
 

 

 

 

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

 

Алматы қаласы 2022 жылдың 15 наурызы  

 

KASE Биржа мүшелерін, листингілік компаниялар мен бұқаралық  
ақпарат құралдарын 2021 жылға марапаттады 

 

2022 жылғы 15 наурызда "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа, KASE) 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен биржа мүшелерін, листингілік компанияларды – 
ашықтыққа ұмтылғаны үшін, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) өкілдеріне – қор 
нарығын белсенді түрде жариялағаны үшін жыл сайынғы марапаттау рәсімін өткізді. 

 

KASE мүшелері 

Биржа мүшелерінің арасында "Корпоративтік облигациялар нарығындағы жылдың андеррайтері" 
номинациясында "Фридом Финанс" АҚ марапатталды. 2021 жыл ішінде "Фридом Финанс" АҚ ең 
үлкен көлемі бар облигациялар шығарылымының ең көп санының андеррайтері болды. 

 "Бағалы қағаздар нарығының көшбасшысы " және "Корпоративтік облигациялар нарығының 
көшбасшысы " номинациялары бойынша "Фридом Финанс " АҚ қор нарығында да, Ka = 3,80 
белсенділік коэффициенттері бойынша айтарлықтай көшпен 2021 жылды аяқтап, үздік деп 
танылды. облигациялар нарығында. 

 "Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының көшбасшысы" номинациясы бойынша "Фридом 
Финанс" АҚ белсенділік коэффициенті Ka = 3,00 болатын биржалық нарықтың осы секторындағы 
ең үлкен сауда белсенділігін көрсеткені үшін де жеңімпаз деп танылды. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша "Валюта нарығының көшбасшысы" номинациясында 
"Ситибанк Қазақстан" АҚ жеңімпаз деп танылды. 

30 акция бойынша маркет-мейкер болған "Акциялар нарығындағы жылдың маркет-мейкері" 
номинациясында "Фридом Финанс" АҚ марапатталды. Компанияның маркет-мейкер 
операцияларының көлемі 4 млрд теңгеден астам, мәмілелердің саны 10 мыңға жуық. 

2021 жылы 31 корпоративтік облигациялар бойынша маркет-мейкер болған "Банк ЦентрКредит" 
АҚ еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ "Корпоративтік облигациялар нарығындағы жылдың маркет-
мейкері" номинациясы бойынша марапатталды, осы бағалы қағаздар бойынша 280 мәміле 
жасалды. 

 "Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығындағы жыл маркет-мейкері" номинациясында "Фридом 
Финанс " АҚ белсенділік танытты. 

 "Инвесторларды тартуға қосқан елеулі үлесі үшін " номинациясы бойынша жаңа белсенді сауда 
шоттарының ең көп саны үшін "Halyk Finance" АҚ марапатталды. 2021 жылы "Halyk Finance" АҚ 
ашық белсенді шоттарының саны 12 713 құрады. 

 "Үздік қаржылық кеңесші " номинациясы бойынша "BCC Invest " АҚ марапатталды. 2021 жылы 
компания ең көп шығарылымдар бойынша – 8 эмитенттің бағалы қағаздарының 11 шығарылымы 
листингімен қаржылық кеңесші болды. 

 "Акциялардың қайталама нарығындағы сауда-саттықтың ең үлкен көлемі" номинациясы 
бойынша "SkyBridge Invest " АҚ марапатталды, акциялардың қайталама нарығындағы сауда-
саттықтың жалпы жалпы айналымынан өз клиенттерінің қатысу үлесі шамамен 23,7%-ға 
бағаланды. 



"Қытай юанының биржалық нарығын дамытуға қосқан үлесі үшін номинациясы бойынша 
"Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕҰ Банкі" АҚ, "Ресей рублінің биржалық нарығын дамытуға қосқан 
үлесі үшін" номинациясы бойынша жеңімпаз "Сбербанк России"АҚ еншілес банкі болды. Бұл 
қатысушылар осы валюта жұптарымен ең үлкен көлемде мәмілелер жасады. 

2021 жылы Биржа мүшелері инвесторларды тартуда ғана емес, инвесторлардың қаржылық 
сауаттылығын арттыруға бағытталған іс-шараларды өткізуде де белсенділік танытты. Биржа 
"Қаржылық сауаттылықты арттыруға қосқан үлесі үшін" номинациясы бойынша марапаттау 
туралы шешім қабылдады - "First Heartland Jusan Invest" АҚ және "Сентрас Секьюритиз" АҚ. 

"Биржаның технологиялық жобаларын қолдағаны үшін" номинациясы бойынша үздік деп 
танылғандар "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ, "Kaspi Bank" АҚ 
және "Halyk Finance" АҚ. Жеңімпаздар омнибус шоттары бойынша сауда-саттық жобасын жүзеге 
асыруға, KASE GLOBAL секторын іске қосуға, қор нарығында сәйкесінше ASTS+ сауда-клиринг 
жүйесінің функционалдығын сынауға және осы жүйенің инфрақұрылымын жаңартуға белсенді 
қатысты.  

 

KASE Листингілік компаниясы 

2021 жылдың қорытындысы бойынша "Айқындылыққа ұмтылғаны үшін" дипломадарымен: 

– қаржы секторы компаниялары – "Қазақстан Даму Банкі" АҚ және "Қазақстан Халық жинақ 
Банкі" АҚ; 

– қаржылық емес сектор компаниялары – "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ және 
"Kaзатомпром" Ұлттық атом компаниясы" АҚ марапатталды 

Бұл компаниялар ақпаратты ашу және ашылатын құжаттардың ақпараттық мазмұны бойынша 
көшбасшылар болып табылады. 

 

БАҚ өкілдері 

Қазақстанның қор нарығын және 2021 жылғы KASE қызметін белсенді жариялағаны үшін БАҚ 
өкілдері де грамоталармен марапатталды. Бұл журналистер материалды қолжетімді және 
қызықты етіп көрсетудің жоғары кәсіби деңгейін көрсетті. 

"Баспасөз БАҚ-та қор нарығы мен Қазақстан қор биржасын белсенді жариялағаны үшін" 
номинациясы бойынша дипломдар Динара Бекмағамбетова ( "Курсив" газеті") мен Алевтина 
Донскихке ( "Деловой Kaзахстан " газеті) берілді. 

Елена Тумашова (Inbusiness.kz интернет-порталы) және Татьяна Батищева (Forbes.kz интернет-
порталы) "Қор нарығын және KASE интернет-ресурстарын белсенді түрде жариялағаны үшін" 
номинациясының дипломдарымен марапатталды. 

"Теледидардағы қор нарығы мен KASE-ті белсенді көрсеткені үшін" номинациясы бойынша 
Kaмилла Тастанбекова ( "Хабар24 " телеарнасы) дипломмен марапатталды. 

 

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 Kaпиталдандыру 
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

