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Қазақстан қор биржасында қаржы нарығының жаңа индикаторлары  

 

Қазақстан қор биржасы (KASE, Биржа) қаржы нарығының жаңа индикаторларының жаңа есебі мен 

жариялануын бастады – TONIA Compounded Index және TONIA Compounded Rate. 

2021 жылдың 15 қыркүйегінен бастап Биржа өзінің ресми интернет-ресурсында TONIA – TONIA 

Compounded Index (TCI) және TONIA Compounded Rate (TCR) қаржы нарығы индикаторы негізінде 

туынды индикаторлардың мәнін жариялайтын болады. 

TONIA Compounded Index Индикаторы әрбір күнтізбелік күнге есептелген TONIA композиттік индексін 

ұсынады. TONIA Compounded Rate сондай-ақ, бір, үш және алты айға жылжымалы кезеңмен әрбір 

күнтізбелік күнге есептеледі. 

Бұл көрсеткіштер Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) мен Қазақстан Республикасының 

екінші деңгейлі банктерінің қатысуымен ақша нарығының индикаторлары бойынша жұмыс тобы 

шеңберінде орташа пайыздық эталондық мөлшерлемелерді есептеуге ұқсастығы бойынша 

әзірленді. SOFR индексінің мәндері (бұл индекстің әкімшісі - АҚШ Федералдық резервтік банкі) және 

ICE SONIA (әкімшісі - Англия банкі). TONIA Compounded Index пен TONIA Compounded Rate жаңа 

индикаторлары қаржы өнімдерінің бағасын қалыптастыруда эталон болып табылады және қаржы 

нарығының қатысушыларына өнім түрлерін әртараптандыруға мүмкіндік береді. 

TONIA Compounded Index және TONIA Compounded Rate KASE сайтында "Қаржы нарығы 

индикаторлары" бөлімінде – https://kase.kz/ru/money_market/. 

Бүрын хабарлағандай, 2021 жылдың 15 қыркүйегінен бастап, TONIA Compounded Index және TONIA 

Compounded Rate есептеу тәртібін анықтаушы KASE ішкі құжаты "Қаржы нарығы индикаторларын 

есептеу әдістемесі" (Әдістеме) мәтінін жариялайды. Әдістеменің жаңа мәтіні таяу уақытта KASE 

интернет-сайтында "KASE Ережесі" бөлімінде жарияланады – https://kase.kz/ru/kase_rules/. 

 

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. 

 

https://kase.kz/ru/money_market/
https://kase.kz/ru/kase_rules/
mailto:pr@kase.kz

