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Астанада қазақстандық брокерлердің  
"KASE FEST" жәрмеңкесі өтті 

2022 жылдың 15 қазанында Қазақстан қор биржасы (бұдан әрі – KASE немесе Биржа) Назарбаев 
Университетінің Жоғары бизнес мектебінде (Астана қ.) қазақстандық брокерлердің "KASE FEST" 
екінші жәрмеңкесін өткізді. Бұл іс-шара Дүниежүзілік қор биржалары Федерациясының (WFE) World 
Investor Week 2022 инвестициялық сауаттылық апталығы шеңберінде ұйымдастырылды. 

Іс-шараға "Самұрық Қазына" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ, Қазақстанның жетекші брокерлері: "Halyk 
Finance" АҚ, "BCC Invest" АҚ, "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Skybridge Invest" АҚ, "Фридом Финанс" 
АҚ, "Қазпошта" АҚ, "Қазпошта" АҚ, "Қазақстан Халық банкі" АҚ өкілдері қатысты. 

""KASE FEST" мақсаты – еліміздің халқының қаржылық сауаттылық деңгейін арттыру. Біз бөлшек 
инвесторларды Қазақстанның қор нарығының жұмысымен, оның қатысушыларымен, ондағы 
қолжетімді қаржы құралдарымен және өнімдерімен таныстыруға тырысамыз. "KASE FEST" – бұл 
жаңадан бастаған инвестор үшін оны қызықтыратын сұрақтарды қазақстандық брокерлерге тікелей 
қою, KASE мобильді қосымшасында биржалық симуляторда өз білімдерін сынау, сондай-ақ 
инвестициялауды бастау үшін брокерді дұрыс таңдауды үйрену мүмкіндігі. Бүгінде бұл ұлттық 
компаниялардың IPO өткізу арқылы жекешелендіру бағдарламасының басталуы қарсаңында аса 
маңызды", – деді KASE Басқарма Төрағасының орынбасары Андрей Цалюк.   

Жәрмеңкеге келушілер қазақстандық қор нарығының жұмысымен, KASE қызметі мен 
технологиясымен танысты, KASE, "Самұрық-Қазына" АҚ және "ҚазМұнайГаз" ҰК өкілдерінің 
"ҚазМұнайГаз" ҰК жоспарлап отырған IPO-ға арналған бүкіл ел бойынша өтетін ақпараттық-түсіндіру 
науқаны шеңберінде сөйлеген сөздерін тыңдады, сондай-ақ KASE мен брокерлік компаниялардың 
сарапшылары ұйымдастырған шебер-кластардың қатысушылары болды.  

"Еліміз үшін бірегей IPO бағдарламасына халықтың жоғары қызығушылығын атап өткім келеді.  
Қазір бағдарламаның мәнін ауқымды түсіндіру өте маңызды. Өйткені, Мемлекет басшысы 
қарапайым азаматтардың IPO-ға қатысуына басымдық берді. Олар өз салымдарынан пайда 
алушылар болуы керек. Ел өңірлеріндегі ақпараттық-түсіндіру жұмыстары барысында халық 
дивидендтік саясат және болашақта ҚазМұнайГаз-дағы акциялар құнының өсу әлеуеті мәселелеріне 
белсенді қызығушылық танытты. Сондықтан ҚМГ компаниясының инвестициялық тартымдылығын 
арттыру үшін біз компанияның акцияларын IPO-ға орналастырмас бұрын оның Дивидендтік саясаты 
туралы толық ақпаратты жариялаймыз. Дивидендтердің минималды мөлшері де бекітілді. ҚМГ 
бірінші кезекте қор биржаларына алғаш рет қатысатын отандық инвесторлар үшін, сондай-ақ 
халықаралық институционалдық инвесторлар үшін тиімді болуы тиіс", – деп бөлісті "Самұрық-
Қазына" АҚ Экономика және жоспарлау департаментінің директоры Мират Өтепов. 

"KASE FEST" аясында Қазақстанның жетекші брокерлері IPO деген не және ол қандай мақсатта 
жүргізіліп жатқандығы, инвестордың IPO-дан қалай ақша табуға болатындығы, инвестициялаудың 
қандай тәуекелдері бар, алғашқы акцияларды сатып алу үшін қандай сомаға ие болу керектігі және 
т. б. туралы айтып берді.  

"Halyk Finance" – Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығындағы ірі компаниялардың бірі және Fitch 
Ratings халықаралық агенттігінің "ВВВ-" инвестициялық санатындағы кредиттік рейтингі бар жалғыз 
қазақстандық брокер-дилер. 18 жыл ішінде компания брокеридждің стандартты қызметтерін 
көрсететін шағын командадан Қазақстанның жетекші инвестициялық банкіне дейінгі жолдан өтті. 
Өткен жылы біздің компания Halyk Finance бөлшек клиенттерінің санын, сондай-ақ олардың 
қазақстандық және халықаралық нарықтардағы сауда белсенділігін бірнеше есе арттыруға мүмкіндік 
берген қор нарықтарында шоттар ашу және сауда-саттық бойынша клиенттік жолды толық 



цифрландырып, өзінің брокерлік қызметінде серпіліс жасады. Бүгінгі таңда Halyk Finance 
қызметтерін 70 мыңға жуық клиент – брокерлік қызметтегі клиенттік портфелі 100 миллиард теңгеден 
асатын жеке тұлғалар пайдаланады. Нарықтың кәсіби қатысушылары мен халқы кездесетін "KASE 
FEST" сияқты іс-шаралар екі тарапты да өзара байытады. Тыңдаушылар үшін қор биржасы және 
инвестициялау мүмкіндіктері туралы көбірек білуге мүмкіндік беретін тағы бір ақпараттық және оқыту 
алаңы құрылды, ал бізге, брокерлерге инвесторлардан кері байланыс алумен қатар, халықтың 
қаржылық сауаттылығын арттыруға және Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын дамытуға өз 
үлесін қосуға мүмкіндік беріледі", – деп атап өтті "Halyk Finance" АҚ Астана қаласындағы 
филиалының директоры Динара Асамбаева. 

"Freedom Broker компаниясы Қазақстан қор биржасының іс-шараларына Қазақстанда жұмыс 
басталғаннан бастап – 2013 жылдан бері қатысады. Біз бастапқыда мұндай бастамалардың 
маңыздылығын көрдік, өйткені қаржылық сауаттылықтың өсуі азаматтардың әл – ауқатының өсуінің 
кілті болып табылады. Біздің бұған деген сеніміміз 9 жыл ішінде мүлдем өзгерген жоқ, сондықтан біз 
KASE FEST-ті қолдамауымыз мүмкін емес. Содан бері өзгерген нәрсе – бұл нарықтағы жағдай. 
Орталық депозитарийдегі жеке тұлғалардың шоттарының саны 55 мыңнан бүгінгі күні 370 мыңға 
дейін өсті! 10 жылдан аз уақыт ішінде 7 есе өсу. Кем дегенде 370 мың қазақстандық биржалық 
инвестицияларға қатыса алады! Жақсы нәтиже және біз одан да жақсы болады деп сенеміз! Біз жай 
ғана баяуламауымыз керек және "KASE FEST" сияқты іс-шаралар бұған өте ықпал етеді. Нарықты 
бірге дамыту мүмкіндігі үшін рахмет", – деп атап өтті Freedom Finance өкілдері. 

"KASE FEST" жәрмеңкесі кезінде қонақтар үшін KASE Mobile мобильді қосымшасында KASE бағалы 
қағаздар нарығында онлайн оқу сауда-саттықтары, "Бинго" және "Қаржылық дегустация" қызықты 
ойындары өткізілді. Оларға қатысу болашақ инвесторға нақты сауда саттықтағы қателіктерден аулақ 
болуға көмектеседі. 

 

 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия өңіріндегі жетекші қор биржасы болып табылады. 
KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД биржалары арасында екінші орында 
және FEAS биржаларының акциялар нарығын капиталдандыру көлемі бойынша бесінші орында. Бұл 
корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздар, халықаралық қаржы институттарының 
облигациялары, шетел валюталары, ақша нарығының операциялары – репо және своп, сондай-ақ 
туынды құралдар үшін әмбебап сауда-саттық алаңы. KASE халықаралық биржалар 
Федерациясының (WFE), Еуроазиялық қор биржалары Федерациясының (FEAS) және басқа да 
халықаралық және отандық кәсіби бірлестіктердің мүшесі, сондай-ақ БҰҰ-ның "Қор биржалары 
тұрақты даму үшін" бастамасының қатысушысы болып табылады.  

 

Қосымша ақпарат: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


