигацияларын жылдық 

18,00 %  орналастыра отырып, 548,0 млрд теңге тартты. 



Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығында инвесторлардың негізгі санаттары 
жағдайында брокерлік және дилерлік ұйымдардың үлесі – 21,2%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 36,2%, басқа заңды тұлғалар – 42,6%, жеке тұлғалар – 0,1%-дан аз болды. 
Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығына резидент еместер қатыспаған. 

2021 жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда облигациялардың қайталама нарығындағы 
сауда-саттық көлемі 3,1 есе немесе 82,4 млрд.теңгеге өсті. 

Корпоративтік облигацияларлың қайталама нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша банктердің үлесі – 1,0%, брокер-дилерлердің үлесі – 2,2%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 8,0%, өзге заңды тұлғалардың үлесі 87,1 %, жеке тұлғалар -1,7% болды Резидент 
еместердің қатысу үлесі 12,6 % бағаланды. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржадағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 17,7 млрд теңгені құрады және ақпанмен 
салыстырғанда 2,3%-ға немесе 395,7 млрд теңгеге артты. 

Қазақстан қор биржасындағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 333,2 млрд теңгені құрады және 
қаңтар айымен салыстырғанда 41,2%-ға немесе 97,2 млрд теңгеге өсті. 2022 жылдың ақпан 
айының соңында орташа күндік сауда көлемі 16,7 млрд теңгені (қайталама нарықта – 6,1 млрд 
теңге), транзакциялардың орташа күндік саны – 11 (қайталама нарықта – 8), орташа көлемі бір 
транзакция 1,5 млрд теңгені құрады (қайталама нарықтағы бір мәміленің орташа көлемі 0,7 млрд 
теңге). 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 25,9%-ға немесе 43,6 млрд теңгеге өсіп,  
212,0 млрд теңгені құрады. Барлық көлем Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
қазынашылық міндеттемелерін орналастыруға келді. Барлығы сегіз облигация шығарылымы 
жылдық 10,70-11,10% деңгейінде орналастырылды (орташа алынған кірістілік – жылдық  
10,73-11,10%). 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары аясында ЕДБ үлесі 5,6%, брокер-
дилерлер – 1,1%, басқа институционалдық инвесторлар – 75,2%, басқа заңды тұлғалардың үлесі 
– 18,1% болды. Резидент еместер МБҚ бастапқы нарығына қатыспаған. 

Қайталама нарықтағы сауда көлемі 79,3%-ға немесе 53,6 млрд теңгеге өсіп, 121,2 млрд теңгеге 
жетті. Ұлттық Банктің ноттарымен қайталама нарықтағы сауда-саттықтың жалпы сауда көлемінің 
7,8%-ын немесе 9,5 млрд теңгесін, МЕКАМ үлесі – 81,6%-ын немесе 98,9 млрд теңгесін, 
Қазақстан Республикасының еурооблигацияларының үлесі – 7,7% немесе 9,4 млрд.теңге. Қалған 
көлем 2,8% (3,4 млрд. теңге) құрап, шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен (АҚШ 
Қаржы министрлігінің облигациялары, Украина, Түркия Республикасы және Австрия 
Республикасы) жасалған операцияларға тиесілі. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары жағдайында ЕДБ үлесі 7,2%, брокер-
дилерлердің үлесі - 2,0%, басқа институционалдық инвесторлардың үлесі - 2,9%, басқа заңды 
тұлғалардың үлесі 0,3%-ға дейін, жеке тұлғалардың үлесі 0,3%-ды құрады. Бейрезиденттердің 
қатысуы 8,9% деңгейінде бағаланады. 

ХҚҰ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 43 шығарылымы болды: Азиялық даму банкі, Еуразиялық 
даму банкі, Еуропалық қайта құрылымдау және даму банкі, Еуропалық инвестициялық банк, 
Халықаралық қаржы корпорациясы. 

Ақпан айында Азия даму банкі облигацияларының бір шығарылымы Биржаның ресми тізіміндегі 
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енді. Сол айда айналыс 
мерзімінің аяқталуына байланысты үш облигация шығарылымы ресми тізімнен шығарылды: Азия 
даму банкінің бір шығарылымы және Еуразиялық даму банкінің екі шығарылымы. 

Есепті айда сауда көлемі 6,8 млрд теңгеге немесе 73,5%-ға ұлғайып, бір ай бұрынғы 9,2 млрд 
теңгеге қарсы 16,0 млрд теңгені құрады. 

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары секторының бастапқы нарығында Азия Даму 
Банкінің жалпы сомасы 14,0 млрд теңге болатын бір шығарылымы жылдық 11,00% өтеуге 
кірістілігімен орналастырылды. 



Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары контексінде институционалдық 
инвесторлардың үлесі 35,7%, басқа заңды тұлғалар – 64,3% құрады. 

Қайталама нарықта сауда көлемі 2,0 млрд теңгені құрады, бұл бір ай бұрынғы деңгейден 78,0%-
ға немесе 7,2 млрд теңгеге төмен. 

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының қайталама нарығында инвесторлардың 
негізгі санаттары жағдайында екінші деңгейдегі банктердің үлесі 42,3%, брокер-дилерлер – 2,3%, 
басқа институционалдық инвесторлар – 47,9%, басқа заңды тұлғалар – 7,5% құрады.  

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

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

Есептік кезеңде сауда-саттық көлемі 916,1 млрд теңге және 2022 жылдың желтоқсан айына 
қарағанда 57,5 % немесе 1,2 млрд теңгені құрады.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысында 47,7% - жеке тұлғалар, 36,0% - брокер-дилерлер, 
3,4% - басқа институционалдық инвесторлар, 12,9% - басқа заңды тұлғалар. Бейрезиденттердің 
үлесі 0,3% құрады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылғы 1 наурызындағы 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 жылдың ақпан айында сауда-саттық көлемі 8,8 млрд теңгені құрады және 2022 жылдың 
қаңтар айына қарағанда в 3,1 есе немесе 5,9 млрд теңгеге өсті. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысында 43,7% жеке тұлғалардың шоттарына, 0,7 - брокер-
дилерлік ұйымдарға, 47,4% - басқа институционалдық инвесторларға және 8,2% - басқа заңды 
тұлғаларға тиесілі. Бейрезиденттердің үлесі 0,1%-дан аз болды. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 наурызындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 202 210 жеке 
тұлғалардың атынан ашылған 269 872 жеке есеп-шоттар болды. Қазан айының қорытындысы 
бойынша жеке тұлғалар 71 230 жеке шоттарды тіркеді.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

Ағымдағы жылдың қаңтарында KASE валюта нарығындағы сауда-саттыққа KASE 30 мүшесі 
қатысты. 

Қаңтарда валюта нарығындағы сауда көлемі 1,3 трлн теңгеге жетті, бұл өткен айдың сәйкес 
көрсеткішінен 1,9%-ға немесе 23,6 млрд теңгеге жетті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 
62,8 млрд теңгені,  орташа күндік саны – 325, орташа көлемі – 193,3 млн теңгені құрады. 

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 Көлемі,  
валюта 

бірл.млн 

Сауда-саттық 
көлеміндегі 

үлесі, % 

Мәмілелер 
саны 

Базалық бірл. 
айырбаст. валют. 

мин. және макс. 
бағамдары  

Айдың 
соңындағы 

бағам (өзг.%) 

USD/KZT 
2 800,24 
(+0,5 %) 

97,9 % 
(-0,3 %) 

6 220 
(+135) 

426,10 – 495,00 
495,00 

(+14,18 %) 

RUB/KZT 
2 526,80 
(-16,3 %) 

1,1 % 
(-0,2 %) 

168 
(-13) 

5,4207-5,7068 
5,4207 

(-3,17 %) 



CNY/KZT 
59,54 

(-17,9%) 
0,3 % 

(-0,1 %) 
92 

(+26) 
66,8389 – 74,0680 

73,9700 
(+8,37 %) 

EUR/KZT 
15,43 

(x19,2) 
0,6 % 

(+0,6 %) 
15 

(+5) 
487,00 – 496,26 

487,00 
(+0,67 %) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі қаңтар айында 16,4 трлн теңгені құрады, өткен аймен 
салыстырғанда 9,7% немесе 1,8 трлн теңгені құрады.  

2022 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-несие саясаты комитеті 
базалық мөлшерлемені +/- 1,00 п.п. пайыздық дәлізімен жылдық 13,5% деңгейінде белгілеу 
туралы шешім қабылдады. Тиісінше, тұрақты қол жеткізу операциялары үшін мөлшерлеме 
өтімділікті қамтамасыз ету үшін 14,5%, тұрақты қолжетімділік операциялары бойынша өтімділікті 
алу үшін – 12,5%.  

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 жылдық 11,01%-дан 14,58%-ға дейін артып, 
357 б.н. өсті. 

Репо операцияларының нарығы 

2022 жылғы ақпанда репо операцияларының жалпы көлемі 15,6 трлн теңгені құрады, бұл 2022 
жылғы қаңтармен салыстырғанда 1,6 трлн теңгеге немесе 9,5%-ға аз. Операциялардың орташа 
күндік көлемі 781,1 млрд. теңгені (-234,5 млрд теңге), жасалған күндік мәмілелердің орташа күндік 
саны – 904 (+67), бір мәміленің орташа көлемі – 864,2 млн. (-348,8 млн теңге) теңгені құрады. 

Мемлекеттік бағалы қағаздармен авторепо операцияларының көлемі 11,4 млрд теңгені немесе 
72,8%-ды, БҚ-мен авто-РЕПО – 4,2 млрд теңгені немесе 27,2%-ды, ҰБҚ тікелей репо –2,2 млрд 
теңгені немесе 0,01%-ды, МБҚ-мен тікелей репо – 29,5 млн теңге немесе 0,01 % құрады. 

2022 жылдың қаңтар айының соңында TONIA индикаторы 345 б.н. өсіп, жылдық 11,02 % дан 
14,47%-ға дейін, TRION көрсеткішінің мәні – 349 б.п. жылдық 10,98%-дан 14,47%-ға дейін, TWINA 
көрсеткішінің мәні, жылдық 11,20% - дан 14,20%-ға дейін өсіп, 300 б.н. құрады.  

Валюталық своп операциялары  

Аспаптық құрылымда валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 82,0%-ы 
(648,3 млрд. теңге немесе 1 456,4 млн. АҚШ доллары) бір күндік валюталық своп 
(USDKZT_0_001) операцияларымен, сауда-саттықтың жалпы көлемінің 10,2%-ы (80) құрады. 
Валюталық своп нарығындағы ,5 млрд.теңге немесе 183,9 млн.АҚШ доллары екі күндік 
валюталық своп (USDKZT_0_002) бойынша операцияларға, ай сайынғы валюталық своппен 
сауда-саттықтың жалпы көлемінің 7,8%-ына (62,2 млрд. теңге немесе 142,0 млн. АҚШ доллары) 
тиесілі. (USDKZT_01M). 

Аспаптық құрылымда валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 82,0%-ы 
(648,3 млрд. теңге немесе 1 456,4 млн. АҚШ доллары) бір күндік валюталық своп 
(USDKZT_0_001) операцияларымен, сауда-саттықтың жалпы көлемінің 10,2%-ы (80) құрады. 
Валюталық своп нарығындағы ,5 млрд.теңге немесе 183,9 млн.АҚШ доллары екі күндік 
валюталық своп (USDKZT_0_002) бойынша операцияларға, ай сайынғы валюталық своппен 
сауда-саттықтың жалпы көлемінің 7,8%-ына (62,2 млрд. теңге немесе 142,0 млн. АҚШ доллары) 
тиесілі. (USDKZT_01M). 

SWAP-1D (USD) бір күндік доллар свопының кірістілігі ақпан айының соңында жылдық 15,47%-ға 
жетіп, ақпанда 469 битке өсті. Екі күндік SWAP-2D (USD) валюталық своп бойынша кірістілік  
492 б.п. жылдық 15,48%-ға дейін. 

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 ақпан айында бұл секторда мәмілелер жасалған жоқ. Наурыз 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. 
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