
 

 

 

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

 

Алматы қаласы           2021 жылдың 14 қазаны 

 

KASE биржалық нарықтың 2021 жылы үшінші тоқсанына және тоғыз айындағы 
 жұмыс қорытындысын ұсынады  

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE, Биржа) 2021 жылдың тоғыз айына жұмыс қорытындысы туралы 
хабарлайды. 

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2021 жылдың тоғыз айына 114,3 трлн теңгені 
құрады, 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 33,5 % немесе 28,7 трлн теңгеге өсті. 

• Акциялар секторында сауда-саттық көлемі 20,8 % -ға өсіп, 187,5 млрд теңгені құрады. 

• Акциялар нарығын қаржыландыру 51,9 % өсіп, 9,9 трлн теңгеден 28,9 трлн теңгеге өсті. 

• 2021 жылдың тоғыз айындағы жағдай бойынша KASE Индексі 26,5 % өсіп, 3 383,68 нүктені 
құрады.  

• Листингілеу ресімінен 37 эмитент өтті, сонымен қатар 14 компанияның бағалы қағаздары алғаш 
рет Биржаның ресми тізіміне енгізілді.  

• 2021 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 192 эмитенттің  
517 мемлекеттік емес бағалы қағаздарының атауы тіркелген. 

•  2021 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалар ашқан 
196 648 астам жеке шоты тіркелді. Ол өткен 2021 жылдың басына қарағанда 63 787 шотқа артық. 

 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

KASE 2019–2021 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру аясында Биржа келесі 
жобаларды жүзеге асырды және келесі іс-шаралрады атқарды: 

- KASE туынды құралдар нарығында жаңа SPECTRA сауда -клиринг жүйесін іске қосты. Жаңа 
жүйе жоғары өнімділік пен ақауларға төзімділікпен, сондай -ақ функционалды сауда 
терминалымен және қатысушылардың ішкі жүйелерін заманауи деректер алмасу хаттамалары 
арқылы қосу мүмкіндігімен сипатталады. 

- Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Қазақстан қор 
биржасы, PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory ЖШС (PwC Kazakhstan) тұрақты 
қаржыландыру принциптерін ілгерілету мақсатында ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қойды. Меморандумға қатысушылар қазақстандық қаржы нарығында тұрақты қаржыландыру 
принциптерін ілгерілету бойынша күштерді біріктіреді, сондай -ақ тұрақты даму жобаларын 
қаржыландыру үшін корпоративтік секторды қолдайды. 

- KASE Қазақстанның қаржылық нарығында ESG жобаларын қаржыландыруды ынталандыру 
және тұрақты даму жобаларын қаржыландыруда корпоративтік секторды қолдау мақсатында 
"Аналитикалық несиелік рейтинг агенттігі" АҚ (ACRA) және "Эксперт РА" АҚ-мен 
меморандумдарға қол қойды. 

- 2021 жылдың 16 шілдесінде KASE PwC Kazakhstan және "Қазақстанның халықтық жинақ банкі" 
АҚ -мен бірлесіп "Жасыл қаржыландыру және қарыз капиталы нарығы" конференциясын өткізді. 
Конференция спикерлері, PwC және Strategy & EMEA (Еуропа, Таяу Шығыс, Африка), KASE, 
Halyk Bank, VTB Capital, Citi және JP Morgan жасыл қаржыландыру бойынша жетекші еуропалық 



сарапшылары Қазақстанда жасыл қаржыландыру құралдарының дамуы, тенденциялар туралы 
өз пікірлерімен бөлісті. әлемдік экономикада, Қазақстанда жасыл қаржының дамуы және оның 
қалыптасуының ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. 

– Үйретуші іс-шаралар 

KASE биржалық нарығының қызметі туралы, сондай -ақ қазақстандық қор нарығында 
капиталды тарту мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру мақсатында Биржа Business FM 
радиосында KASE Stock News бағдарламасын шығаруды жалғастыруда. 

KASE Talks жобасы аясында "Centras Securities" АҚ басқарма төрағасы Мұрат Ақыновтың және 
"BCC Invest" АҚ басқарма төрағасы Александр Дронин қатысуымен ашық дәрістер өткізілді.  

Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымының (IOSCO) бастамасымен 
қаржылық сауаттылықты жоғарылату бойынша халықаралық ақпараттық кампания - 
Дүниежүзілік инвесторлар апталығы аясында KASE қаржылық сауаттылықтың күзгі сессиялары 
білім беру бағдарламасын бастады. Бағдарлама 2021 жылдың 25 қыркүйегінде басталды және 
осы жылдың желтоқсанына дейін жалғасады. 

– Бизнеске арналған іс-шаралар 

"Эмитенттер күні" жобасы аясында есепті кезеңдегі компания қызметінің нәтижелері бойынша 
KASE инвесторлармен, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен және БАҚ 
өкілдерімен "Kcell" АҚ, "KMF MFO" ЖШС, "Еуразиялық даму банкі" АҚ басшылығының онлайн 
кездесулерін ұйымдастырды. 

Іскер қауымдастық пен мүдделі жұртшылықты хабардар ету үшін KASE "Даму" кәсіпкерлікті 
дамыту қорымен және Түркістан, Ақтөбе және Қызылорда облыстарының әкімдіктерімен 
бірлесіп, қор нарығында капиталды тарту бойынша онлайн -дөңгелек үстел өткізді. 

– Халықаралық ынтымақтастық 

2021 жылдың 28 қыркүйегінде Биржа Өзбекстан Республикасында "KASE Day in Tashkent" 
мерекесін өткізді. Іс -шара қатысушыларды қазақстандық биржалық нарықтың ағымдағы 
жағдайы мен даму перспективаларымен, KASE қаржылық құралдарымен және қызметтерімен, 
өзбек компаниялары үшін қазақстандық қор нарығында капиталды тарту шарттарымен және 
инвестициялық әлеуетімен таныстыруға бағытталған. 

"Қазақстан қор биржасы" және "Өзбек республикалық валюталық қор биржасы" (UZCE) өзара 
ынтымақтастық туралы Меморандум жасасты. Меморандумның мақсаты - KASE және UZCE 
арасында биржалық сауда-саттық құралдарын және технологияны пайдалануды зерделеу 
және тәжірибе алмасу аясындағы ынтымақтастық болып табылады. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Жыл басынан бері акциялар нарығының капитализациясы 52% -ға немесе 9,9 триллион теңгеге өсті 
және 28,9 триллион теңгені (68 миллиард АҚШ доллары) құрады. Акциялар нарығының 
капиталдануының өсуі KASE бойынша мәмілелердің қайта басталуымен және Kaspi.kz АҚ жай 
акцияларының бағасының өсуімен байланысты. Сонымен қатар, капиталдандырудың өсуіне KASE 
индексінің қоржынына енгізілген акцияларға, атап айтқанда "Қазатомөнеркәсіп" АҚ мен 
"Қазақстанның халық жинақ банкі" АҚ акциялары бағасының өсуі ықпал етті. 

2021 жылдың қыркүйегінің соңындағы жағдай бойынша KASE сауда тізіміне 122 эмитенттің  
137 номиналындағы акциялары, оның ішінде бейлистингілік бағалы қағаздар секторындағы 
акциялар - төрт компанияның төрт номиналындағы акциялары енгізілді. 

Жыл басынан бері Биржаның ресми тізіміне бес эмитенттің бес номиналының жай акциялары (үш 
жаңа, KASE -де алғаш рет тізімделген) енгізілді, оның ішінде бір номиналдың акциялары KASE 
ресми тізіміне енгізілді. үшінші тоқсан - "AsiaAgroFood" АҚ жай акциялары. 

Бұл ретте, жыл басынан бері Биржаның ресми тізімінен сегіз эмитенттің тоғыз есімінің акциялары 
шығарылды, олардың ішінен үшінші тоқсанда "ZANGAR" Қазақ республикалық сауда үйі" АҚ екі 
атауының акциялары шығарылды.  

2021 жылдың тоғыз айында акциялармен сауда көлемі 187,5 млрд теңгені құрады және 2020 жылдың 
сәйкес көрсеткішіне қатысты 20,8% -ға немесе 32,2 млрд теңгеге өсті. 2021 жылдың үшінші 



тоқсанында сауданың барлық көлемі қайталама қор нарығына тиіп, 2021 жылдың екінші тоқсанымен 
салыстырғанда төрт есеге өсіп, 112,6 миллиард теңгені құрады. 

Орташа күнделікті сауда көлемі 1 млрд теңгені құрады, мәмілелердің орташа тәуліктік саны - 1661, 
бір мәміленің орташа көлемі - 620,5 мың теңге. 

Бастапқы нарық көлемі 852,0 млн.теңгеге бағаланды. Барлық көлем 2021 жылдың бірінші 
тоқсанында KASE сауда жүйесінде "BAST" АҚ жай акцияларын орналастыруға түсті. Инвесторлар 
бойынша сауда көлемінің 87,1% заңды тұлғаларға және 12,9% жеке тұлғаларға тиесілі болды. 
Резидент еместердің қатысуы 14,9%бағаланды. 

Акциялардың қайталама нарығындағы сауда көлемі 23% -ға немесе 34,9 млрд теңгеге өсіп,  
186,7 млрд теңгені құрады. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі категорияларының ішінде жеке тұлғалардың үлесі 
акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы айналымының 46,4% құрады. Банктердің үлесі 0,2%, 
брокер -дилерлер - 9,4%, басқа институционалды инвесторлардың үлесі - 4,3%, басқа заңды 
тұлғалардың үлесі - 39,7%жетті. Резидент еместердің қатысуы 5,2%-ға бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

KASE индексі жыл басынан бері 26,5 % өсіп, 3 383,68 нүктені құрады. Индекстік акциялармен 
мәмілелердің жалпы көлемі 124,4 млрд теңгені құрады. 

2021 жылдың 01 қазанында KASE Индексін есептеу үшін өкілеттік тізімі жеті атаулы акциядан тұрды. 

KASE Индексінің өкілеттік тізіміне кіретін акциялар бағасын өзгеруі 

Эмитент Код 
бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

на 01.01.21 на 01.10.21 Δ, % 9М 2021 9М 2020 Δ, % 

"Казатомпром" АҚ KZAP 7 150,00 15 700,00 119,6 537,2 1 540,0 186,7 

"Қазақстан Халық 

жинақ банкі" АҚ 
HSBK 123,99 182,52 47,2 8 055,9 

 
8 656,4 

 
7,5 

 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 215,64 297,21 37,8 2 545,9 5 315,4 108,8 

"Қазақтелеком" АҚ KZTK 26 700,00 34 700,01 30,0 4 023,3 17 163,1 326,6 

"КазТрансОйл" АҚ KZTO 970,00 1 073,00 10,6 3 322,2 4 919,7 48,1 

"KEGOC" АҚ KEGC 1 697,00 1 873,00 10,4 8 578,1 1 231,7 -85,6 

"Kcell" АҚ KCEL 2 760,00 1 319,00 -52,2 34 159,8 82 957,2 142,9 

 

Шілде айының қорытындысы бойынша KASE индексінің өкілетті тізіміндегі компаниялар арасында 
"Казатомпром" АҚ жай акциялары өсім көрсетті. Жыл басынан бері олар 119,6%-ға қымбаттады. 
2021 жылдың алғашқы алты айында компанияның бағалы қағаздары тарихи рекордтарды үнемі 
жаңартып отырады. Уран бағасы салыстырмалы түрде тұрақты болды және бір фунт үшін  
27-33 доллар аралығында өзгерді. Нарықта бірнеше шахталардың жабылуына және Канададағы ірі 
шахтаның құлыптау кезеңіне уақытша мәжбүрлі тоқтатылуына байланысты әлемдік уран 
жеткізілімінің төмендеуі байқалды. Бұл ретте АҚШ, Қытай, Ресей және Еуропа жасыл экономикаға 
көшу аясында атом энергиясына бет бұрды, бұл осы сектордың қосымша іргелі перспективаларын 
қосты. Инвесторлардың оптимизмі жыл сайынғы күшті қаржылық көрсеткіштермен және жоғары 
дивидендтік төлемдермен де күшейе түсті: компанияның 2020 жылғы таза пайдасы 221 млрд теңгені 
құрады, оның 150 млрд теңгесі дивиденд төлеуге бағытталды. Компанияның акциялары бір акцияға 
7150 теңгеден 2021 ж. кірді және 11 маусымда өзінің шыңына жетті, 13 599,19 теңгеге жетті, содан 
кейін олар дивидендтерді түзету кезеңіне көшті, ол 23 тамызға дейін созылды және 10 250,15 
теңгемен жабылды. 24 тамызда уран нарығында жаңа ойыншының пайда болуымен байланысты 
күшті митинг басталды - Sprott физикалық уран тресі. Canadian Uranium Trust тамыз айының 
ортасынан бастап физикалық уранды белсенді түрде сатып ала бастады және қыркүйек айының 
соңына дейін балансында 29 миллион фунт уран жиналды. Бұл әлемдегі реакторларды тұтынудың 
шамамен 17% -на тең. Ал Қазатомөнеркәсіп" АҚ өзгерген сұранысты қанағаттандыру үшін өндірістік 
бағдарламасын згертуді жоспарламайтынын мәлімдеді және уранды жаңа трестке тікелей жеткізу 
туралы еліссөздер жүргізіп жатыр. "Қазатомөнеркәсіп" АҚ бір жай акциясының бағасы 2021 жылдың 
17 қыркүйегінде максимумға жетті және 17 209,81 теңгені құрады. 



Екінші және үшінші орындарды өсу қарқыны бойынша "Қазақстанның халық жинақ банкі" АҚ банк 
секторы мен "ЦентрКредит Банк" АҚ өкілдерінің жай акциялары алады. 

"Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ жай акциялары 123,99 теңге деңгейінен жылды ашты. Акциялар 
дивиденд төлеу күнінің соңына дейін толық қалпына келтірілді пандемия алдындағы құнына  
158 теңге. Дивидендтен кейінгі түзету ұзақ уақытқа созылмады және акциялар қайтадан көтеріліп, 
үшінші тоқсанды 182,52 теңгеге жапты. 

Маңызды оқиғалардың бірі - Fitch және Moody's рейтингтік агенттіктерінің Қазақстан тарихына 
шетелдік қатысуы жоқ жеке банкке инвестициялық рейтингтерді бірінші рет беруі. 13 сәуірде Fitch 
"Қазақстанның халықтық жинақ банкі" АҚ рейтингін "BB +" деңгейінен "BBB-" (тұрақты) деңгейіне 
көтерді, 3 маусымда Moody's агенттігі сонымен қатар банктің рейтингісін "Ba1" -ден "Baa3" -ке дейін 
көтерді. "(тұрақты). Standard & Poor's 27 мамырда "BB" (тұрақты) рейтингін растады. 

2021 жылдың тоғыз айында "Қазақтелеком" АҚ жай акциялары 30 % өсіп, бір данасы 34 700,01 
теңгені құрады.  

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ НАРЫҒЫ  

Корпоративтік борыштың сауда-саттық көлемі 2021 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша 
3,2 % төмендеп немесе 469,2 млрд теңгеден, 14,2 трлн теңгеге (33,4 млрд USD) жетті.  

2021 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша KASE ресми тізімінде 74 эмитенттің корпоративтік 
облигацияларының 312 шығарылымы болды. Есептік кезеңде KASE ресми тізіміне 25 эмитенттің  
64 шығарылымы (9 жаңа эмитент) енгізілді: Үшінші тоқсанда 17 эмитенттің (жеті жаңа)  
28 облигациялар шығарылымы листинг рәсімінен өтті.  

Жыл басынан бері 19 эмитенттің 33 шығарылымының корпоративтік облигациялары KASE ресми 
тізімінен шығарылды: эмитенттің бастамасы бойынша бір шығарылым, мерзімінен бұрын өтеуге 
байланысты екі шығарылым, айыруға байланысты бес шығарылым. эмитенттің банктік және басқа 
операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 
лицензиясы.бағалы қағаздар, олардың жойылуына байланысты 12 шығарылым, айналым мерзімінің 
аяқталуына байланысты 13 шығарылым. 

KASE_BMY корпоративтік облигациялардың кірістілік индексінің мәні жыл басынан бері 47 базистік 
нүктеге төмендеп, жылдық 10,29 % құрады. 

KASE корпоративтік облигациялар нарығының жиынтық көлемі 2021 жылдың тоғыз айында  
2020 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 0,7 % немесе 9,4 млрд теңгеге дейін төмендеп, 1,3 трлн 
теңгені құрады. Сонымен, корпоративтік облигациялардың қайталама нарықтағы көлемі 2 есеге өсіп,  
289 млрд теңгеге 614,6 млрд теңгеге дейін жетті. 

Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 7,1 млрд теңгені (қайталама нарықта – 3,4 млрд теңге) 
құрады, орташа күндік мәміле көлемі – 30 (қайталама нарықта – 26 мәміле), бір мәміленің орташа 
күндік көлемі – 238,6 млн теңге (қайталама нарықта – 132,4 млн теңге). 

Барлығы Қазақстан қор биржасында 22 эмитенттің 43 облигациялық шығарылымы жалпы сомасы 
32,9 млрд теңгеге орналастырылды, 2021 жылдың екінші тоқсанындағы көрсеткіштен 40,3 % артық:  

•  "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ үш облигациялары шығарылымын орташа сараланған кірістілігі 
тиісінше жылдық 9,70–10,09 % орналастырып, 79,7 млрд теңге тартты; (шығарылым бойынша 
орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,70–10,09 %, өтеу мерзімі 1 жыл); 

•  "КазАгроҚаржы" АҚ өтеу кірістілігі жеті жылдық 11,90 % облигацияларын орналастыра отырып, 
40 млрд теңге тартты; 

• "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" ШҚҰ ЖШС бес жылдық облигациялар шығарылымын 
орташа сараланған кірістілігі жылдық 11,00 % орналастыра отырып, 5, 0 млрд теңге тартты; 

• "Fincraft Group" ЖШС облигациялар шығарылымын орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,50 % 
орналастыра отырып, 2,5 млрд теңге тартты, өтеу мерзімі 1,8 жылға дейін; 

• "RG Brands Kazakhstan" ЖШС 10 жылдық облигациялар шығарылымын орташа сараланған өтеу 
кірістілігі жылдық 20,00 % орналастыра отырып, 8,5 млрд теңге тартты; 

•  "Банк "Bank RBK" АҚ өтеу кірістілігі жылдық 12,5 % үш жылдық облигацияларын орналастырып, 
50,1 млрд теңге тартты; 



• "ОнлайнКазФинанс" Шағын қаржы ұйымы" ЖШС өтеу кірістілігі жылдық 18,33 % халықаралық 
облигацияларын орналастырып, 2 млрд теңге тартты; 

• "KMF (КМФ)" Шағын қаржы ұйымы" ЖШС өтеу кірістілігі жылдық 12,98–13,00 % (шығарылым 
бойынша орташа сараланған жылдық 12,98–13,00 % аралығында) екі жылдық облигацияларын 
орналастыра отырып, 10 млрд теңге тартты;  

• "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ бес жылдық әлеуметтік облигацияларды жылдық 11,9 % 
орналастыра отырып, 1,0 млрд теңге тартты; 

• "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ өтеу мерзімі 1,2 жылға дейінгі орташа 
сараланған өтеу кірістілігі жылдық 12,5 % облигацияларын орналастыра отырып, 5,6 млрд теңге 
тартты. 

Корпоративтік облигацияларлың алғашқы нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары бойынша 
ЕДБ үлесі – 27,8 %, брокер-дилерлердің үлесі – 7,8 %, басқа институционалдық инвесторлар – 27 %, 
өзге заңды тұлғалардың үлесі 36,3 %. Бейрезиденттердің қатысу үлесі -3,8 % болды.  

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі есептік кезеңде 2020 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі есе өсіп, 614,6 % млрд теңгені құрады. Үшінші тоқсанда сауда-
саттық көлемі 2021 жылдың екінші тоқсанына қарағанда 2,7 есеге өсіп, 255,8 млрд теңгені құрады. 

Корпоративтік облигацияларлың қайталама нарығындағы инвесторлардың негізгі санаттары 
бойынша ЕДБ үлесі – 2,7%, брокер-дилерлердің үлесі – 14,9%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 30,3%, өзге заңды тұлғалардың үлесі 50,4 %, жеке тұлғалар -1,7 % болды Резидент 
еместердің қатысу үлесі 8,7 % бағаланды. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

Биржада саудаланатын мемлекеттік борыштың номиналдық құны бойынша сомасы жыл басынан 
бері 5,3 % немесе 891,8 млрд теңгеге өсіп, 17,6 % трлн теңгені (41,4 млрд USD) құрады. 

МБҚ сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2020 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда, 33,1% немесе 
1,2 трлн теңгеге өсіп, 2,4 трлн теңгені құрады. 

Тоғыз айдың қорытындысы бойынша орташа тәуліктік сауда көлемі 13,4 млрд. теңгені (қайталама 
нарықта - 3,4 млрд. теңге), мәмілелердің орташа тәуліктік саны - 10 (қайталама нарықта - 6) құрады, 
мәміле - 1,4 млрд. теңге (орташа нарықтағы бір мәміленің көлемі 0,6 млрд. теңге). 

Бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы сауда -саттық көлемі 36,9% -ға немесе 1 062,4 млрд 
теңгеге 1,813,6 млрд теңгеге дейін төмендеді. Оның ішінде 98,3 млрд теңгені жеті облыстың, Алматы 
мен Шымкенттің әкімдіктері тартты. Қаржы министрлігі орташа алынған кірістілікпен 1 715,3 млрд 
теңге тартты. Жылдық 9,48-11,07% (жылдық 8,99-10,82% деңгейінде), 0,9-15 жыл өтеу мерзімі бар 
23 шығарылым орналастырады. 

Бұл ретте, 2021 жылдың үшінші тоқсанында орналастыру көлемі 592,4 млрд теңгені құрады, бұл 
2021 жылдың екінші тоқсанындағы орналастыру көлемінен 19,4% жоғары. Оның 21,2 млрд теңгесін 
әкімдіктер, Қаржы министрлігі - 571,2 млрд теңге тартты. Қаржы министрлігінің орналастыру 
аукциондарындағы мөлшерлемелер жылдық 9,60-10,82% аралығында болды. 

Алғашқы нарықта инвесторлардың негізгі санаты аясында ЕДБ үлесіне 55,4 %, брокерлік-дилерлік 
ұйымдардың үлесіне – 1,0 %, өзге институционалдық инвесторларға – 32,7 %, өзге заңды тұлғаларға 
– 10,2 %, жеке тұлғаларға - 0,6 %. Бейрезиденттердің қатысуы 2,2 % бағаланды.  

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 18,7 % немесе 621 млрд теңгеге төмендеді. Қайталама 
нарықтағы Ұлттық Банктің ноттарымен сауда-саттық үлесі сауда-саттықтың жалпы көлеміне 
қарағанда 38 %, немесе 235,9 млрд теңге жалпы айналымға қарағанда, 58,3 % немесе 361,9 млрд 
теңге – МЕКАМ мәмілелері. Қазақстан Республикасындағы еурооблигациялардың үлесі – 3,5 % 
немесе 21,6 млрд теңге. Қалған 1 % (1,6 млрд теңге) негізгі көлемі Қазақстан Республикасының 
еурооблигацияларымен және шет елдік эмитенттердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен. 

Үшінші тоқсанда қайталама нарықтағы мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған сауда көлемі 
142,9 млрд теңгені құрады, бұл ретте Ұлттық банктің қайталама нарықтағы ноталарындағы сауда -
саттық үлесі 39,0% немесе жалпы сауда көлемінің 55,7 млрд. MEKAM үлесі 53,4% немесе 76,3 млрд. 
теңгені, Қазақстан Республикасының еурооблигацияларының үлесі - 7,5% немесе 10,7 млрд. теңгені 



құрады. Қалған көлем 0,1% -ды (181,9 млн. теңге) құрады, шетел мемлекеттерінің мемлекеттік 
бағалы қағаздарымен жасалған операциялар. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санатында ЕДБ үлесіне 49,7 млрд теңге, брокер-
дилерлердің үлесіне – 7,4 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 12,3 %, өзге заңды 
тұлғалардың үлесіне - 30,3 %, жеке тұлғалардың үлесіне - 0,4 %. Бейрезиденттердің қатысуы 7,8 % 
бағаланады.  

ХҚҰ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ 

Есептік кезеңнің соңына қарай KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы 
ұйымдарының облигацияларының 42 шығарылымы болды: Азиялық даму банкі сегіз шығарылым, 
Еуразиялық даму банкі 18 шығарылым, Еуропалық қайта құрылымдау және даму банкі  
12 шығарылым және Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC) төрт шығарылым. 

2021 жылдың басынан бастап ресми тізімге 12 облигация шығарылымы енгізілді: Азия даму банкінің 
үш шығарылымы және Еуразиялық даму банкінің тоғыз шығарылымы. Үшінші тоқсандағы осы 
шығарылымдардың ішінде Еуразиялық даму банкінің облигацияларының сегіз шығарылымы ресми 
тізімге енгізілді. 

Өткен кезеңде сауда көлемі 100,7 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңінің 
нәтижесінен 14,2 млрд теңгеге немесе 12,4%-ға төмен. 

Бастапқы нарықта сауда көлемі 69,0 млрд теңгені құрады және 2020 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 113 млрд теңгеден 38,9% -ға төмендеді. Сонымен қатар, үшінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша орналастыру көлемі 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 29,6% 
-ға өсті. 

Барлығы есепті кезеңде алты облигация шығарылымының алты орналастырылуы болды (оның екеуі 
үшінші тоқсанда): 

Қазақстан қор биржасында Азия даму банкі  

• ASDBe6 халықаралық облигацияларын жылдық 10,15 % және өтеу мерзімі 9,8 жылға 
орналастырып, 8,4 млрд теңге тартты;  

• ASDBe7 халықаралық облигацияларын жылдық өтеу кірістілігі 9,95 % және өтеу мерзімі 5,1 жылға 
орналастырып, 9 млрд теңге тартты;  

• ASDBe8 халықаралық облигацияларын жылдық өтеу кірістілігі 10,45 % және өтеу мерзімі  
8,2 жылға орналастырып, 13,3 млрд теңге тартты;  

Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі  

• EABRb13 облигацияларын жылдық 9,55 % және өтеу мерзімі бір жылға орналастырып, 9,1 млрд 
теңге тартты;  

• EABRb14 облигацияларын орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,65 % және өтеу мерзімі бір 
жылға орналастырып, 9,1 млрд теңге тартты;  

• EABRb21 жасыл облигацияларын жылдық 10,5 % және өтеу мерзімі үш жылға орналастырып,  
20 млрд теңге тартты. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі категориялары контекстінде банктердің үлесі 24,3%, 
брокер -дилерлер - 9,1%, басқа институционалды инвесторлар - 34,8%, басқа заңды тұлғалар - 
31,7%болды. 

Қайталама нарықтағы сауда көлемі 31,6 млрд теңгені құрады. 

Қайталама нарықта сауда көлемі 3 инвесторлардың негізгі категориялары жағдайында банктік 
шоттар 27,6%, брокер -дилерлер - 24,1%, басқа институционалды инвесторлар - 36,2%, басқа заңды 
тұлғалардың үлесі - 12,1%, жеке тұлғалардың үлесі болды. 0, 1 %-дан аз. 

 

 



ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

01 қазанда "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар" секторында есептік кезеңнің соңында алты 
компанияның басқаруымен 16 инвестициялық қорлардың үлеспұл құралдары және алты  
ETF құралдары орналастырылды. 

Жыл басынан бері KASE ресми тізіміне инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары секторында 
алты құрал енгізілді: екі ЕТҚ және төрт пайлық инвестициялық қор. 

Есептік кезеңде сауда-саттық көлемі 32,7 млрд теңге және сәйкес кезеңге қарағанда үш есе немесе 
22,6 млрд теңгені құрады.  

 

Құрал 

Көлемі, млн 
KZT 

Мәмле саны 

RU_UKFFipo 26 662,3 8 359 
FHJIag 1 506,2 674 
FFIN_or 1 250,7 145 
FHJIpc 605,7 82 
US_BIL_ 502,5 2 822 
US_SPY_ 464,7 50 
CSECgm 402,8 72 
BCCI_cc 307,0 38 
BCCIrb 248,5 893 
FHJIhm 204,5 25 
US_GLD_ 124,9 2 254 
US_ICLN 114,6 3 
CSECfe 98,0 1 884 
FHJIlq 94,5 28 
FHJIds 64,3 32 
US_PHO_ 14,5 2 
FFINgw 10,5 8 
IE_FXBF 9,8 45 
Жалпы 
қорытындысы 

32 686,0 17 416 

 

Инвесторлардың негізгі санатында 50,1 % жеке тұлғаларға келді, 39,9 % – брокерлік-дилерлік 
ұйымдар және 0,2 % – өзге институционалдық инвесторларға, өзге заңды тұлғаларға – 9,9 %.  

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2021 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде жеке тұлғалардың атынан 
ашылған 196 648 жеке есеп-шоттар болды, бұл көрсеткіш 2021 жылдың басына қарағанда 63 787 
шотқа артты.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

2021 жылдың тоғыз айында валюталық нарықтағы сауда көлемі 10,7 триллион теңгені құрады, бұл 
өткен жылдың сәйкес көрсеткішінен 2,3 триллион теңгеге немесе 27,7%-ға жоғары. 2021 жылдың 
тоғыз айында орташа күнделікті сауда көлемі 58,9 млрд теңгені құрады, мәмілелердің орташа 
тәуліктік саны - 404, бір мәміленің орташа көлемі - 145,7 млн теңге. 2021 жылдың үшінші тоқсанында 
сауда көлемі 3,9 триллион теңгені құрады және екінші тоқсанмен салыстырғанда 3 пайызға өсті. 

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. 

мин. және макс. 
бағамдары  

Айдың 
соңындағы 

бағам (өзг.%) 



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 
24 554,17 
(+21,2 %) 

97,3 % 
(-1,3 %) 

70 333  
(-2 452) 

414,10 – 434,00 
425,75 

(+1,1 %) 

RUB/KZT 
27 351,20 

(Х 3,6) 
1,5 % 

(+1,0 %) 
1 996 

(+1 322) 
5,5430 – 5,9610 

5,8562 
(+3,0 %) 

CNY/KZT 
1 422,52 

(+39,2) 
0,9 % 

(+0,2 %) 
1 030 

(+419) 
64,1700 – 67,4501 

65,8493 
(+1,8 %) 

EUR/KZT 
66,31 

(Х 2,4) 
0,3 % 

(+0,2%) 
217 

(+68) 
494,20 – 523,30 

494,29 
(-3,3 %) 

EUR/USD 
- 

(-) 
0,0% 

(-) 
- 

(-6) 
- - 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

Нарықтағы сауда-саттық көлемі 99,4 трлн теңгені құрады, өткен жылдағы кезеңмен салыстырғанда 
38,2% немесе 27,5 трлн теңгені құрады.  

Валюталық своп операциялары бойынша USD/KZT және МБҚ автоматты репо операцияларымен 
кірістілік мәні мәмілелер арқылы орташа сараланған мәнін көрсететін, бір жұмыс күніне ашылған, 
ақша нарығының MM Index Композитті индикаторы жылдық 73 б.н. ашылып, жылдық 8,98 % -8,25 % 
дейін артты. 

Репо операцияларының нарығы 

Осы сегменттегі сауда-саттық көлемі 91,8 трлн теңгені құрады, ол өткен жылдың көлеміне қарағанда 
44,3 трлн теңге немесе 28,2 % артық. Орташа күндік операциялар 504,6 млрд теңге, орташа күндік 
мәмілелер – 505, бір мәміленің орташа көлемі 1 млрд теңге. 

2021 жылдың үшінші тоқсанының соңында сауда көлемі 35,3 млрд теңгені құрады және 2021 жылдың 
екінші тоқсанымен салыстырғанда 22,3% -ға өсті. 

Мемлекеттік бағалы қағаздар қоржыны бар авто -репо саудасының көлемі 84,4 триллион теңгені 
немесе репо жалпы көлемінің 92% -ын құрады, ODGU себетімен - 1,9 трлн теңге немесе 2%, CS бар 
авто репо - 3,6 трлн теңге немесе 4%, шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздармен авто -репо -  
1,9 трлн теңге немесе 2%, КС бар тікелей репо - 52,0 млрд теңге немесе 0,1%-дан аз және 
мемлекеттік бағалы қағаздармен тікелей репо - 53,8 млн теңге. 

Қыркүйек айының соңына қарай TONIA индикаторы (GS себетінің бағалы қағаздары бар автоматты 
репо секторында Биржада жасалған бір жұмыс күніне арналған репо ашу мәмілелері бойынша 
орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі) 73 б.н. жылдық 8,25% -дан 8,98% -ға дейін. 

TRION индикаторы (Биржада автоматты репо секторындағы бағалы қағаздармен МБҚ қоржынымен 
Орталық контрагент қызметін пайдалана отырып, клирингілік қызметті жүзеге асыратын, Биржада 
жасалған бір жұмыс күні мерзіміне ашылған мәміле бойынша орташа сараланған пайыздық 
мөлшерлемесі) 81 б.н. өсіп, жылдық 8,25 %-дан 9,06 %-ға дейін өсті.  

TWINA индикаторы (Биржада автоматты репо секторындағы бағалы қағаздармен МБҚ қоржынымен 
Орталық контрагент қызметін пайдалана отырып, клирингілік қызметті жүзеге асыратын, Биржада 
жасалған жеті жұмыс күні мерзіміне ашылған мәміле бойынша орташа сараланған пайыздық 
мөлшерлемесі) 58 б.н. артып, жылдық 8,60 %-дан 9,18 %-ға дейін төмендеді. 

Валюталық своп операциялары  

Валюталық своп нарығындағы операциялардың сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 8,5 % немесе 
708,2 млрд теңгеге төмендеп, 7,6 млрд теңгені құрады. Операцияларының орташа күндік көлемі  



41,8 млрд теңгені, мәміленің орташа күндік саны – 12, бір мәміленің орташа көлемі – 3,6 млрд теңгені 
құрады.  

Аспаптық құрылымда валюталық своп нарығындағы жалпы сауда көлемінің 53,9% -ы (4,1 триллион 
теңге немесе 9,7 миллиард АҚШ доллары) бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001) жасалған 
мәмілелерге тиесілі болды, бұл сауда-саттықтың жалпы көлемінің 40,1% (3, Валюталық своп 
нарығында 1 триллион теңге немесе 7,2 миллиард АҚШ доллары) екі күндік валюталық своп 
операцияларымен (USDKZT_0_002), жалпы сауда көлемінің 5,9% -ы (448,2 миллиард теңге немесе 
1,1 миллиард АҚШ доллары) - ай сайынғы валюталық своп операциялары бойынша. 
(USDKZT_0_01M) және 0,2% (12,6 млрд. Теңге немесе 30 млн. АҚШ доллары) - апталық валюталық 
своп операциялары бойынша 0,1% -дан аз немесе 407,1 млн. 

Бір күндік долларлық своп индикаторы қыркүйек айының аяғына қарай SWAP-1D (USD) 80 б.н.өсті. 
Екі күндік валюталық своп кірістілігі SWAP-2D (USD) 111 б.н. өсіп, жылдық 8,16 % -дан 9,11 %-ға 
дейін артты. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта туынды құралдар нарығы АҚШ доллары бойынша теңге бағамына жеткізілмейтін 
фьючерстерді, "Қазақстанның халық жинақ банкі" АҚ жай акцияларын, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ 
жай акцияларын және KASE индексін ұсынады. 

2021 жылдың тоғыз айында 1,8 миллион теңгеге тоғыз мәміле жасалды: 

− АҚШ долларының теңгеге шаққандағы фьючерстермен үш мәміле жалпы сомасы 1,7 млн. теңге; 

− "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша 2021 жылдың 
шілдесінде жалпы сомасы 36,3 мың теңгеге фьючерстермен екі мәміле; 

− жалпы сомасы 64,6 мың теңгені құрайтын 2021 жылдың тамызында "Қазақстан халық жинақ банкі" 
АҚ жай акциялары бойынша фьючерстермен екі мәміле; 

− KASE индексі бойынша 2021 жылдың тамызында жалпы сомасы 9,3 мың теңгені құрайтын 
фьючерстер бойынша екі мәміле. 

2021 жылдың қазан айының басында туынды құралдар нарығында трейдерлердің 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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