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 Алматы қаласы 2022 жылдың 14 сәуірі 

 

KASE биржалық нарықтың 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы  
жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

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

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2022 жылдың үш айына 60,4 трлн теңгені 
құрады, 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 70 % немесе 25 трлн теңгеге өсті. 

• KASE Индексі мәні 8,9 % төмендеп, 3 348,63 нүктені құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 18,9 % немесе 5,4 трлн теңгеге төмендеп, 23,3 трлн 
теңгені құрады. 

• 2022 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 226 эмитенттің 
558 мемлекеттік емес бағалы қағаздары орналасқан.  

• 2022 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша Орталық депозитарийде 313,4 жеке тұлғалар 
ашқан 291 астам жеке шоты тіркелді. Бірінші тоқсаннның қорытындысы бойынша жеке 
тұлғалардың 100,2 жеке шоты тіркелген. 

BEST STOCK EXCHANGE CENTRAL ASIA 2022  

KASE қаржы, экономика және бизнес саласындағы жаңалықтарды ұсынатын Capital Finance 
International британдық басылымы белгілеген халықаралық Capital Finance International 2022 
нұсқасы бойынша Орталық Азиядағы 2022 үздік қор биржасы сыйлығын алды. 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

2022 жылдың 09 наурызынан бастап Биржа Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздар нарығының (МБҚ) индекстерінің сериясын есептеуді және жариялауды бастады. GS 
индекстері қазақстандық тәуекелсіз бағалы қағаздардың әртүрлі кезеңдегі кірістілігі мен бағасын 
қадағалаудың қосымша құралы болып табылады. Индекс мәндері мемлекеттік бағалы қағаздар 
нарығындағы сауда-саттық аяқталғаннан кейін күніне бір рет есептеледі және Биржаның ресми 
интернет-ресурсында жарияланады. 

БИРЖА ІС-ШАРАСЫ 

2022 жылдың 1-ші тоқсанында KASE мынандай іс-шараларды өткізді: 

− 2022 жылдың 10 ақпанында KASE 13-ші жыл сайынғы "Биржа симуляторы" байқауының 
жабылу салтанаты өтті. KASE -де оқу сауда-саттығы жоба аясында екі кезеңмен өткізілді: 
біріншісі – 2021 жылдың 01 сәуіріненен 31 мамырына дейін, екіншісі – 2022 жылдың 01 
қазанынан 06 қаңтарына дейін. Барлығы Қазақстанның 112 жоғарғы оқу орнынан 3500 
қатысушы студенттер тіркелді; 

− 2022 жылдың 15 ақпанында KASE 2021 жылдың қорытындысы бойынша жыл сайынғы 
марапаттау өткізді: үздік көрсеткіш көрсеткен Биржа мүшелері, листингілік компаниялар 
айқындылыққа ұмтылғаны үшін, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін (БАҚ) 



– қор нарығын белсенді жариялағаны үшін, сондай-ақ 2020 жылға жылдық есебінің конкурсы 
қорытындысы бойынша ұйымдарды марапаттау салтанаты. 

Оқытушы іс-шаралар 

− Балалар мен жастардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған Global Money 
Week жаһандық жобасы аясында Биржа "Инвестициялық сауаттылық негіздері", "Pro IPO: 
нені білу керек және қалай қатысу керек", "Бағалы қағаздардың салық декларациясы" 
вебинарларын өткізді және Қазақстан бойынша онлайн-трансляциямен "Бизнеске арналған 
қор нарығының құралдары" оффлайн кездесуін өткізді. Іс-шараларға 1200-ден астам адам 
қатысты. 

− KASE биржалық нарығының қызметі туралы хабардар болуын арттыру, сондай-ақ қор 
нарығындағы оқиғаларды көрсету мақсатында биржа "Business FM" радиостанциясында 
"KASE Exchange News" ақпараттық бағдарламасын шығаруды жалғастырды. 

− KASE Talks жобасы аясында "Самұрық-Қазына" АҚ жекешелендіру және даму жөніндегі 
басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Ернар Жанаділдің қатысуымен ашық дәріс 
жүргізілді. Хабар тақырыбы: "Самұрық-Қазына" АҚ компаниялары IPO-ға шығуы қарсаңында. 

− Биржа Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі 
FinGramota агенттігінің шеңберінде "Қор нарығы: жаңадан бастаған инвесторға арналған 
меморандум" вебинарын, сондай-ақ "Сол бір квенчур: нарық 60+ миллион доллар және 2021 
жыл тағы немен есте қалады?" Қазақстанның стартап-экожүйесінің сарапшысымен онлайн 
іс-шаралар өткізді. 

Бизнеске арналған шаралар 

− KASE "Эмитент күні" жобасы аясында компанияның 2021 жылға арналған қызметіне шолуға 
және ағымдық жүзеге асырушы жобаларға арналған "Кселл" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ және 
Азия Даму Банкінің инвесторларымен және бағалы қағаздардың кәсіби қатысушыларымен, 
БАҚ өкілдерімен коммерциялық трендтері мен стратегиялық даму жоспарларына шолу" 
тақырыбында "Кселл" АҚ басшылығымен онлайн кездесу өткізді.  

− KASE қолдауымен CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT 2022 қаржы нарығының 
топ-менеджерлерінің жыл сайынғы IX саммиті өткізілді, оның барысында KASE 
Басқармасының Төрағасының орынбасары Наталья Хорошевская "ESG және тұрақты 
қаржыландырудың биржалық күн тәртібі" атты тақырыбында сөз сөйледі. 

Халықаралық ынтымақтастық 

− БҰҰ Бастамасы "Тұрақты Қор Биржаларын" жүзеге асыру аясында (Sustainable Stock 
Exchanges Initiative) Биржа биыл 5-ші рет Ring the Bell for Gender Equality сауда-саттық 
ашылу салтанатын, сондай-ақ "Гендерлік қамту және тұрақты даму" атты конференциясын 
өткізді. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Наурыз айының соңында қор нарығының капиталдануы 23,3 трлн теңгені (50,9 млрд АҚШ 
доллары) құрады. Жыл басынан бері 18,9 % немесе 5,4 трлн теңгеге төмендеу KASE тізімінде 
орналасқан акциялардың төмендеуімен байланысты. 

Наурыз айының соңындағы жағдай бойынша KASE листингіне 147 эмитенттің 161 атауының 
акциялары орналасқан, оның ішінде бейлистингілік алаңда - үш компанияның үш атауының 
акциялары болды.  

 01 наурыздан бастап, KASE-де ресей эмитенттерінің олармен жүргізілетін операцияларына 
шектеулер енгізілуіне байланысты, тоғыз акцияларымен сауда-саттық тоқтатылды. 

Есептік тоқсанда KASE ресми тізіміне жаңа акциялар енгізілген жоқ. Биржаның сауда-саттық 
тізімінен үш атаулы акциялар шығарылды: "Алматы" Халықаралық әуежайы " АҚ және "ERG 
Exploration" АҚ жай акциялары және "Estate Management Company" АҚ артықшылықты акциялары 
олардың эмитенттерінің бастамасы бойынша – ерікті делистингілеу болды.  



Акциялардың сауда-саттық көлемі 2022 жылдың үш айында 2021 жылдың 1 тоқсанымен 
салыстырғанда 27,7%-ға төмендеп, 12,9 млрд теңгені құрады. Акциялар бірінші тоқсанда тек 
қайталама нарықта сатылды. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі ~ 600 млн теңгені, 
мәмілелердің орташа күндік саны – 2 230, бір мәміленің орташа көлемі ~ 270 мың теңгені құрады.  

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде акциялармен мәмілелердің жалпы көлемінің 43,7 % 
ы жеке тұлғаларға тиесілі. Брокер-дилерлердің үлесі – 22,0%-ды құрады. Басқа 
институционалдық инвесторлар – 19,0%, басқа заңды тұлғалар – 15,2%. Бейрезиденттердің 
қатысуы 0,7% деңгейінде бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

Жыл басынан бері KASE индексінің мәні 8,9%-ға төмендеп, 3 348,63 тармақты құрады. 

Қаңтардың қорытындысы бойынша KASE индексі 3,4%-ға төмендеп, 3 549,26 тармаққа түсті. 
Жылдың бірінші сауда күнінде, 5 қаңтарда шиеленіскен ішкі жағдай аясында KASE Индексіне 
кіретін барлық эмитенттердің акциялары арзандады. Келесі екі аптада нарық көптеген аралас 
корпоративтік жаңалықтардың әсерінен біржақты дамыды. 26 қаңтарда индекстік компаниялар 
жылдық операциялық есептерді жариялай бастады және акциялар біртіндеп өсуге көшті.  
26 қаңтардан бастап индекстік компаниялар жылдық операциялық есептерді жариялай бастады 
және акциялар біртіндеп өсуге көшті. 

Ақпан айында KASE индексінің мәні 5,3%-ға төмендеп, 3 361,98 тармақты құрады. 01 ақпаннан 
10 ақпанға дейін KASE индексі қаңтардың соңында алған оң үрдісті дамытуды жалғастырды, 
дегенмен сыртқы саяси күн тәртібі аясында 11 ақпан мен 21 ақпан аралығында нарық көлденең 
трендке көшті және 22 ақпаннан бастап - қызыл аймаққа. 

Наурыздың қорытындысы бойынша KASE индексінің төмендеуі 3 348,63 тармаққа дейін 1%-дан 
аз болды. 4 наурызда KASE индексі өзінің ең төменгі мәніне – 3 171,73-ке жетті, ал 09 және 10 
наурызда KASE индексі өзінің құлдырауын толығымен дерлік қалпына келтіріп, наурыздың 
соңына дейін тар дәлізде дамуын жалғастырды. 

Сонымен қатар, наурызда "KEGOC" ұлттық электр желілерін басқару компаниясын қоспағанда, 
индекстік қоржынның барлық өкілдері жылдық қаржылық нәтижелерін хабарлады. Олардың 
кейбіреулері акционерлердің жылдық жиналыстарын өткізу күндерін белгілеу және дивидендтер 
төлеу көлемі бойынша директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы хабарлады. 

Бірінші тоқсанда индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 16,5 млрд теңгені құрады, 
бұл өткен жылдың сәйкес көрсеткішінен 37,3%-ға немесе 4,5 млрд теңгеге артық. Сауда-
саттықтың ең үлкен көлемі "Кселл" АҚ жай акцияларына түсті – 4,9 млрд теңге (акциялар 
индексімен жалпы сауда көлемінің 29,9%). 

Эмитент Код бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

  01.04.2022  01.03.22 Δ, % 
2022 

3А 
2021 3А Δ 

 "Kcell" АҚ KCEL 1 712,00 1 626,91 5,2% 4 937,2 2 821,0 
+2 

116,2 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 866,98 1 870,52 -0,2% 149,4 396,8 -247,3 

 "Банк ЦентрКредит" 

АҚ 
CCBN 389,00 398,00 -2,3% 1 870,2 838,3 

+1 

031,8 

 "КазТрансОйл" АҚ KZTO 1 014,00 1 094,10 -7,3% 1 973,9 1 302,7 +671,2 

"Казатомпром" АҚ KZAP 15 100,00 16 890,00 -10,6% 1 054,3 405,3 +648,9 

 "Қазақтелеком" АҚ KZTK 31 050,00 35 800,00 -13,3% 1 374,9 2 598,1 -1 223,3 

 "Қазақстан Халық  

жинақ Банкі" АҚ 
HSBK 126,38 186,99 -32,4% 5 137,9 3 650,6 

+1 

487,3 

*ірі мәмілелерді және тұрақсыз сипаттағы мәмілелерді есептеусіз  

Бірінші тоқсанда индекстік акциялармен жасалған мәмілелер көлемі 16,5 млрд теңгені құрады, 
бұл өткен жылдың сәйкес көрсеткішінен 37,3%-ға немесе 4,5 млрд теңгеге артық. Сауда-



саттықтың ең үлкен көлемі "Кселл" АҚ жай акцияларына түсті – 4,9 млрд теңге (акциялар 
индексімен жалпы сауда көлемінің 29,9%). 

Бұл ретте "Қазақтелеком" АҚ бас компаниясының акциялары тоқсан ішінде 13,3%-ға арзандады. 
16 наурызда жылдық аудиторлық есеп жарияланды. Топтың 2021 жылғы шоғырландырылған 
пайдасы 65,3-тен 97,4 млрд теңгеге дейін өсті. 14 наурыз "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесі 
дивидендтер төлеуге 39,5 млрд теңге бөлуді ұсынды, бұл бір акция бойынша 3 590,39 теңгені 
құрайды. Таза пайданы бөлу мәселесін қарастыратын акционерлердің жылдық жиналысы  
29 сәуірге белгіленген. 

Бағаның ең аз төмендеуі "KEGOC" АҚ бағалы қағаздары бойынша тіркелді – бірінші тоқсанда 
компания акциялары 0,2%-ға жоғалды. 

Бірінші тоқсанда банктік сектор өкілдерінің бағалы қағаздары ең құбылмалы және түрлі бағыттағы 
болып табылады. 

"Банк ЦентрКредит" АҚ акциялары бірінші тоқсанда 2,3%-ға арзандады. 2022 жылғы 26 қаңтарда 
S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі банктің халықаралық шкала бойынша 
рейтингтерін "В/В" деңгейінде және ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzBBB-" деңгейінде 
растады. "BCC Invest" АҚ еншілес ұйымы жылдық 3% купондық мөлшерлемемен 10 млн АҚШ 
доллары сомасына екі жылдық облигациялардың KASE-де листингін өткізді. Ақпан айында 
банктің бағалы қағаздары 6,9% жоғалтты, бұл ретте маңызды корпоративтік оқиғалар болған жоқ. 
Наурызда жарияланған жылдық есеп бойынша, банктің 2021 жылғы таза пайдасы екі еседен 
астамға – 8,6 млрд теңгеден 18,5 млрд теңгеге дейін өсті. 15 наурыз бен 18 наурыз аралығында 
банк артықшылықты акциялар бойынша дивиденд түрінде 11,7 млрд теңге төледі. 24 наурызда 
банк 26,5 млрд теңгеге облигациялар шығарылымын өтеп, "BCC Invest" АҚ еншілес ұйымының 
директорлар кеңесі бір акцияға 2,4 теңге бағамен 415 миллион жай акцияны қосымша 
орналастыру туралы шешім қабылдады. 

"Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ жай акциялары үш ай қатарынан тұрақты түрде құлдырап, 
ақырында 32,4%-ды жоғалтты, ал LSE бойынша ЖДҚ 39,6%-ға арзандады. 5 қаңтарда банктің 
KASE-дегі акциялары 6,4%-ға, LSE-де 17,6%-ға арзандады. Келесі сауда сессияларында 
акциялардың бағасы біртіндеп қалпына келе бастады, бірақ 17 қаңтарда олар қайтадан 11,0%-ға 
құлдырады. 19 қаңтарда Банк 101,8 млрд теңге сомасындағы облигацияларды өтеді, 26 қаңтарда 
S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі банктің халықаралық шкала бойынша 
рейтингтерін "BB+/B" деңгейінде және 15 наурызда растады. Топ 2020 жылғы 352,7 млрд теңгеге 
қарсы 462,4 млрд теңге таза пайданы хабарлады. Алайда, Директорлар кеңесі таза табысын 
дивиденд төлеуге жұмсамауды ұсынды. 

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ жай акциялары бірінші тоқсанда 10,6%-ға, LSE 
бойынша ЖДҚ – 13,2%-ға, ақпанда 5,0%-ға, наурызда 1,5%-ға арзандады.Уран фьючерстері 
жылдың басынан бері 24,7%-ға қымбаттады. Бір фунт үшін 46,1 доллардан 57,5 долларға дейін 
220 млрд теңгеге, бір жыл бұрынғы 221,4 млрд теңгеге қарсы келісім-шарттарда ұзақ мерзімді 
баға белгілеуге байланысты Директорлар кеңесі дивидендтерді төлеу бойынша ұсыныстар 
бермеді, құрылымында елеулі өзгерістер орын алды. кәсіпорынның басқару органдары. 

KASE GLOBAL СЕКТОРЫ 

Наурыз айының соңындағы жағдай бойынша 43 эмитенттің акциялары "KASE Global" 
секторындағы биржаның сауда-саттық тізімдерінде болды. 

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: 

• Intel Corporation – жалпы сомасы 988 млн теңгеге 508 мәміле; 

• Advanced Micro Devices, Inc. – жалпы сомасы 355 млн теңгеге 366 мәміле;  

• Apple Inc. – жалпы сомасы 722 млн теңгеге 334 мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы 
көлемінің 28,8 % жеке тұлғаларға тиесілі. Брокерлік дилерлер үлесі – 49,5 % құрады. Басқа 



институционалдық инвесторлардың үлесі – 10,1 %, басқа заңды тұлғалардың үлесі – 11,6 %. 
Резидент еместердің үлесі 0,4%-ға бағаланады. 

 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі үш айдың қорытындысы бойынша 3,8 % төмендеп 
немесе 586,8 млрд теңгеден, 14,8 трлн теңгеге (32,4 млрд USD) жетті.  

2022 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша KASE ресми тізімінде 82 эмитенттің 324 
шығарылымының корпоративтік облигациялары болды. Жыл басынан бері KASE ресми тізіміне 
сегіз эмитенттің он шығарылымы (үш жаңа) облигациялары енгізілді: "Хоум Кредит энд Финанс 
Банк" АҚ және "ТехноЛизинг" ЖШС екі шығарылымнан және "BCC Invest" Еншілес ұйымы "Банк 
ЦентрКредит" АҚ және "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы АҚ, "Альфа-
Банк" АҚ Еншілес ұйымы, "Капиталинвест" ШҚҰ ЖШС, "Арнур Кредит" ШҚҰ ЖШС және 
"SilkNetCom" ЖШС бір шығарылымы. 

Жыл басынан бері төрт эмитенттің төрт шығарылымының корпоративтік облигациялары KASE 
ресми тізімінен шығарылды: "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Қазақстанның Халық жинақ 
банкі" АҚ және "Банк ЦентрКредит" АҚ айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты және 
LLOYDS BANK. PLC мерзімінен бұрын өтеуге байланысты. 

2022 жылдың ақпан айында KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні 
36 базистік нүктеге өсіп, жылдық 10,97 % құрады.  

Үш айда жалпы сауда көлемі 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 69%-ға немесе 397 
млрд теңгеге азайып, ~178 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 3,2 млрд 
теңгені (қайталама нарықта – 3,0 млрд теңге), мәмілелердің орташа күндік саны – 55 (қайталама 
нарықта – 54), бір мәміленің орташа көлемі ~ 58 млн теңгені (қайталама нарықта – 54) құрады. 
қайталама нарық – 55 млн. теңге). 

2022 жылдың бірінші тоқсанында KASE-де жалпы сомасы 11,3 млрд теңгеге алты эмитенттің 
облигацияларының жеті шығарылымы орналастырылды, бұл өткен жылдың сәйкес 
көрсеткішінен 96,4%-ға төмен: 

•  "Қазақстан Тұрғын Үй Компанияся" АҚ Қазақстан қор биржасында өтеу мерзімі бір жылдық 
облигацияларын жылдық 10,32 % орналастыра отырып, 1,8 млрд теңге тартты; 

• "Қазақстан Тұрғын-үй құрылыс Компаниясы" АҚ Қазақстан қор биржасында өтеу мерзімі 30 
жылдық облигацияларын 0,1 % орналастыра отырып, 1,3 млрд теңге тартты; 

• "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ Қазақстан қор биржасында екі жылдық 
және үш жылдық облигацияларын жылдық 12,80 % орналастыра отырып, 6,2 млрд теңге 
тартты;  

•  "ОнлайнКазФинанс" ЖШС Қазақстан қор биржасында екі жылдық облигацияларын жылдық 
17,50 % және өтеу мерзімі 2,7 жылға дейін орналастыра отырып, 1,5 млрд теңге тартты;  

• "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС Қазақстан қор биржасында облигацияларын жылдық 
19,99 % және өтеу мерзімі 2,7 жылға дейін 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 басқа институционалдық инвесторлар – 46,4%, брокерлік және дилерлік 
ұйымдардың үлесі – 17,8%, басқа заңды тұлғалар – 35,8%, жеке тұлғалар – 0,1%-дан аз болды. 
Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығына резидент еместер қатыспаған. 

1 наурыздан бастап қайталама нарықта ресейлік эмитенттердің бағалы қағаздарымен 
операцияларға шектеулер енгізілген "KTZh Finance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
облигацияларының саудасы тоқтатылды. 

2022 жылдың бірінші тоқсанында облигациялардың қайталама нарығында сауда көлемі 2021 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 36,4%-ға немесе 95,6 млрд теңгеге азайып, 167,0 млрд 
теңге болды. 



2022 жылдың үш айында корпоративтік облигациялардың қайталама нарығында 
инвесторлардың негізгі санаттары аясында екінші деңгейдегі банктердің үлесі – 0,8%, брокер-
дилерлер – 3,7%, басқа институционалдық инвесторлар – 12,5%, басқа заңды тұлғалар – 77,2%, 
жеке тұлғалардың үлесі 5,8%. Бейрезиденттердің үлесі 12,9% құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржадағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 17,3 млрд теңгені (37,7 млрд USD) құрады және жыл 
басымен салыстырғанда 3,1%-ға немесе 555 млрд теңгеге төмендеді. 

Қазақстан қор биржасындағы МБҚ саудасының жалпы көлемі 1,2 трлн теңгені құрады және 2021 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 26,4 % - ға немесе 245 млрд теңгеге өсті. Үш айдың 
қорытындысы бойынша орташа күндік сауда көлемі ~ 21 млрд теңгені (қайталама нарықта ~ 9 
млрд теңге), транзакциялардың орташа күндік саны 12 (қайталама нарықта - 9), орташа күндік 
сауда көлемін құрады. бір мәміле 1,7 млрд теңгені құрады (қайталама нарықтағы бір мәміленің 
орташа көлемі – 1,0 млрд теңге). 

 Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 10,3%-ға немесе 
74 млрд теңгеге азайып, 651 млрд теңгені құрады. Оның 66 млрд теңгесі Түркістан облысы, Нұр-
Сұлтан және Шымкент қалаларының әкімдіктерімен жылдық 0,35-4,24% (мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мақсатында) 
тартылған. Қаржы министрлігі 0,8 жылдан 15 жылға дейін өтеу мерзімімен 14 шығарылымды (бес 
жаңа шығарылым және тоғыз шығарылым ұлғайтылды) орналастырып, орташа алынған жылдық 
кірістілік 10,67-13,70% (жылына 10,21-14,00%) 585 млрд теңге тартты. 

2022 жылдың үш айында бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары аясында басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 68,2%, басқа заңды тұлғалардың үлесі – 21,6%, 
екінші деңгейдегі банктердің үлесі – 9,8%, брокер- дилерлер – 0,4%. Резидент еместер МБҚ 
бастапқы нарығына қатыспаған. 

25 ақпаннан бастап KASE-де қайталама нарықта Украина Қаржы министрлігінің үш 
шығарылымының облигацияларымен, 2 наурыздан бастап Ресей Федерациясының (РФ) үш 
шығарылымының облигацияларымен және 16 наурыздан бастап сауда-саттық тоқтатылды. - 
Ресей Федерациясының Қаржы министрлігінің облигацияларының тағы бір шығарылымы. 

Қайталама нарықтағы сауда көлемі 2,6 есеге өсіп, 518 млрд теңгеге жетті. Ұлттық Банк 
ноттарының қайталама нарықтағы саудасының үлесі жалпы сауда көлемінің 42,0%-ын немесе 
218 млрд теңгені, МЕКАМ үлесі 51,7%-ды немесе 268 млрд теңгені, Қазақстан Республикасының 
еурооблигацияларының үлесі 3,7%-ды құрайды. % немесе 19 млрд.теңге. Қалған көлем шет 
мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен операцияларға тиесілі және 2,6% немесе 13 
млрд теңгені құрады. 

2021 жылдың үш айында қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары аясында екінші 
деңгейлі банктердің үлесі – 27,6%, брокер-дилерлердің үлесі – 1,6%, басқа институционалдық 
инвесторлардың үлесі – 15,8% болды. , басқа заңды тұлғалардың үлесі 54 ,4%-ды, жеке 
тұлғалардың үлесі 0,5%-ды құрады. Бейрезиденттердің қатысуы 9,2% құрайды. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ (ХҚҰ) 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 43 шығарылымы болды: Азиялық даму банкінің 8 
шығарылымы, Еуразиялық даму банкінің 21 шығарылымы, Еуропалық қайта құрылымдау және 
даму банкі, Еуропалық инвестициялық банкінң 11 шығарылымы және Халықаралық қаржы 
корпорациясы үш шығарылымы. 

2022 жылдың басынан бері Азия даму банкі облигацияларының бір шығарылымы енгізілді. 
Бірінші айда айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты төрт облигация шығарылымы ресми 
тізімнен шығарылды: Азия даму банкінің бір шығарылымы және Еуразиялық даму банкінің үш 
шығарылымы. 

Өткен кезеңде сауда көлемі 31 млрд теңгені құрады, бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 0,8 млрд теңгеге немесе 2,5%-ға төмен. Транзакциялар саны өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,3 есеге өсіп, 96 транзакцияны құрады. 



Алғашқы нарықта сауда көлемі 14 млрд теңгені құрап, 2021 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 20%-ға немесе 3,4 млрд теңгеге азайды. Азия Даму Банкінің жалпы сомасы 14,0 
млрд теңге болатын әлеуметтік облигацияларының бір шығарылымы жылдық 11,00% өтеуге 
дейінгі кірістілікпен бастапқы нарыққа орналастырылды. Бұл мәселе гендерлік теңсіздікті 
төмендетуге, әйелдер мен қыздардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған жобаларды 
инвестициялауға бағытталған. 

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

Қайталама нарықта сауда көлемі 17,1 млрд теңгені құрады, бұл бір ай бұрынғы деңгейден 18,4%-
ға немесе 2,7 млрд теңгеге жоғары. 

2022 жылдың үш айында қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары аясында басқа 
институционалдық инвесторлардың шоттары – 37,6%, екінші деңгейлі банктер – 24,3%, басқа 
заңды тұлғалардың үлесі – 25,7%, брокер- дилерлер – 12,4%. Бейрезиденттердің қатысуы 9,8% 
құрайды. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

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

Есептік кезеңде сауда-саттық көлемі 3,8 млрд теңге және өткен жылдың сәкес кезеңіне қарағанда 
77,7 % немесе 13,4 млрд теңгені құрады.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысында 25,2% - жеке тұлғалар, 34,2% - брокер-дилерлер, 
38,2%- басқа заңды тұлғалар, 2,5 % – басқа институционалдық инвесторлар. Бейрезиденттердің 
үлесі 4,1% құрады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылғы 1 сәуіріндегі 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 бірінші тоқсанында сауда-саттық көлемі 14,1 млрд теңгені құрады және 2021 
жылдың бірінші тоқсанына қарағанда 55,4 % немесе 17,5 млрд теңгеге төмендеді. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысында 36,4 % жеке тұлғалардың шоттарына, 1,1 - 
брокер-дилерлік ұйымдарға, 47,0% - басқа институционалдық инвесторларға және 15,6% - басқа 
заңды тұлғаларға тиесілі. Бейрезиденттердің үлесі 7,9%-құрады. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалардың атынан 
ашылған 2 313 388 жеке есеп-шоттар болды. Ол 2022 жылдың басына қарағанда 95 052 шотқа 
көп.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

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

Қаңтарда валюта нарығындағы сауда көлемі 4,4 трлн теңгеге жетті, бұл өткен айдың сәйкес 
көрсеткішінен 43,7 % -ға немесе 1 340,2 млрд теңгеге жетті. Сауда-саттықтың орташа күндік 
көлемі 78,7 млрд теңгені, орташа күндік саны – 368, орташа көлемі – 213,6 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 
9 068,78 

(+27,2) 

94,7 % 

(-2,9 %) 

19 272 

(-1 582) 
424,65-523,00 

467,03 

(+8,2%) 

RUB/KZT 
26 816,66 

(x4,8) 

3,2 % 

(+2,2 %) 

944 

(+346) 
4,7200-5,8500 

5,5000 

(-7,2%) 

CNY/KZT 
1 041,41 

(x3,0) 

1,8 % 

(+1,1 %) 

379 

(+35) 
66,8400-81,0100 

73,3542 

(+8,1%) 

EUR/KZT 
18,83 

(-48,3) 

0,2 % 

(-0,4 %) 

31 

(-39) 
483,75-570,00 

560,5 

(+13,9%) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі өткен жылдың көрсеткішіне қарағанда 54,5 трлн теңгені құрады, 
өткен аймен салыстырғанда 76,7% немесе 23,7 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%. Ағымдағы жылдың 9 наурызында Ұлттық банк ұлттық валютаға қысым мен 
инфляцияны төмендету мақсатында базалық мөлшерлемені 13,5 пайыз деңгейінде қалдыру 
туралы шешім қабылдады. 

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 10,52%-дан 13,81%-ға дейін артып, 329 б.н. өсті. 

Репо операцияларының нарығы 

2022 жылғы ақпанда репо операцияларының жалпы көлемі 49,9 трлн теңгені құрады, бұл 2022 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22,2 трлн теңге. Операциялардың орташа күндік 
көлемі 890,2 млрд. теңге, жасалған күндік мәмілелердің орташа күндік саны – 888, бір мәміленің 
орташа көлемі – 1,0 млрд. теңгені құрады. 

Мемлекеттік бағалы қағаздармен авторепо операцияларының көлемі 35,3 млрд теңгені немесе 
70,9 %-ды, МБҚ-мен авторепо – 14,5 млрд теңгені немесе 29,1%-ды, ҰБҚ тікелей репо –11,2 млрд 
теңгені немесе 0,1%-ды, МБҚ-мен тікелей репо – 42,5 млн теңге құрады. 

2022 жылдың наурыз айының соңында TONIA индикаторы (МБҚ қоржынының бағалы 
қағаздарымен автоматты репо секторында Биржада жасалған бір жұмыс күні мерзіміне репо ашу 
мәмілелері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі) 314 б.н. өсіп, жылдық 10,56 % дан 
13,70%-ға дейін артты.  

TRION индикаторы (биржада бір күн ішінде МБҚ себетінің бағалы қағаздарымен автоматты репо 
секторында жасалған репо ашу мәмілелері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, 
олар бойынша Биржа клиринг қызметін жүзеге асырады. Орталық контрагенттің қызметтері) 316 
б.б. өсті. жылдық 10,53%-дан 13,69%-ға дейін. 

TWINA индикаторы ( биржада Орталықтың қызметтерін пайдалана отырып клирингтік қызметті 
жүзеге асыратын МБҚ себетінің бағалы қағаздарымен автоматты репо секторында Биржада 
жасалған репо ашу мәмілелері бойынша жеті жұмыс күні мерзіміне орташа алынған сыйақы 
мөлшерлемесі контрагент) 362 б.п. артты. жылдық 10,34%-дан 13,96%-ға дейін. 

 

 



Валюталық своп операциялар 

2022 жылдың бірінші тоқсанында валюталық своп нарығындағы сауда-саттық көлемі 4,7 трлн 
теңгені құрады, бұл 2021 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 1,5 трлн теңгеге немесе 
46,4%-ға артық. 

2022 жылдың бірінші тоқсанында транзакциялардың орташа күндік көлемі ~ 84 млрд теңгені 
құрады, транзакциялардың орташа күндік саны – 17, бір транзакцияның орташа көлемі ~ 5 млрд 
теңгені құрады. 

Аспаптық құрылымда валюталық своп операциялары нарығындағы сауда-саттықтың жалпы 
көлемінің 86,9%-ы (4 067 млрд теңге немесе 8 516,3 млн. АҚШ доллары) бір күндік валюталық 
своп операцияларына (USDKZT_0_001), 7,4%-ы (~ 348 млрд. теңге немесе 8 516,3 млн. теңге) 
келді. USD) - екі күндік валюталық своп операциялары бойынша (USDKZT_0_002), 2,9% (~ 134 
млрд. теңге немесе 302,0 млн. USD) - ай сайынғы валюталық своп операциялары бойынша 
(USDKZT_0_01M), 0,5% (23 млрд. теңге немесе 50 млн. USD) ) - апта сайынғы валюталық своп 
мәмілелер бойынша (USDKZT_0_01W), 0,3% (15 млрд теңге немесе 29,4 млн АҚШ доллары) - 
ресей рублімен бір түнгі валюталық своп мәмілелер үшін, 2,0% (94 млрд теңге немесе 187,8 
млн АҚШ доллары) - бір-мен операциялар бойынша еуромен күндік валюталық своп. 

SWAP-1D (USD) долларының бір күндік своп кірістілігі наурыз айының соңында жылдық 14,88%-
ға жетіп, жыл басынан бері 541 баррельге өсті. Екі күндік SWAP 2D (USD) валюталық своп 
бойынша жылдық 15,50%-ға дейін, кірістілік 526 бит-ке 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 үш айында бұл секторда мәмілелер жасалған жоқ. Сәуір 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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