
 

 

 

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

 

Алматы қаласы 2022 жылдың 18 қазаны 

 

KASE биржалық нарықтың 2022 жылдың үшінші тоқсаны және тоғыз 
айына жұмыс қорытындысын ұсынады 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (әрі қарай – Биржа) 2022 жылдың 2022 жылдың үшінші тоқсаны және 
тоғыз айына жұмыс қорытындысы туралы хабарлайды. 

• KASE сауда-саттықтарының жиынтық көлемі 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
69,4 % немесе 79,3 трлн теңгеге өсіп, 193,6 трлн теңгені құрады. 

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

• Акциялар нарығын қаржыландыру 16,1 % немесе 3 083,79 трлн теңгеге төмендеді. 

• 2022 жылдың басынан бері KASE сауда-саттық тізімінде 43 эмитенттің 75 атаулы бағалы 
қағаздары енгізіліп, олардың 20-сы алғаш рет листинг рәсімінен өтті.  

• 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 237 эмитенттің 
589 мемлекеттік емес бағалы қағаздары бар. 

• 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 412,7 жеке тұлғалар 
ашқан 440,3 жеке шоты тіркелді. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша жеке 
тұлғалардың 233,9 мың жаңа жеке шоты тіркелген. 

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

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

үшінші жартыжылдығында Биржа келесі жобаларды жүзеге асырып, мынадай іс-шараларды 

өткізді. 

- 11 шілдеде KASE "IRIS Finance" ақпараттық өнімінің браузерлік нұсқасын іске қосты. Жаңа 
нұсқада мынадай мүмкіндіктер мен функциялар қолжетімді: нақты уақыт режимінде сауда 
деректерін трансляциялау; нақты уақыт режимінде жаңартылатын биржалық баға 
белгілеулердің стаканы; KASE-дегі өтінімдер мен мәмілелер туралы тарихи ақпарат; 
ыңғайлы визуализациясы бар биржалық индекстер мен индикаторлар; 

- Іс-шара 13 шілдеде KASE "Самұрық-Қазына" алаңында өткен алдағы IPO-ның алғашқы ашық 
талқылауына қатысты. 

- Акт 22 тамызда KASE ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінің жаңа нұсқасын іске қосты, онда 
Орталық контрагентпен (ОК) қатысу клирингілік сертификаттарымен репо мәмілелерін 
жасау мүмкіндігі көзделген. 

Оқыту іс-шаралары  

Биржа алда келе жатқан IPO аясында:  

− "Самұрық-Қазына" АҚ ұйымдастырған ақпараттық-түсіндіру кездесулеріне қатысады. 
Спикерлер ірі ұлттық компанияның инвесторы болу туралы әңгімелейді;  

− "Business FM" KASE радиостанциясында IPO туралы қазақ және орыс тілдеріндегі 
ақпараттық подкасттарды іске қосты, онда Биржа қызметкерлері IPO деген не және ол 



компанияға не үшін қажет, инвесторларға не үшін қызықты, брокерді қалай таңдауға 
болады және т. б; 

− KASE өзінің әлеуметтік желілердегі парақшаларында IPO туралы баяндайтын 
бейнероликтерді іске қосты; 

− KASE биржалық нарығының қызметі туралы хабардарлықты арттыру, сондай-ақ қор 
нарығының оқиғаларын жариялау мақсатында "Business FM" радиостанциясында 
"KASE биржалық жаңалықтары" жаңалықтар таратылымын шығаруды жалғастыруда.  

"KASE Talks" жобасы аясында төмендегідей ашық дәрістер өткізілді: 

− "Jusan Invest" АҚ Басқарма Төрағасы Максим Кабановпен "Жаңа мүмкіндіктер ашу"; 

− "Банк ЦентрКредит Банкі" АҚ Басқарма Төрағасы Ғалым Хусаиновпен "Банктердің 
бөлшек клиенттері үшін жаңа мүмкіндіктер"; 

− Halyk Bank Басқарма төрағасының орынбасары Ертай Сәлімовпен және Halyk Finance 
Басқарма төрағасы Фархад Охоновпен "Барлығы бағалы қағаздар туралы: Halyk 
тобының сараптамасы".  

Биржа "Инвестициялық сааттылық негіздері" атты вебинар өткізді. 

Биржа қазақ тілінде “Pro IPO: нені білу керек және қалай қатысу керек” атты оқытушы 
вебинар өткізді. 

Биржа листингілік компаниялар үшін "ESG корпоративтік басқаруда" тақырыбында оқыту 
вебинарын өткізді.  

Дүниежүзілік қор биржалары Федерациясының (WFE) World Investor Week 2022 жыл сайынғы 
бағдарламасын қолдау мақсатында KASE Астана және Алматы қалаларының жетекші 
жоғары оқу орындарында қазақстандық брокерлердің "KASE FEST" жәрмеңкесін 
ұйымдастырды және өткізеді. Аталған іс-шара қазақстандық қор нарығында сауда-саттықты 
танымал етуге, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық компанияларының IPO қарсаңында 
инвесторлардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған. 

- Бизнеске арналған іс-шаралар 

"Road Show" жобасы аясында KASE-де теңгелік облигацияларды орналастыру алдында 
әлеуетті инвесторлар үшін онлайн-презентация ұйымдастырылды.  

KASE "Эмитент күні" жобасы аясында:  

- - "Кселл" АҚ басшылығымен "2022 жылдың екінші тоқсаны мен бірінші 
жартыжылдығының нәтижелерін жариялау" тақырыбында онлайн-кездесу;  

- - "Қазақтелеком" АҚ басшылығымен "2022 жылдың бірінші жартыжылдығының 
қорытындысы" тақырыбында онлайн-кездесу өткізді.  

Халықаралық ынтымақтастық 

KASE және Ашхабад қор биржасының бас директоры Нұргелди Мередов бастаған 
Түркіменстан Республикасының қаржы секторы өкілдерінің делегациясы түрлі нарықтарда 
сауда-саттықты ұйымдастыру, клиринг, листинг және т. б. туралы нақты ақпаратпен танысу 
мақсатында бірқатар жұмыс кездесулерін өткізді. 

Капитал нарығымен және биржа қызметімен танысу мақсатында KASE Стамбул қор 
биржасына Borsa Istanbul (Түркия) жұмыс сапары өтті.  

KASE Еуразиялық қор биржалары Федерациясының (FEAS) мүшелері үшін "FEES on-site 
training" оқыту тренингін өткізді. Бұл қор нарығы мамандарының тоғызыншы кездесуі болды, 
оның шеңберінде KASE қызметкерлері әріптестерін Биржаның жұмысымен және оның 
қызметтерімен таныстырды. 

Tehran Stock Exchange Technology Management Co (TSETMC) делегациясының KASE-ге 
сапары өтті. Бұл сапардың мақсаты биржалардың технологиялық шешімдері бойынша 
ақпарат алмасу болып табылады. 



АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ  

Акциялар нарығын капиталдандыру жыл басынан бері 20,7% немесе 6,0 трлн теңгеге төмендеп, 
22,8 трлн теңгені (47,8 млрд USD) құрады. Бұл ретте 2022 жылдың үшінші тоқсанының 
қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 9,2% немесе 1,9 трлн теңгеге өсті. 
Үшінші тоқсандағы өсімнің негізгі үлесі KASE Индексінің компанияларына олардың 
акцияларының бағасын түзету есебінен келді.  

2022 жылдың қыркүйек айының соңында KASE сауда тізімдерінде 106 эмитенттің 121 
атауындағы акциялар, оның ішінде Листингілік емес бағалы қағаздар секторында – төрт 
компанияның төрт атауындағы акциялар болды. 

Жыл басынан бері биржаның ресми тізіміне бес эмитенттің бес атауының жай акциялары (KASE-
де алғаш рет листингтен өткен төрт жаңа акция) енгізілді, олардың төрт атауының акциялары 
2022 жылдың үшінші тоқсанында KASE ресми тізіміне енгізілді - "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ, 
"Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ, "АқAidarly Project (Айдарлы Проджект)" (Эмитенттер KASE-
де алғаш рет листингтен өтті) және "Sinoasia B&R (Синоазия Биендар) "СК" АҚ-ның 
артықшылықты акциялары. "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторында сауда-саттыққа 
"Көкше" АҚ жай акциялары жіберілді. 

Жыл басынан бері биржаның ресми тізіміне бес атаудағы жай акциялар енгізілді  

Жыл басынан бері Биржаның сауда тізімінен алты атаудағы акциялар алынып тасталды, оның 
ішінде үшінші тоқсанда биржаның ресми тізімінен "REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ 
артықшылықты акциялары олардың эмитентінің бастамасымен алынып тасталды.  

2022 жылдың тоғыз айында акциялармен сауда-саттық көлемі 83,9 млрд теңгені құрады және 
2021 жылдың ұқсас көрсеткішіне қатысты 55,3% немесе 103,6 млрд теңгеге төмендеді. 

Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 461,0 млн теңгені, мәмілелердің орташа тәуліктік саны 
– 1 362, бір мәміленің орташа көлемі – 338,4 мың теңгені құрады. 

Бастапқы нарық көлемі 979,0 млн теңгеге бағаланады. Барлық көлем KASE сауда жүйесінде 
2022 жылдың шілдесінде "Sino asia B&R (Синоазия Биендар)"СК" АҚ-ның 55 000 артықшылықты 
акциясын орналастыруға келді.  

Акциялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 55,6% немесе 103,8 млрд теңгеге 
төмендеп, 82,9 млрд теңгені құрады. 2022 жылдың үшінші тоқсанында акциялардың қайталама 
нарығының көлемі 28,8 млрд теңгені құрап, 2022 жылдың екінші тоқсанына қатысты 12,4% 
ұлғайды. 

Жеке тұлғалар үшін қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары арасында 
акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы айналымының 44,1 % құрады. Банктердің үлесі 0,1 
%, брокер-дилерлердің үлесі – 14,5 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесі – 14,0 %, 
өзге заңды тұлғалардың үлесі 27,3% жетті. Резиденттердің қатысуы 2,3 % - ға бағаланады. 

KASE ИНДЕКСІ  

Жыл басынан бері KASE Индексі 16,1% - ға немесе 591,5 нүктеден 3 083,79 нүктеге дейін 
төмендеді. Бірінші жартыжылдықта KASE Индексі 27,2% жоғалтты, 17 маусымда жергілікті 
минимумға 2 617,15 нүкте деңгейіне жетті. Шілде және тамыз айларында KASE Индексі 
сәйкесінше 10,4% және 6,7% қалпына келтірілді. 13 қыркүйекте KASE индексі ең жоғары нүктені 
көрсетіп, 3 173,01 нүктені тіркеп, оң түзетуді аяқтады. 2022 жылдың үшінші тоқсанының 
қорытындысы бойынша KASE Индексі 15,3% - ға немесе 409,1 нүктеге өсті. 

Индекстік акциялармен жасалған мәмілелердің жалпы көлемі тоғыз айда 44,6 млрд теңгені 
құрады. Сауда-саттықтың ең үлкен көлемі "Кселл" АҚ – ның жай акцияларына-13,2 млрд теңгеге 
(индекстік акциялармен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 29,5%) келді. 

 

 

 

 



KASE өкілдік тізіміне кіретін акциялар бағасының өзгеруі 

Эмитент Код 
Бағасы, бір акцияға теңгемен Көлемі, млн теңге 

01.10.22  01.01.22 Δ, % 2022 9А 2022 9А Δ 

 "Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 589,00 398,00 +48,0 9 922,2 5 315,4 +4 606,8 

 "Kcell" АҚ KCEL 1 553,00 1 626,91 -4,5 13 168,3 17 650,3 -4 481,9 

 "KEGOC" АҚ KEGC 1 581,99 1 870,52 -15,4 665,1 1 231,7 -566,6 

"Қазақтелеком" АҚ KZTK 29 156,00 35 800,00 -18,6 1 942,9 4 355,3 -2 412,4 

"Казатомпром" Ұлттық 

атом компаниясы АҚ 
KZAP 13 722,00 16 890,00 -18,8 3 549,6 1 540,0 +2 009,6 

 "Қазақстан Халық 

жинақ Банкі" АҚ 
HSBK 122,01 186,99 -34,8 9 571,7 8 656,4 +915,3 

"КазТрансОйл" АҚ KZTO 692,99 1 094,10 -36,7 2 854,1 4 764,5 -1 910,3 

Kaspi.kz АҚ KSPI 28 100,00 52 250,00 -46,2 2 932,5 308,8 +2 623,7 

*ірі мәмілелерді және тұрақсыз сипаттағы мәмілелерді есептеусіз  

Ағымдағы жылы жергілікті акциялар нарығының драйвері "Банк ЦентрКредит" АҚ болып қала 
береді. Банктің акциялары 2022 жылдың алғашқы алты айында 8,2% - ға өсті, ал үшінші тоқсанда 
өсім жеделдеп, 2022 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша 48,0% - ға өсті. "Банк 
ЦентрКредит" АҚ биыл өте күшті қаржылық есептерді жариялайды. 2021 жылы таза пайда екі 
есеге жуық өсті – 12,5-тен 20,6 млрд теңгеге дейін, ал жартыжылдық қорытындысы бойынша 
102,6 млрд теңгені құрады. Банк жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеді, бірақ 
артықшылықты акциялар бойынша банк 11,7 млрд теңге мөлшерінде дивидендтер төледі және 
26,5 млрд теңгеге облигациялық шығарылымды өтеді. Қаржы институтының бизнес-
позицияларының жақсарғанын атап өтіп, S&P "Банк ЦентрКредит" АҚ-ның ұзақ мерзімді кредиттік 
рейтингін "В" - дан "В+" - ге дейін көтерді, болжам "Тұрақты". 

"Kcell" АҚ акциялары тоғыз айды ең аз шығынмен аяқтады, бұл ретте барлық индекстік 
компаниялар арасында ең жоғары құбылмалылықпен ерекшеленді. Бірінші жартыжылдықта олар 
32,7% - потер жоғалтты, ал үшінші тоқсанда олар 4,5% - ға дейін төмендеді. 2021 жылы 
компанияның бір акцияға шаққандағы таза кірісі екі есеге жуық өскенімен, жалпы жиналыстағы 
акционерлер дивидендтер төлеуді кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады.  

Кселл – "Қазақтелеком" АҚ негізгі акционерінің акциялары 2022 жылдың тоғыз айында 18,6% - ға 
төмендеді. Өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда топтың таза табысының 
шамалы төмендеуіне қарамастан, "Қазақтелеком" АҚ акционерлері 31 қазанда таза пайданы 
бөлу мәселесін қарастыру туралы шешім қабылдады, ал телекоммуникациялық оператордың 
акциялары соңғы үш айда 8,0% - ға қымбаттады. 

Үшінші орынды 15,4% төмендеумен "KEGOC" АҚ акциялары алады. Электр энергиясын 
тасымалдауға төмендетілген реттелетін тариф есебінен Компанияның таза пайдасы қатарынан 
бірнеше қаржы кезеңдері төмендеді: 2021 жылдың қорытындысы бойынша таза пайда 53,5-тен 
52,6 млрд теңгеге дейін төмендеді, 2022 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы 
бойынша 14,0 млрд теңгені құрады. Осыған қарамастан, компания 2021 жылға бір акцияға 135,57 
теңге мөлшерінде дивидендтер төледі және 27 қазанда Директорлар кеңесі 2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығының қорытындысы бойынша дивидендтер төлеуді қарайтын болады. 23 шілдеде 
"KEGOC" АҚ 35 млрд теңге сомасына "жасыл" облигациялардың алғашқы шығарылымын тіркеді. 
15 қыркүйекте "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ free-float компаниясын ұлғайту жоспарын жариялады. 
Егеменді рейтингтерді қайта қараудан кейін S & P "KEGOC" АҚ рейтингтері бойынша болжамды 
ВВ+ "Тұрақты" - деңгейінен ВВ+ "Негативті" деңгейіне өзгертті. 

Қазақстандық және Лондон алаңдарында қос листингі бар компаниялар арасында 
"Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы" АҚ-да баламалы энергия көздеріне және уран 
нарығында жеткілікті тұрақты бағаларға көшу бойынша қызығушылықтың артуы есебінен ең аз 
төмендеу байқалады. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жай акциялары 2022 жылдың тоғыз айында 
бағамен 18,8% - ға төмендеді. Компанияның жылдық таза пайдасы өткен жылы уранның әлемдік 
бағасының рекордтық өсуіне қарамастан 221,4-тен 220 млрд теңгеге дейін төмендеді. Компания 
ресми дереккөздерде түсіндіргендей, бұл келісімшарттардағы бағалардың ұзақ мерзімді 
белгіленуіне байланысты. Келісімшарттар қайта жасалғандықтан, "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-



ның жартыжылдық таза пайдасы өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 58,1 млрд теңгемен 
салыстырғанда 167,4 млрд теңгеге дейін өсті. 27 мамырда акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысы бір акцияға 227,4 млрд теңге немесе 876,74 теңге мөлшерінде дивиденд төлеуге 
шешім қабылдады. Бұл IPO өткізілгеннен бері компания тарихындағы ең жоғары дивидендтер. 

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ акциялары айтарлықтай маржамен жүріп жатыр, 2022 жылдың 
тоғыз айында олар 34,8% бағасынан айырылды. Төмендеудің көп бөлігі ішкі және сыртқы саяси 
оқиғалардың шиеленісу кезеңінде бірінші жартыжылдықта болды. Банктің іргелі көрсеткіштері 
өте күшті болып қалды. Жылдық таза пайда 2020 жылғы 352,7 млрд теңгеге қарағанда 462,4 млрд 
теңгені құрады. Алайда, Директорлар кеңесі жағдайды тұрақтандырғанға дейін дивидендтер 
төлеуге таза пайда жібермеуге кеңес берді. 13 сәуірде "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ цессия 
шарты бойынша Ресей Сбербанкі Еншілес банкі портфелінің бір бөлігін 330 млрд теңгеге сатып 
алды. Жарты жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасы 225,4-тен 281,4 млрд теңгеге 
дейін өсті. 19 қыркүйекте банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 2022 жылдың 
21 қазанындағы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданатынын 
хабарлады. Fitch, Moody ' s, S&P рейтингтік агенттіктері банктің рейтингін тәуелсіз деңгейде 
растады. 

"ҚазТрансОйл" АҚ-ның жай акциялары тоғыз айдың қорытындысы бойынша 36,7% - ға төмендеді. 
19 сәуірде Директорлар кеңесі дивидендтерді төлеуге 10 млрд теңге бөлуді ұсынды, бұл акцияға 
26 теңгені құрайды. 13 маусымда компания бір акция үшін жергілікті минимум 640,5 теңге 
мөлшерінде белгілеп, бұрын айтылған дивидендтерді төледі. Шілде айының соңына қарай баға 
бір акция үшін 844,37 теңгеге дейін қалпына келді, алайда кейін қайтадан тегіс төмендеуге көшті. 
Жарты жылдың қорытындысы бойынша компанияның таза пайдасы 33,9-дан 15,8 млрд теңгеге 
дейін төмендеді. 

Жай акциялары Kaspi.kz АҚ бірінші жартыжылдықта 53,6% төмендеді. Үшінші тоқсанда Лондон 
қор биржасында дивидендтер жариялау және акцияларды кері сатып алу арқылы құлдырау 
ішінара 46,2% дейін қайтарылды. Қыркүйек айында Kazakhstan Growth Forum-да Михаил 
Ломтадзе компания екінші (Лондоннан басқа) шетелдік листингке шығуға ниетті екенін және 
қолайлы сыртқы жағдайларды күтіп отырғанын хабарлады. 

KASE GLOBAL СЕКТОРЫ 

Маусым айының соңында Биржаның сауда-саттық тізімдерінде "KASE Global" секторында шет 
елдік эмитенттердің 47 акциялары болды.  

2022 жылдың тоғыз айында "KASE Global" секторында сауда көлемі 20,4 млрд теңгені құрады. 
Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 112,0 млн теңгені, мәмілелердің орташа тәуліктік саны 
– 107, бір мәміленің орташа көлемі – 1,1 млн теңгені құрады.Бірінші жартыжылдықтағы сауда-
саттықтың ең үлкен көлемі келесі акцияларға келді: 

Тоғыз айдағы ең көп сауда көлемі келесі акцияларға түсті: 

• Airbus SE (AIR_KZ) – жалпы сомасы 3 385,8 млн теңгеге 90 мәміле; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – жалпы сомасы 1 366,5 млн теңгені құрайтын 1 603 мәміле; 

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) - жалпы сомасы 1 036,9 млн теңгеге 1 148 мәміле. 

Инвесторлардың негізгі санаттары арасында ең көп үлес брокер-дилерлердің үлесіне 42,5 %, 
басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне 8,2 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне 
22,1 %, жеке тұлғалардың үлесіне 27,2% тиесілі болды. Резидент еместердің үлесі 0,5% 
бағаланады. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР  

2022 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша KASE-де саудаланатын корпоративтік 
борыш көлемі 0,2% немесе 32,2 млрд теңгеге 15,4 трлн теңгеге (32,4 млрд USD) дейін өсті. Бұл 
ретте корпоративтік борыш көлемі 2022 жылдың үшінші тоқсанында 1,1% немесе 175,3 млрд 
теңгеге өсті. 

2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша KASE сауда тізімінде 83 эмитенттің 344 корпоративтік 
облигациялар шығарылымы болды. 2022 жылдың басынан бастап KASE ресми тізіміне 26 
эмитенттің 52 облигация шығарылымы (жеті жаңа) енгізілді, оның ішінде 2022 жылдың үшінші 
тоқсанында листинг рәсімінен 15 эмитенттен 33 шығарылым (екі жаңа) облигациялар өтті: 
"Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ 13 шығарылымы, "онлайн Қазқаржы Микроқаржы ұйымы" 



ЖШС-нің үш шығарылымы "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ, "Лизинг Групп" АҚ, "Логиком" АҚ, "Банк 
"Bank RBK" АҚ және "R-Finance" МҚҰ" ЖШС, "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ, 
"Алматы Логистик Центр" ЖШС, "FIVE" BROKERS 'CAPITAL" АҚ екі шығарылымы, "Банк 
ЦентрКредит" АҚ, "Авеста-Қарағанды" ЖШС, "Сейф-Ломбард" ЖШС, "ҚазМұнайГаз "Ұлттық 
компаниясы" АҚ, "Fincraft Group"ЖШС.KASE_BMY корпоративтік облигацияларының табыстылық 
индексінің мәні жыл басынан бері 101 базистік тармаққа жылдық 11,62% - ға дейін өсті. 

KASE_BMY индексі (негізгі алаңның корпоративтік облигацияларының кірістілік индексі) жыл 
басынан бастап 124 б.н. - ға өсіп, жылдық 11,85% - ға жетті. 

Тоғыз айда сауда-саттықтың жиынтық көлемі 1,2 трлн теңгені құрап, 2021 жылдың ұқсас кезеңіне 
қатысты 9,4% немесе 121,4 млрд теңгеге төмендеді. Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 
6,5 млрд теңгені (қайталама нарықта – 4,0 млрд теңге), мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 69 
(қайталама нарықта – 63), бір мәміленің орташа көлемі – 94,2 млн теңгені (қайталама нарықта-
64,5 млн теңге) құрады. 

2022 жылдың тоғыз айында KASE-де жалпы сомасы 442,5 млрд теңгеге 12 Эмитенттің 
облигацияларының 28 шығарылымы орналастырылды, бұл өткен жылдың тиісті көрсеткішінен 
35,2% - ға төмен. Оның ішінде үшінші тоқсанда 312,9 млрд теңге (6 Эмитенттің 14 
шығарылымы)тартылды: 

2022 жылдың тоғыз айында KASE-де жалпы сомасы 442,5 млрд теңгеге 12 эмитенттің 
облигацияларының 28 шығарылымы орналастырылды, бұл өткен жылдың тиісті көрсеткішінен 
35,2% төмен. Оның ішінде үшінші тоқсанда 312,9 млрд теңге (6 эмитенттің 14 шығарылымы) 
тартылды: 

• "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ жылдық 14,73 –16,00% өтеуге кірістілігі бар және бір 

жылдан үш жылға дейінгі өтеуге дейінгі мерзімі бар облигациялардың сегіз 

шығарылымын орналастыра отырып, 149,4 млрд теңге тартты; 

• "ҚазАгроҚаржы" АҚ жылдық 16,85% өтеуге кірістілігі бар және жеті жыл өтеуге дейінгі 

мерзімі бар облигацияларды орналастыра отырып, 40,2 млрд теңге тартты; 

• "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" АҚ жылдық 0,1-2,99% өтеуге кірістілігі бар және 26,7-

28,8 жыл өтеуге дейінгі мерзімі бар облигациялардың екі шығарылымын орналастыра 

отырып, 1,1 млрд теңге тартты; 

• "ОнлайнКазФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС өтеуге дейінгі мерзімі бір жылдан аз 

жылдық 9,99-10,00% кірістілігі бар облигацияларды орналастыра отырып, 3,2 млрд теңге 

тартты; 

• "Арнур Кредит" МҚҰ" ЖШС жылдық 21% - бен екі жылдық облигацияларды орналастыра 

отырып, 105 млн теңге тартты; 

• "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ TONIA пайыздық мөлшерлемесіне 3,00% 

маржасы бар екі жылдық облигацияларды орналастыра отырып, 118,9 млрд теңге 

тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығында банктердің үлесі 61,4%, брокерлік - дилерлік ұйымдардың – 6,7%, басқа 
институционалдық инвесторлардың – 13,3%, өзге заңды тұлғалардың – 17,2%, жеке тұлғалардың 
-1,5% құрады. Корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығындағы резиденттердің үлесі 
10,1% - құрады. 

Облигациялардың қайталама нарығында 2022 жылдың тоғыз айында сауда-саттық көлемі 2021 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,3% - ға немесе 118,9 млрд теңгеге 733,5 млрд 
теңгеге дейін өсті. 2022 жылдың үшінші тоқсанында сауда көлемі 160,5 млрд теңгені құрап, 2022 
жылдың екінші тоқсанына қарағанда 2,5 есеге төмендеді. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде корпоративтік облигациялардың қайталама 
нарығында 2022 жылдың тоғыз айында банктердің үлесі - 6,2%, брокерлік - дилерлік ұйымдардың 
– 4,9%, басқа институционалдық инвесторлардың -13,5%, өзге заңды тұлғалардың - 71,8% 
құрады, жеке тұлғалардың үлесі 3,6% тең. Резидент еместердің үлесі 10,6% құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 



2022 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша KASE-де сатылатын номинал бойынша 
мемлекеттік қарыз сомасы 19,5 трлн теңгені (41,0 млрд USD) құрады, жыл басынан бері 9,6% - 
ға немесе 1,7 трлн теңгеге ұлғайды. 2022 жылдың үшінші тоқсанында мемлекеттік қарыз сомасы 
5,4% - ға немесе 997,2 трлн теңгеге өсті. 

KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 4,5 трлн теңгені құрады және 2021 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 85,8 % немесе 2,1 трлн теңгеге өсті. Сауда – саттықтың орташа 
күндік көлемі 24,9 млрд теңгені (қайталама нарықта 8,7 млрд теңге), мәмілелердің орташа күндік 
саны – 14 (қайталама нарықта – 10), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 1,8 млрд теңгені 
(қайталама нарықта бір мәміленің орташа көлемі - 0,8 млрд теңгені) құрады. 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 62,3 % - ға немесе 2,9 трлн теңгеге 2,9 трлн 
теңгеге дейін өсті. Оның ішінде 153,4 млрд теңгені 12 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 25 шығарылымды (14 жаңа шығарылым және 11 шығарылым 
ірілендірілді) орналастыра отырып, орташа алынған кірістілігі жылдық 10,21–15,20% болатын 
(жылдық 10,21-15,29% болатын) 1,6 трлн теңге тартты. 

Бұл ретте 2022 жылдың үшінші тоқсанында орналастыру көлемі 1,3 трлн теңгені құрады, бұл 2022 
жылдың екінші тоқсанында орналастыру көлемінен 22,3% - ға артық. Оның 23,2 млрд теңгесін 
әкімдіктер, Қаржы министрлігі 1,2 трлн теңгені тартты. Қаржы министрлігінің орналастыру 
аукциондарындағы ставкалар жылдық 13,60–15,29% диапазонында қалыптасты. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде 2022 жылдың тоғыз айында 
банктердің үлесіне-15,2 %, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне – 0,5 %, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесіне-73,3 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 10,9% -., жеке 
тұлғалардың үлесіне 0,1% - дан кем болды. Резидент еместер МБҚ бастапқы нарығына қатысқан 
жоқ. 

Қайталама нарықтағы сауда көлемі 2,5 есе өсіп, 1,6 трлн теңгеге жетті. Қайталама нарықтағы 
Ұлттық Банк ноталарымен сауда – саттық үлесі сауда – саттықтың жалпы көлемінен 34,5% 
немесе 545,1 млрд теңгені, МЕКАМ үлесі-58,3% немесе 921,7 млрд теңгені, Қазақстан 
Республикасы еурооблигацияларының үлесі-5,4% немесе 86,0 млрд теңгені құрады. Қалған 
көлем шет мемлекеттердің МБҚ мәмілелеріне келіп, 1,7% немесе 27,1 млрд теңгені құрады. 

2022 жылдың үшінші тоқсанында қайталама нарықтағы МБҚ сауда-саттық көлемі 507,9 млрд 
теңгені құрады, бұл ретте қайталама нарықтағы Ұлттық Банк ноталарымен сауда – саттық үлесі 
– 47,6% немесе сауда – саттықтың жалпы көлемінен 241,5 млрд теңге, МЕКАМ үлесі-50,2% 
немесе 254,7 млрд теңге, Қазақстан Республикасы еурооблигацияларының үлесі-1,4% немесе 
7,1 млрд теңге. 0,9 % (4,5 млрд теңге) құрайтын қалған көлем шет мемлекеттердің МБҚ-мен 
мәмілелерге келді. 

Тоғыз ай ішінде МБҚ қайталама нарығында инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде 2022 
жылы банктердің үлесі – 40,4%, брокерлік - дилерлік ұйымдардың – 2,7%, басқа 
институционалдық инвесторлардың – 12,4%, өзге заңды тұлғалардың – 43,9%, жеке тұлғалардың 
-0,7% құрады. Резидент еместердің үлесі 8,0 құрады % 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ (ХҚҰ) 

Есепті кезеңнің соңында KASE сауда тізімінде төрт халықаралық қаржы ұйымының 
облигацияларының 39 шығарылымы болды: Азия даму банкінің тоғыз шығарылымы, Еуразиялық 
даму банкінің 17 шығарылымы, Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің 11 шығарылымы және 
халықаралық қаржы корпорациясының (IFC) екі шығарылымы. 

2022 жылдың басынан бастап ресми тізімге Азия Даму Банкі облигацияларының үш 
шығарылымы, Еуразиялық Даму Банкінің екі шығарылымы және IFC бір шығарылымы енгізілді. 
Тоғыз ай ішінде ресми тізімнен облигациялардың 13 шығарылымы алынып тасталды: 
Еуразиялық даму банкінің тоғыз шығарылымы және айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты 
IFC екі шығарылымы және мерзімінен бұрын өтеуге байланысты Азия Даму Банкінің екі 
шығарылымы. 



Өткен кезеңде сауда-саттық көлемі 73,2 млрд теңгені құрады, бұл 2021 жылғы ұқсас кезеңнің 
нәтижесінен 27,5 млрд теңгеге немесе 27,3% - ға төмен. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда мәмілелер саны 3,2 есеге артып, 275 мәмілеге жетті. 

Бастапқы нарықта сауда көлемі 44,0 млрд теңгені құрады және 2021 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 36,3% - ға немесе 25,1 млрд теңгеге азайды. Бұл ретте үшінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша орналастыру көлемі 2022 жылдың екінші тоқсанына қатысты 16,8% - ға 
төмендеді. 

Есепті кезеңде барлығы төрт облигация шығарылымы төрт рет орналастырылды (оның екеуі 
үшінші тоқсанда): 

Азиая даму банкі KASE-де: 

• 14,0 млрд теңге, Халықаралық әлеуметтік облигацияларды жылдық 11,00% - бен 8,8 жыл 

өтелгенге дейінгі мерзіммен орналастырды; 

• 10,0 млрд теңге, Халықаралық облигацияларды жылдық 14,00% - бен 2,2 жыл өтелгенге 

дейінгі мерзіммен орналастырды; 

• 6,5 млрд теңге, үш жылдық халықаралық облигацияларды жылдық 14,15% 

орналастырды. 

Еуразиялық Даму Банкі екі жылдық облигацияларды жылдық 15,00% - бен орналастыра отырып, 
KASE-ге 13,5 млрд теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде бастапқы нарықта банктердің үлесі 42,1%–., басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі 12,5%–., басқа заңды тұлғалардың үлесі 45,5% -. 
құрады.  

Қайталама нарықта сауда көлемі 29,2 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 
7,6% - ға немесе 2,4 млрд теңгеге төмен.  

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде 2022 жылдың тоғыз айында 
банктердің үлесіне-16,0 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 19,3 %, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 27,7 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 35,2 
%, жеке тұлғалардың үлесіне – 1,9% тиесілі болды. Резидент еместердің қатысуы 7,3 % - ға 
бағаланады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

2022 жылдың 01 қазанында Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар секторында есептік 
кезеңнің соңында жеті басқарушы компанияның басқаруымен 21 құралдары және алты ETF 
орналастырылды. 

Жыл басынан бері KASE ресми тізіміне "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" 
секторына инвестициялық пай қорларының екі құралы енгізілді, оның ішінде 2022 жылдың үшінші 
тоқсанында "BCC Invest" АҚ басқаруындағы "BCC Elite" аралық инвестициялық пай қорының 
пайлары енгізілді. 

Есепті кезеңде сауда-саттық көлемі 6,6 млрд теңгені құрады, бұл ұқсас кезеңнің нәтижесінен 79,7 
- ға немесе 26,1 млрд теңгеге төмен.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 30,0 % – жеке тұлғаларға, 23,5 % – брокер– 
дилерлерге, 2,8 % – өзге заңды тұлғаларға және 43,7% - басқа институционалдық инвесторларға 
тиесілі. Резидент еместердің қатысуы 3,0% 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 тоғыз айында сауда-саттық көлемі 16,1 млрд теңгені құрап, 2021 жылдың тоғыз 
айында 57,1% - ға немесе 21,4 млрд теңгеге төмендеді.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 34,8 % – жеке тұлғалардың шоттарына, 2,8%- 
брокерлік – дилерлік ұйымдарға, 46,2 % – басқа институционалдық инвесторларға және  
16,3% басқа заңды тұлғаларға тиесілі болды. Бейрезиденттердің үлесі 8,8% - ды құрады. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 440,3 жеке тұлғалардың 
атынан ашылған 222,0 жеке есеп-шоттар болды. 2022 жылдың тоғыз айының қорытындысы 
бойынша 233,9 мың жаңа жеке шот тіркелді.  

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

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

Бірінші жартыжылдықта шетел валюталары нарығындағы сауда-саттық көлемі 13,9 трлн теңгені 
құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 30,0% - ға немесе 3,2 трлн теңгеге жоғары. Сауда-
саттықтың орташа тәуліктік көлемі 76,6 млрд теңгені, мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 333, 
бір мәміленің орташа көлемі-229,8 млн теңгені құрады. 2022 жылдың үшінші тоқсанында сауда 
көлемі 5,7 трлн теңгені құрады және екінші тоқсанға қатысты 48,6% - ға өсті. 

Төмендегі кестеде KASE-де саудаланатын валюта жұптарының негізгі сипаттамалары 
келтірілген (сауда-саттық көлемінің, көлеміндегі үлестің, мәмілелер санының өзгеруі өткен 
жылдың ұқсас кезеңіне қатысты көрсетілген; бағамның өзгеруі жыл басына қарай шетел 
валютасының теңгеге шаққандағы орташа өлшенген биржалық бағамының номиналды өзгерісін 
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 
22 948,29 

(-6,5 %) 

75,7 % 

(-21,7 %) 

51 246 

(-19 087) 
409,50-523,00 

476,53 

(+10,4%) 

RUB/KZT 
200 655,31 

(x7,3) 

10,2 % 

(+8,8 %) 

5 634 

(+3 638) 
4,7200-8,9400 

8,3000 

(+40,1%) 

CNY/KZT 
5 842,02 

(x4,1) 

3,0 % 

(+2,1 %) 

1 636 

(+606) 
61,8000-81,0100 

67,1314 

(-1,1%) 

EUR/KZT 
373,92 

(х5,6) 

1,3 % 

(+1,0 %) 

1 214 

(+997) 
449,50-570,00 

456,95  

(-7,1%) 

EUR/USD 

2 915,65 

(-) 

9,9 % 

(+9,9 %) 

913 

(+913) 
0,9545-1,1041 

0,9800 

(-) 

 

АҚША НАРЫҒЫ 

2022 жылдың тоғыз айында ақша нарығындағы сауда-саттықтың жиынтық көлемі 2021 жылдың 
бірінші жартыжылдығына қатысты 74,7 % немесе 74,3 трлн теңгеге ұлғайып, 173,7 трлн теңгені 
құрады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясаты жөніндегі комитеті 2022 жылғы 
тоғыз айдың ішінде төрт рет базалық мөлшерлемені: 24 қаңтарда жылдық 9,75% – дан 10,25% – 
ға дейін, 24 ақпанда – жылдық 13,50% - ға дейін, 25 сәуірде-жылдық 14,00% - ға дейін, 25 
шілдеде-жылдық 14,50% - ға дейін арттыру туралы шешім қабылдады. 

Мәмілелер көлемі арқылы өлшенген USD/KZT валюталық своп операциялары және бір жұмыс 
күні ашылған МБҚ-мен автоматты репо операциялары бойынша кірістіліктің орташа мәні болып 



табылатын MM_index ақша нарығының композиттік индикаторы 2022 жылғы қыркүйектің соңына 
қарай жылдық 10,52% - дан 14,87% - ға дейін 435 б.н. ұлғайды. 

Репо операцияларының нарығы 

Осы сегменттегі сауда көлемі 2022 жылдың тоғыз айында 152,9 трлн теңгені құрады, бұл 2021 
жылдың ұқсас кезеңінің көлемінен 66,5% - ға немесе 61,1 трлн теңгеге артық. Операциялардың 
орташа тәуліктік көлемі 840,2 млрд теңгені, мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 898, бір 
мәміленің орташа көлемі – 936,1 млн теңгені құрады. 

МБҚ – мен авторепо сауда – саттығының көлемі 115,9 трлн теңгені немесе репоның жалпы 
көлемінің -75,8%, ҰБҚ-мен авторепо-37,0 трлн теңгені немесе 24,2%, МБҚ-мен тікелей репо-43,7 
млрд теңгені немесе 0,03%, ҰБҚ-мен тікелей репо - 40,9 млрд теңгені немесе 0,03% - құрады. 
Авторепоның КБЖ -мен 5,1 млн теңгеге екі мәмілесі жасалды. 

Қыркүйек 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) 412 б.н. жылдық 10,56% - дан 14,68 % - 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 14,64% - ға дейін, 411 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 14,11% - ға дейін 377 б.н. ұлғайды. 

Валюталық своп операциялары 

2022 жылдың тоғыз айында валюталық своп операциялары нарығында сауда-саттық көлемі 20,8 
трлн теңгені құрады, бұл 2021 жылдың тоғыз айына қарағанда 2,7 есе немесе 13,2 трлн теңгеге 
артық. Жыл басынан бері операциялардың орташа тәуліктік көлемі 114,4 млрд теңгені, 
мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 21, бір мәміленің орташа көлемі – 5,4 млрд теңгені құрады. 

Құралдық құрылымда 19 986,9 млрд теңге немесе своп сауда көлемінің 96,0% USDKZT 
своптарына, 676,3 млрд теңгеге немесе 3,2% – RUBKZT своптарына, 158,6 млрд теңгеге немесе 
0,8% – EURKZT своптарына тиесілі болды. 

USDKZT жұбында осы жұппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 80,1% (16 002,7 млрд теңге 
немесе 34 836,5 млн USD) бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001) мәмілелерге, осы 
жұппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 18,8% (3 758,1 млрд теңге немесе 8 522,4 млн USD) екі 
күндік валютамен мәмілелерге тиесілі болды своп (USDKZT_0_002), Осы жұппен сауда-
саттықтың жалпы көлемінің 0,2% (32,0 млрд теңге немесе 70,0 млн USD) апталық валюталық 
своппен (USDKZT_0_01W) мәмілелерге, осы жұппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 1,0% 
(194,2 млрд теңге немесе 432,0 млн USD) айлық валюталық своппен (USDKZT_0_01M) 
мәмілелерге. 

RUBKZT жұбында осы жұппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 21,8% (147,2 млрд теңге немесе 
19 878,7 млн RUB) бір күндік валюталық своппен (RUBKZT_0_001) мәмілелерге, осы жұппен 
сауда-саттықтың жалпы көлемінің 76,6% (517,9 млрд теңге немесе 67 400,0 млн RUB) екі күндік 
валютамен мәмілелерге тиесілі болды своп (RUBKZT_0_002), Rubkzt_1_001 мәмілелеріне 
своптармен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 1,7% (11,2 млрд теңге немесе 1 300,0 млн RUB). 

EURKZT жұбында осы жұппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 80,6% (127,8 млрд теңге немесе 
255,8 млн EUR) бір күндік валюталық своппен (EURKZT_0_001) мәмілелерге, осы жұппен сауда-
саттықтың жалпы көлемінің 19,4% (30,8 млрд теңге немесе 55,0 млн EUR) EURKZT_1_001-мен 
мәмілелерге тиесілі болды. 

Бір күндік долларлық своп индикаторының кірістілігі SWAP-1D (USD) қыркүйек айының соңында 
жыл басынан бастап 634 б.н. ұлғайып, жылдық 15,82%-ға жетті, екі күндік валюталық своп 
индикаторының кірістілігі SWAP-2D (USD) жыл басынан бастап 576 б.н. жылдық 16,00% - 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. Қазан 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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