
 

 

 

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

 

Алматы қаласы 2022 жылдың 14 шілдесі 

 

KASE биржалық нарықтың 2022 жылдың ІІ тоқсаны және бірінші 

жартыжылдығының жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

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

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда  
65 трлн теңгені құрады немесе 91 % өсті. 

• KASE Индексі мәні 27,2 % төмендеп2 674,72 нүктені құрады.  

• Акциялар нарығын қаржыландыру 24,7 % немесе 7,9 трлн теңгеге төмендеп, 20,9 трлн теңгені 
құрады. 

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

• 2022 жылдың 01 маусымындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 341 мың жеке 
тұлғалар ашқан 365 мың  жеке шоты тіркелді. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 
жеке тұлғалардың 158 мың жаңа жеке шоты тіркелген. 

BEST STOCK EXCHANGE CENTRAL ASIA 2022 

KASE қаржы, экономика және бизнес саласындағы жаңалықтарды ұсынатын, Capital Finance 
International Британдық басылымымен құрылған, CFI.co Awards 2022 Халықаралық сыйлықтың 
нұсқасы бойынша Best Stock Exchange Central Asia 2022 марапатын алды. 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

KASE 2022-2024 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру шеңберінде 2022 жылдың бірінші 

жартыжылдығында Биржа келесі жобаларды жүзеге асырып, келесі іс-шараларды өткізді. 

- 2022 жылдың 10 ақпанында KASE-де жыл сайынғы 13-ші "Биржалық симулятор" байқауының 
жабылу салтанаты өтті. Жоба аясында KASE-де оқу-жаттығу сауда-саттығы екі кезеңде өтті: 
біріншісі – 2021 жылғы 01 сәуір мен 31 мамыр аралығында, екіншісі – 2022 жылдың 01 қазаны 
мен 06 қаңтары аралығында. Оған Қазақстанның 112 жоғары оқу орнынан жобаға қатысушы 
3500-ден астам студент тіркелді; 

- 2022 жылдың 09 наурызынан бастап Биржа Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздар нарығы индекстерінің серияларын есептеуге және жариялауға кірісті. МБҚ индекстері 
әр түрлі мерзімдегі қазақстандық тәуекелсіз бағалы қағаздардың табыстылығы мен бағаларын 
қадағалауға арналған қосымша құралдар болып табылады. Индекстердің мәндері МБҚ 
нарығындағы сауда-саттық аяқталғаннан кейін күніне бір рет есептеледі және биржаның ресми 
интернет-ресурсында жарияланады.  

- 2022 жылдың 15 наурызында KASE 2021 жылдың қорытындылары бойынша: ең үздік 
нәтижелерді көрсеткен Биржа мүшелерін, листингтік компанияларды – ашықтыққа ұмтылғаны 
үшін, сондай – ақ бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) өкілдерін-қор нарығын белсенді 



жария еткені үшін, сонымен қатар, 2020 жылға арналған жылдық есептер конкурсының 
қорытындылары бойынша ұйымдарды марапаттау рәсімін жыл сайын өткізуде. 

- 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  

- 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 қағаздарды салықтық декларациялау" вебинарларын 
және онлайн-хабар таратумен "Қор нарығының бизнеске арналған құралдары" бүкіл Қазақстан 
бойынша офлайн-кездесуін өткізді.  

- Биржа KASE биржалық нарығының қызметі туралы хабардарлықты арттыру, сондай-ақ қор 
нарығындағы оқиғаларды жариялау мақсатында "Business FM" радиостанциясындағы "KASE 
биржалық жаңалықтары" жаңалықтар бағдарламасын шығаруды жалғастырды. 

- "KASE Talks" жобасы аясында "Самұрық-Қазына" АҚ компанияларының IPO қарсаңында 
жекешелендіру және даму жөніндегі басқарушы директоры, "Самұрық-Қазына" АҚ Басқарма 
мүшесі Ернар Жанәділмен ашық дәріс өткізілді. 

- ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің FinGramota жобасы аясында Биржа "Қор 
нарығы: жаңа бастаған инвесторға арналған жадынама" вебинарын өткізді.  

- Жеке инвесторлардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында өткізілетін "KASE-дегі 
менің қоржыным" оқыту бағдарламасы аясында Биржа "Бағалы қағаздар нарығына кіріспе", 
"Акцияларды таңдау", "Облигацияларды таңдау", "Инвестициялық қорларды таңдау (ЗИҚ және 
ETF)", "Инвестициялық қоржынды құру", "Алғашқы бағалы қағаздарды сатып аламыз" брокерлік 
ұйымдармен ынтымақтастықта" тақырыптарында 6 вебинар өткізді. 

- Биржа "Венчурлық нарық 2021: $60+ млн инвестиция. Central Asian Venture Forum 2022 күн 
тәртібінде қызықты ма?" және "Сол венчурлық капитал: нарық $60 + млн. және 2021 жылы тағы 
не есте қалды?" тақырыптарында MOST Ventures венчурлық қорының басқарушы серіктесі 
Алим Хамитовпен вебинарлар өткізді. 

- Бизнеске арналған іс-шаралар 

- "Эмитент күні" жобасы аясында KASE-де "Кселл" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "KEGOC" АҚ және Азия 
Даму Банкі басшыларының инвесторлармен, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 
қатысушыларымен және БАҚ өкілдерімен компаниялардың негізгі қорытындылары мен 
ағымдағы іске асырылып жатқан жобаларға арналған онлайн кездесулері ұйымдастырылды. 

- Кездесу KASE қолдауымен CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT 2022 қаржы 
нарығы топ-менеджерлерінің IX жыл сайынғы саммиті өтті, оның барысында KASE Басқарма 
төрағасының орынбасары Наталья Хорошевская "ESG биржалық күн тәртібі және тұрақты 
қаржыландыру" тақырыбында сөз сөйледі. 

- Биржа әлеуетті және әрекет етуші эмитенттер үшін "ESG ашуды ескере отырып, жылдық 
есептерді дайындау тәжірибесі" және "KASE-дегі листинг" атты оқыту вебинарларын өткізді. 

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі KASE және халықаралық 
қаржы ұйымдарымен бірлесіп қазақстандық эмитенттердің "жасыл" қаржыландыруды тарту 
мүмкіндіктері туралы онлайн-конференция өткізді. 

- Кәсіпкерлердің қаржылық сауаттылығын және олардың қор нарығының құралдары туралы 
хабардарлығын арттыру мақсатында өткізілетін "KASE-де қаржыландыруды тарту" оқыту 
бағдарламасы аясында Биржа "Қор нарығында қаржыландыруды тарту құралдары және 
олардың артықшылықтары", "Компанияның капиталын басқару және компанияның даму 
сатысына байланысты қаржыландыруды тарту тәсілдері", "Бағалы қағаздарды қор нарығында 
орналастыруға дайындық кезеңдері" тақырыптарында 3 вебинар өткізді. 

- Биржа алаңында ESG облигациялары шығарылымдарының құрылымын құру бойынша 
сарапшылардың қатысуымен екі күндік тренинг өткізілді. 



- Халықаралық ынтымақтастық 

- БҰҰ-ның "Тұрақты қор биржалары" (Sustainable Stock Exchanges Initiative) бастамасын іске 
асыру шеңберінде осы жылы Биржа 5-ші рет Ring the Bell for Gender Equality сауда-саттығының 
ашылу рәсімін, сондай-ақ "Гендерлік инклюзивтілік және тұрақты даму" конференциясын өткізді. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Жыл басынан бері акциялар нарығын капиталдандыру 27,4% - ға немесе 7,9 трлн теңгеге дейін  
20,9 трлн теңгеге (44,9 млрд USD) төмендеді. Бұл ретте 2022 жылдың екінші тоқсанының 
қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 10,5% - ға немесе 2,5 трлн теңгеге 
төмендеді. 

2022 жылдың маусым айының соңында KASE сауда-саттық тізімдерінде 103 Эмитенттің  
117 акциялары болды, оның ішінде үш эмитенттің үш атауының акциялары "Листингтік емес бағалы 
қағаздар" секторында айналымға жіберілді. 

2022 жылдың екінші тоқсанында KASE ресми тізіміне KASE-де бірінші рет листингтен өткен 
"Майкубен-Вест" АҚ жай акциялары енгізілді. Сондай-ақ екінші тоқсанда "Standard Life "Өмірді 
сақтандыру компаниясы" АҚ және "Freedom Finance Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ 
"акциялары" баламалы алаңның "стандарт" санатына ауыстырылды. 

Биржаның сауда-саттық тізімінен бес атаудың акциялары шығарылды: бірінші тоқсанда "Алматы 
халықаралық әуежайы" АҚ және "ERG Exploration" АҚ жай акциялары және эмитенттерінің 
бастамасы бойынша "Estate Management Company" АҚ артықшылықты акциялары; екінші тоқсанда 
"Сбербанк" жақ және "Банк ВТБ" ЖАҚ жай акциялары ресми тізімнен алып тасталды. 

2022 жылдың алты айында акциялармен сауда-саттық көлемі 54,1 млрд теңгені құрады және 2021 
жылдың бірінші жартыжылдығына қатысты 27,8% - ға немесе 20,8 млрд теңгеге төмендеді. Сауда-
саттықтың орташа күндік көлемі 458,3 млн теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 1 497, 
бір мәміленің орташа көлемі – 306,2 мың теңге.  

Бірінші жартыжылдықта акциялардың сауда-саттығы тек қайталама нарықта өтті. Сауда-саттық 
көлемі өткен жылғы қайталама нарықтың ұқсас көрсеткішімен салыстырғанда 27,0% - ға немесе  
20,0 млрд теңгеге төмендеп, 54,1 млрд теңгені құрады. Бұл ретте 2022 жылдың екінші тоқсанында 
акциялармен сауда-саттық көлемі 25,7 млрд теңгені құрады. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттарының арасында жеке тұлғалардың үлесі 
акциялармен жасалатын мәмілелердің жалпы айналымының 46,6% құрады. Брокер-дилерлердің 
үлесі 15,1% – ды, басқа институционалдық инвесторлардың үлесі – 15,4% - ды, өзге заңды 
тұлғалардың үлесі 22,9% - ға, екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) қатысу үлесі 0,1% - ға жетті. 
Резидент еместердің қатысуы 1,5% бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

KASE Индексінің мәні мамыр айында 27,2% - ға төмендеп, айдың аяғында 2 674,72 тармақты құрады. 
Индекстік акциялармен мәмілелер көлемі 31,4 млрд теңгені құрады. Сауда-саттықтың ең үлкен 
көлемі "Кселл" АҚ жай акцияларына тиесілі – 10,7 млрд теңге (индекстік акциялармен сауда-
саттықтың жалпы көлемінің 34,1%).  

2022 жылдың 01 шілдесіне KASE индексін есептеуге арналған өкілетті тізім сегіз атаудан тұрады,  
05 мамырдан бастап KASE индексін есептеуге Kaspi.kz.АҚ жай акциялары енгізілді. 

Эмитент Код Бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

  01.07.2022  01.01.22 Δ, % 2022 6А 2022 6А Δ 

 "Банк ЦентрКредит" АҚ  CCBN 430,54 398,00 +8,2 5 049,8 2 984,6 +2 065,3 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 605,00 1 870,52 -14,2 514,0 930,2 -416,3 

 "Қазақтелеком" АҚ KZTK 26 999,98 35 800,00 -24,6 1 617,0 3 391,3 -1 774,3 

"Казатомпром" Ұлттық 

атом компаниясы АҚ 
 KZAP 12 038,00 16 890,00 -28,7 2 171,7 775,1 +1 396,7 



Эмитент Код Бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

  01.07.2022  01.01.22 Δ, % 2022 6А 2022 6А Δ 

 "Kcell" АҚ KCEL 1 095,00 1 626,91 -32,7 10 700,7 6 412,7 +4 288,0 

 "КазТрансОйл" АҚ KZTO 685,00 1 094,10 -37,4 2 484,0 3 132,9 -648,9 

"Қазақстан Халық 

жинақ Банкі" АҚ 
HSBK 114,79 186,99 -38,6 6 861,6 5 866,4 +995,2 

*ірі мәмілелерді және тұрақсыз сипаттағы мәмілелерді есептеусіз  

Жыл басынан бері қор және шикізат нарықтарының жоғары құбылмалылығы жағдайында аса ірі 
әлемдік индекстер, сондай-ақ дамушы елдердің индекстері жоғары қысыммен болды. Атап 
айтқанда, S&P500 индексі жыл басынан бері шамамен 20%, Nasdaq-100 – 28% жоғалтты. "Қызыл 
аймақта" технологиялық және өндірістік компаниялардың акциялары болды, бұл ретте өндіруші 
компаниялар ресурстарға жоғары баға аясында аз төмендеумен ерекшеленді. 

Жасыл аймақта жартыжылдықты жапқан KASE индекс қоржынының жалғыз өкілі "Банк ЦентрКредит" 
АҚ-тың жай акциялары болды, олар 8,2% - ға қымбаттады. Естеріңізге сала кетейік, екінші тоқсанда 
Банк "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (Қазақстан) акцияларының 100% - ын сатып алды.  
13 мамырда "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (Қазақстан) "Eco Center Bank" АҚ ("Банк ЦентрКредит"АҚ еншілес 
банкі) қайта тіркелді. 2022 жылғы 26 қаңтарда S & P Global Ratings халықаралық рейтинг агенттігі 
банктің рейтингін халықаралық шкала бойынша "В/В" деңгейінде және ұлттық шкала бойынша 
"kzBBВ-"деңгейінде растады. 

Еліміздің ең ірі банкі – "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ рейтингтерін де үш рейтингілік агенттік 
растады. 26 қаңтарда S&P Global Ratings халықаралық рейтинг агенттігі банктің рейтингін 
халықаралық шкала бойынша "ВВ+/В"деңгейінде растады. 15 наурызда топ 2020 жылғы  
352,7 млрд теңгеге қарсы 462,4 млрд теңге мөлшерінде 2021 жылғы таза пайда туралы есеп берді. 
Fitch және Moody's рейтингтік агенттіктері сәуір айында банктің рейтингтерін егеменді деңгейде 
растады. 17 мамырда компания шоғырландырылған қаржылық ақпаратты ұсынды, оған сәйкес 
қарапайым акционерлерге таза пайда 2022 жылдың бірінші тоқсанында 28,3%-ға  
124,2 млрд теңгеге дейін ұлғайды, бұл 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы 96,8 млрд теңгеден артық. 
26 мамырда S & P Global Ratings банктің рейтингін бұрынғы "BB+/B" деңгейінде растады, болжам 
"Тұрақты". 

KASE-нің басқа индекстік компаниялары да 2021 жылдың және бірінші тоқсанның оң қаржылық 
қорытындылары туралы есеп берді. Атап айтқанда, "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның 2021 жылғы 
таза пайдасы 220 млрд теңге деңгейінде қалыптасты.  

"Қазақтелеком" АҚ 2021 жылы топ бойынша шоғырландырылған таза пайданың 49% -ға 65,3-тен 
97,4 млрд.теңгеге дейін өсуін көрсетті. 31 мамырда компания бірінші тоқсанның қорытындысы 
бойынша шоғырландырылған таза пайда 29,2 млрд теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 17% - ға өскенін хабарлады. 

Наурызда Kaspi компанияның таза шоғырландырылған пайдасы 2021 жылы 1,5 еседен астам – 
258,3-тен 393,8 млрд теңгеге дейін өсті деп есеп берді.  

06 сәуірде "KEGOC" АҚ KASE-ге Компанияның 2021 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі 
бойынша аудиторлық есеп берді, оған сәйкес компанияның 2021 жылғы таза пайдасы бір жыл 
бұрынғы 53,5 млрд.теңгеге қарағанда 52,6 млрд. теңгені құрады. 

KASE GLOBAL СЕКТОРЫ 

Маусым айының соңында Биржаның сауда-саттық тізімдерінде "KASE Global" секторында  
46 эмитенттің 46 акциялары болды. 2022 жылдың екінші тоқсанында KASE ресми тізімінің "KASE 
Global" секторына Airbus, Cameco Corporation және KLA Corporation жай акциялары енгізілді.  

Аталған кезеңде "KASE Global" секторында жалпы сомасы 10,3 млрд теңгеге 1 693 мәміле 2022 
жылдың алты айында "KASE Global" секторында сауда-саттық көлемі 18,1 млрд теңгені құрады. 
Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 153,5 млн теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны 
– 114, бір мәміленің орташа көлемі-1,3 млн теңге.  

Бірінші жартыжылдықтағы сауда-саттықтың ең үлкен көлемі келесі акцияларға келді: 



• Airbus SE (AIR_KZ) – жалпы сомасы 9 921,8 млн теңгеге 65 келісім; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – жалпы сомасы 1 249,3 млн теңгені құрайтын 862 мәміле; 

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) - жалпы сомасы 704,3 млн теңгеге 756 мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне акциялармен 
жасалған мәмілелердің жиынтық көлемінің 42,0%, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 
9,8%, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 25,2%, жеке тұлғалардың үлесіне – 23,0% келді. Резидент 
еместердің үлесі 0,3% – дан аз болды. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР  

2022 жылдың алты айының қорытындысы бойынша KASE-де саудаланатын корпоративтік қарыз 
көлемі 0,9% - ға немесе 143,1 млрд теңгеге 15,3 трлн теңгеге (32,8 млрд USD) дейін төмендеді. Бұл 
ретте 2022 жылдың екінші тоқсанында корпоративтік қарыз көлемі 3% - ға немесе 443,7 млрд теңгеге 
өсті. 

2022 жылдың 01 шілдесіне KASE сауда-саттық тізімінде 82 эмитенттің 324 корпоративтік 
облигациялары болды. Жыл басынан бері KASE ресми тізіміне 14 эмитенттің 19 облигация 
шығарылымы (бес жаңа) енгізілді, оның ішінде 2022 жылдың екінші тоқсанында жеті эмитенттің 
тоғыз шығарылымының облигациялары (екі жаңа) листинг рәсімінен өтті: "ҚазАгроҚаржы" АҚ, 
"ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС екі шығарылымынан және "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы АҚ, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ, "R-Finance 
"микроқаржы ұйымы" ЖШС, "АРКАДА ИНДАСТРИ" ЖШС және "FinQ"ЖШС бір шығарылымынан. 

KASE_BMY корпоративтік облигацияларының табыстылық индексінің мәні жыл басынан бері 101 
базистік тармаққа жылдық 11,62% - ға дейін өсті 

Алты ай ішінде сауда-саттықтың жиынтық көлемі 702,5 млрд теңгені құрап, 2021 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 14,9% - ға немесе 122,7 млрд теңгеге төмендеді. Орташа күндік сауда-
саттық көлемі 6,0 млрд теңгені құрады (қайталама нарықта – 4,9 млрд теңге), орташа күндік мәміле 
саны – 64 (қайталама нарықта – 61), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 92,3 млн теңге (қайталама 
нарықта-79,1 млн теңге). 

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы сомасы 129,6 млрд. теңгеге он эмитенттің 
облигацияларының 16 шығарылымы орналастырылды, бұл өткен жылдың тиісті көрсеткішінен 
72,2% - ға төмен. Оның ішінде екінші тоқсанда орналастыру көлемі 118,3 млрд теңгені құрады, сегіз 
эмитент өз облигацияларының он шығарылымын орналастырды: "Қазақстанның орнықтылық қоры" 
АҚ орташа алынған кірістілігі бар облигацияларды орналастырып, жылдық 14,67% өтеуге 20,2 млрд 
теңге тартты; 

• "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ өтеуге дейін бір жыл мерзімімен жылдық  
14,50–14,80% кірістілігі бар облигациялардың үш шығарылымын орналастыра отырып,  
58,5 млрд теңге тартты (шығарылымдар бойынша орташа өлшенген кірістілік жылдық  
14,67–14,79% диапазонында ауытқыды) ; 

• "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы " АҚ үш жыл өтеуге дейінгі мерзіммен 
жылдық 15,50-16,90% өтеуге кірістілігі бар облигацияларды орналастыра отырып, 39,4 млрд 
теңге тартты; 

• "Онлайнказфинанс" шағын қаржы ұйымы" ЖШС 1 бір жыл өтеуге дейінгі мерзіммен жылдық 
10,00% өтеуге кірістілігі бар облигацияларды орналастыра отырып, $6,8 млн (3,0 млрд теңгеге 
балама) тартты; 

• "R-Finance" шағын қаржы ұйымы" ЖШС жылдық 25,00% өтеуге кірістілігі бар үш жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 119,8 млн теңге тартты; 

• "Swiss Capital" ШҚҰ "ЖШС (Свисс Капитал)" өтеуге дейін мерзімі 1,4 жыл болатын жылдық  
10,0-10,50% кірістілігі бар облигацияларды орналастыра отырып, $1,4 млн (баламасы  
662,5 млн теңге) тартты; 

• "Жеке орналастыру" алаңынан үш компания 16,7 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығында банктердің үлесі 42,6%-ды, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесі – 11,0% - ды, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 18,3% - ды, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 25,5%-ды, 



жеке тұлғалардың үлесі-2,5% - ды құрады. Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығындағы 
резидент еместердің үлесі 5,7% - ды құрады. 

Облигациялардың қайталама нарығында 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында сауда-саттық 
көлемі 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 59,7% - ға немесе 214,2 млрд теңгеге  
573,0 млрд теңгеге дейін өсті.  

Корпоративтік облигациялардың қайталама нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бөлінісінде 2022 жылдың алты айында ЕДБ үлесі 7,5%-ды, брокерлік – дилерлік ұйымдар – 4,1%- 
ды, басқа институционалдық инвесторлар-11,9% - ды, өзге заңды тұлғалар-73,7% - ды құрады, жеке 
тұлғалардың үлесі 2,9% - ға тең. Бейрезиденттердің үлесі 11,3% - ды құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

2022 жылдың алты айының қорытындысы бойынша KASE-де сатылатын номинал бойынша 
мемлекеттік қарыз сомасы 18,5 трлн теңгені (39,9 млрд USD) құрады, жыл басынан бері 4,0%-ға 
немесе 715,4 млрд теңгеге ұлғайды. 2022 жылдың екінші тоқсанында мемлекеттік қарыз сомасы 
7,4% - ға немесе 1,3 трлн теңгеге өсті. 

KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 2,8 трлн теңгені құрады және 2021 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 62,1% - ға немесе 1,1 трлн теңгеге өсті. Алты айдың қорытындысы 
бойынша сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 23,3 млрд теңгені (қайталама нарықта 9,1 млрд 
теңге), мәмілелердің орташа күндік саны – 13 (қайталама нарықта – 10), бір мәміленің орташа күндік 
көлемі – 1,8 млрд теңгені (қайталама нарықта бір мәміленің орташа көлемі-0,9 млрд теңгені) құрады. 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 37,7% - ға немесе 460,8 млрд теңгеге 1,7 трлн 
теңгеге дейін өсті. Оның ішінде 130,2 млрд теңгені 11 облыстың, Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларының әкімдіктері жылдық 0,35-4,24% - бен (мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру 
шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыру мақсатында) тартты. Қаржы министрлігі өтеу мерзімі  
0,8 жылдан 15 жылға дейінгі 20 шығарылымды (жеті жаңа шығарылым және  
13 шығарылым ірілендірілді) орналастыра отырып, орташа алынған кірістілігі жылдық 10,21–14,50% 
болатын (жылдық 10,21-14,50% болатын) 1,6 трлн теңге тартты. 

2022 жылдың екінші тоқсанында орналастыру көлемі 1 трлн теңгені құрады. Оның ішінде  
64,6 млрд теңгені әкімдіктер, Қаржы министрлігі – 966,5 млрд теңгені жылдық 12,64–14,50% - бен 
тартты. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде 2022 жылдың алты айында ЕДБ-
ға 11,9 %, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне – 0,4 %, басқа институционалдық 
инвесторлардың үлесіне-72,4 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 15,3% - ды, жеке тұлғалардың 
үлесіне 0,1% - дан аз болды. Резидент еместер МБҚ бастапқы нарығына қатысқан жоқ.  

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі екі есе өсіп, 1,1 трлн теңгеге жетті. Ұлттық Банктің 
қайталама нарықтағы сауда-саттық үлесі – сауда – саттықтың жалпы көлемінен 15,5% немесе  
85,7 млрд теңге, МЕКАМ үлесі-62,2% немесе 399,1 млрд теңге, Қазақстан Республикасының 
еурооблигацияларының үлесі-7,4% немесе 78,9 млрд теңге. Қалған көлем шет мемлекеттердің МБҚ-
мен мәмілелерге келіп, 2,1% - ды немесе 22,6 млрд теңгені құрады. 

2022 жылдың екінші тоқсанында МБҚ қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 553,6 млрд 
теңгені құрады. Ұлттық Банктің қайталама нарықтағы сауда-саттық үлесі – жалпы сауда көлемінен 
28,3% немесе 303,6 млрд теңге, МЕКАМ үлесі – 72,1% немесе 666,9 млрд теңге, Қазақстан 
Республикасының еурооблигацияларының үлесі-10,7% немесе 59,5 млрд теңге. Қалған көлем шет 
мемлекеттердің МБҚ-мен мәмілелерге келіп, 1,7% немесе 9,3 млрд теңгені құрады. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан МБҚ қайталама нарығында 2022 жылдың алты 
айында банктердің үлесі 32,0%-ды, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесі – 3,4%-ды, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 8,7% - ды, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 55,2%-ды, 
жеке тұлғалардың үлесі 0,7% - ды құрады. Бейрезиденттердің үлесі 11,5% құрады % 

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. 



2022 жылдың басынан бастап ресми тізімге Азия Даму Банкі облигацияларының екі шығарылымы 
және Еуразиялық даму банкінің бір шығарылымы енгізілді, оның екеуі 2022 жылдың екінші 
тоқсанында енгізілді. 

Өткен кезеңде сауда-саттық көлемі 48,1 млрд теңгені құрады, бұл 2021 жылдың ұқсас кезеңінің 
нәтижесінен 9,8 млрд теңгеге немесе 16,9% - ға төмен. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда мәмілелер саны 3,4 есеге артып, 170 мәмілені құрады.  

Бастапқы нарықта сауда-саттық көлемі 24,0 млрд теңгені құрады және 2021 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 39,9% - ға немесе 15,9 млрд теңгеге азайды.  

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары секторының бастапқы нарығында жалпы сомасы 
24,0 млрд теңгеге Азия Даму Банкі облигацияларының екі шығарылымы орналастырылды: 
әлеуметтік облигациялардың бір шығарылымы бірінші тоқсанда 14 млрд теңге көлемінде 
орналастырылған, жылдық 11,00% өтеуге кірістілігі және екінші шығарылым – екінші тоқсанда  
10 млрд теңге көлемінде, жылдық 14,00% өтеуге кірістілігі бар. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан бастапқы нарықта ЕДБ үлесі 20,8%-ды, 
институционалдық инвесторлар – 20,8% - ды, өзге заңды тұлғалар-58,3% - ды құрады.  

Қайталама нарықта сауда-саттық көлемі 24,1 млрд теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 
34,4% - ға немесе 6,2 млрд теңгеге жоғары.  

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде 2022 жылдың алты айында 
банктердің үлесіне 17,3 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 21,1%, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 26,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 34,6 %, жеке 
тұлғалардың үлесіне – 0,1% тиесілі болды. Резидент еместердің қатысуы 7,2% бағаланады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

2022 жылдың 01 шілдесінде Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар секторында есептік 
кезеңнің соңында алты басқарушы компанияның басқаруымен 20 құралдары және жеті ETF 
орналастырылды. 

2022 жылдың екінші тоқсанында ресми тізімге "Halyk Global Markets" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ 
еншілес ұйымы) басқаруындағы инвестициялық пай қорының бір құралы енгізілді. 

Есепті кезеңде сауда-саттық көлемі 4,6 млрд теңгені құрады, бұл ұқсас кезеңнің нәтижесінен  
81,2%- ға немесе 19,7 млрд теңгеге төмен.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 28,8 % – жеке тұлғаларға, 30,3%-брокер– 
дилерлерге, 38,9 % – өзге заңды тұлғаларға және 2,1% - басқа институционалдық инвесторларға 
тиесілі. Резидент еместердің қатысуы 4,0% бағаланады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылғы 01 шілдесіндегі жағдай бойынша KASE ресми тізімінде базалық активтері 
"Қазатомөнеркәсіп "Ұлттық атом компаниясы" АҚ, "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ, 
"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы "АҚ, Kaspi.kz" АҚ, Қазақтелеком "АҚ және "ForteBank" 
АҚ жай акциялары болып табылатын бес шығарылымның жаһандық депозитарлық қолхаттары 
(ЖДҚ) болды.  

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында сауда-саттық көлемі 15,3 млрд теңгені құрап, 2021 жылдың 
бірінші жартыжылдығына қатысты 57,9% - ға немесе 21,1 млрд теңгеге төмендеді.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 35,8 % – ы жеке тұлғалардың шоттарына, 1,7%-ы 
брокерлік – дилерлік ұйымдарға, 46,4 % – ы басқа институционалдық инвесторларға және  
16,0%-ы басқа заңды тұлғаларға тиесілі болды, бейрезиденттердің үлесі 8,9% - ды құрады. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша Орталық депозитарийде 365,1 жеке тұлғалардың 
атынан ашылған 146,8 жеке есеп-шоттар болды. Ол бірінші жартыжылдықтың қорытындысы 
бойынша 158 мың шот тіркелді.  

 



ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

Бірінші жартыжылдықта KASE валюта нарығындағы сауда-саттыққа KASE 32 мүшесі қатысты. 

Бірінші жартыжылдықта шетел валюталары нарығындағы сауда-саттық көлемі 8,2 трлн теңгені 
құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 20,4% - ға немесе 1,4 трлн теңгеге жоғары. Бірінші 
жартыжылдықта сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 69,8 млрд теңгені құрады, мәмілелердің 
орташа күндік саны – 335, бір мәміленің орташа көлемі-208,7 млн теңге.Төмендегі кестеде KASE-де 
саудаланатын валюталық жұптардың негізгі сипаттамалары келтіріледі (жақшада көрсеткіштің өткен 
айға өзгеруі көрсетілген, бағамның өзгеруі шетел валютасының теңгеге орташа өлшемді 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 
15 859,82 

(+0,8) 

87,0 % 

(-10,6 %) 

34 849 

(-9 788) 
409,50-523,00 

470,24 

(+8,9%) 

RUB/KZT 
115 553,39 

(x9,8) 

9,0 % 

(+8,0 %) 

3 360 

(+2 052) 
4,7200-8,9400 

8,8920 

(+50,1%) 

CNY/KZT 
2 857,38 

(x3,0) 

2,5 % 

(+1,5 %) 

1 023 

(+369) 
61,8000-81,0100 

70,2604 

(+3,6%) 

EUR/KZT 
183,52 

(х3,1) 

1,0 % 

(+0,6 %) 

231 

(+92) 
449,50-570,00 

484,00 

(-1,6%) 

EUR/USD 
81,00 

(-) 

0,5 % 

(+0,5 %) 

19 

(+19) 
1,1020-1,1070 

1,1055 

(-) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында ақша нарығындағы сауда-саттықтың жиынтық көлемі 2021 
жылдың бірінші жартыжылдығына қатысты 2,0 есе немесе 63,1 трлн теңгеге ұлғайып, 125,1 трлн 
теңгені құрады. 

Мәмілелер көлемі арқылы орташа алынған USD/KZT валюталық своп операциялары және бір жұмыс 
күніне ашылған МБҚ-мен автоматты репо операциялары бойынша кірістілік мәнін білдіретін 
MM_Index ақша нарығының композиттік индикаторы 2022 жылғы маусымның соңына қарай жылдық 
13,55% - ға дейін 10,52% - ға 303 б.н. ұлғайды. 

Репо операцияларының нарығы 

Осы сегменттегі сауда-саттық көлемі 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 109,5 трлн теңгені 
құрады, бұл 2021 жылдың ұқсас кезеңінің көлемінен 93,6% - ға немесе 52,9 трлн теңгеге артық. 
Операциялардың орташа күндік көлемі 927,7 млрд теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны 
– 886, бір мәміленің орташа көлемі – 1,0 млрд теңге. 

МБҚ - мен авторепо сауда – саттық көлемі 83,1 трлн теңгені немесе репо жалпы көлемінің 75,9%, 
МБҚ-мен-26,4 трлн теңгені немесе 24,1%, МБҚ-мен тікелей репо-23,6 млрд теңгені немесе 0,02% 
және МБҚ-мен тікелей репо-1,2 млрд теңгені немесе 0,001% құрады. 

Маусым айының соңына қарай TONIA индикаторы (биржада бағалы қағаздармен бағалы 
қағаздармен автоматты репо секторында жасалған, бір жұмыс күні мерзімге репо ашу мәмілелері 
бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме) 283 б.н. жылдық 10,56% - дан 13,39% - ға дейін 
ұлғайды. TRION индикаторы (биржа орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып 
клирингтік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздармен бағалы қағаздармен автоматты репо 
секторында бір жұмыс күні ішінде биржада жасалған РЕПО ашу мәмілелері бойынша орташа 
алынған пайыздық мөлшерлеме) жылдық 10,53% - дан 13,45% - ға дейін, 292 б.н.артты. 

TWINA индикаторы (биржа орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып клирингліік 
қызметті жүзеге асыратын МБҚ себетінің бағалы қағаздарымен автоматты репо секторында 



Биржада жасалған, жеті жұмыс күні мерзімге репо ашу мәмілелері бойынша орташа алынған 
пайыздық мөлшерлеме) жылдық 10,34% - дан 13,17% - ға дейін 283 б.н. ұлғайды. 

TONIA, TRION және TWINA репо операциялары индикаторларының құбылмалылығы бірінші 
жартыжылдықта Ұлттық банктің базалық мөлшерлемесінің дәлізі шеңберінде серпінді ауытқып 
отырды. Құбылмалылық серпіні салық кезеңдерінде және перспективада іскерлік белсенділіктің 
төмендеуін күту кезеңдерінде дәстүрлі түрде ұлғайды. 

Валюталық своп операциялары 

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында валюталық своп операциялары нарығындағы сауда-саттық 
көлемі 15,6 трлн теңгені құрады, бұл 2021 жылдың бірінші жартыжылдығына қатысты 2,9 есеге 
немесе 10,2 трлн теңгеге артық. Жарты жыл ішіндегі операциялардың орташа күндік көлемі  
132,1 млрд теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 24, бір мәміленің орташа көлемі – 
5,5 млрд теңге. 

Аспаптық құрылымда 15,1 трлн теңге немесе своп мәмілелері көлемінің 96,8% – USDKZT 
своптарына, 334,0 млрд теңгеге немесе 2,1% -RUBKZT, 158,4 млрд теңгеге немесе 1,0% - EURKZT 
своптарына келді.  

USDKZT жұбында своптар сауда-саттығының жалпы көлемінің 73,3% (11 434,6 млрд теңге немесе 
25 218,8 млн USD) бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001) мәмілелерге, екі күндік 
валюталық своппен (USDKZT_0_002) мәмілелерге своп сауда-саттығының жалпы көлемінің 22,2% 
(3 461,4 млрд теңге немесе 7 898,0 млн USD), апталық валюталық своппен (USDKZT_0_01W) 
мәмілелерге своп сауда-саттығының жалпы көлемінің 0,2% (32,0 млрд теңге немесе 70,0 млн USD), 
апталық валюталық своппен (USDKZT_0_01M) мәмілелерге своп сауда-саттығының жалпы 
көлемінің 1,1% (172,8 млрд теңге немесе 387,0 млн USD).  

RUBKZT жұбында своптар сауда-саттығының жалпы көлемінің 0,8% (129,6 млрд теңге немесе  
17 700,0 млн RUB) бір күндік валюталық своппен (RUBKZT_0_001) мәмілелерге, екі күндік 
валюталық своппен (RUBKZT_0_002) мәмілелерге своп сауда-саттығының жалпы көлемінің 1,2% 
(193,3 млрд теңге немесе 26 300,0 млн RUB) мәмілелерге, 0,1 % своптар саудасының жалпы 
көлемінен (11,2 млрд теңге немесе 1 300,0 млн RUB) RUBKZT_1_001 мәмілелеріне келді.  

EURKZT жұбында своптар сауда-саттығының жалпы көлемінің 0,8% (127,6 млрд теңге немесе  
255,4 млн EUR) бір күндік валюталық своппен (EURKZT_0_001) мәмілеге, своптар сауда-
саттығының жалпы көлемінің 0,2% (30,8 млрд теңге немесе 55,0 млн EUR) EURKZT_1_001-мен 
мәмілеге келді. 

Бір күндік долларлық своп индикаторының кірістілігі SWAP-1D (USD) маусым айының соңында жыл 
басынан бастап 500 б.н. ұлғайып, жылдық 14,48%-ға жетті, екі күндік валюталық своп 
индикаторының кірістілігі SWAP-2D (USD) жыл басынан бастап 283 б.н. жылдық 13,17% - ға дейін 
ұлғайды. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта биржалық нарықтың осы секторында саудаға АҚШ долларының теңгеге шаққандағы 
бағамына жеткізілімсіз фьючерстер, "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ 
жай акциялары және KASE Индексі қолжетімді.  

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында бұл секторда мәмілелер жасалмады. Шілде айының 
басында деривативтер нарығында сауда-саттыққа қатысушылардың ашық позициялары болмады. 

 

 

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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