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Б А С П А С Ө З  М Ә Л І М Д Е М Е С І  
 
Алматы қ. 21 қаңтар 2022 жыл 

 

КASE 2021 жылдың қорытындысы бойынша  
биржалық нарық жұмысының қорытындысын ұсынады 

 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE немесе Биржа) 2021 жылдағы қызметінің негізгі қорытындылары 
туралы хабарлайды. 

• KASE сауда-саттығының жиынтық көлемі 2021 жылы 174,4 трлн теңгені құрады және 2020 жылға 
қарағанда 47,8 %-ға немесе 56,5 трлн теңгеге өсті.  

• 2021 жылдың қорытындысы бойынша KASE Индексінің мәні 37,4 %-ға 3 675,28 тармаққа дейін өсті 

• Акциялар нарығын капиталдандыру бір жыл ішінде 51 %-ға 28,8 трлн теңгеге дейін өсті. 

• KASE-де саудаланатын корпоративтік борыш көлемі 4,8 %-ға 15,4 трлн теңгеге дейін өсті. 

• 2021 жылы листинг процедурасынан 55 жаңа эмитенттің бағалы қағаздары өтті: 3 акция 
секторында, 33 KASE Global секторында, 17 корпоративтік облигациялар секторында және 2 ETF. 

• 2022 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 228 эмитенттің 
558 атаудағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары болған. 

• 2022 жылдың 01 қаңтарында Орталық депозитарийде 199 306 жеке тұлғаға ашылған 218 336 жеке 
шот болды.  

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР МЕН ІС-ШАРАЛАР 

KASE 2019-2021 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру шеңберінде 2021 жылы Биржа 
келесі жобаларды жүзеге асырып, мынадай іс-шараларды өткізді: 

– 2021 жылдың 03 желтоқсанында Биржаның Директорлар кеңесі 2022-2024 жылдарға арналған 
KASE даму стратегиясын бекітті. Алдағы кезеңнің негізгі мақсаты өңірдегі жетекші биржалық алаң 
мәртебесіне қол жеткізу және оны ұстап тұру және стейкхолдерлер үшін Биржаның құндылығын 
арттыру болып анықталған; 

– KASE және Scila AB биржалық нарықтағы теріс пиғылды практикаларға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында KASE алаңында Scilab Surveillance™ автоматтандырылған қадағалау жүйесін 
жеткізуге және енгізуге келісім жасасты; 

– Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай KASE қаржы нарығының тарихына арналған кітаптың 
екінші толықтырылған басылымын шығарды; 

– 15 қарашадан бастап KASE ең өтімді шетелдік акцияларды сатуға арналған KASE Global жаңа 
секторын іске қосты. Сауда-саттыққы қолжетімді акциялардың жалпы саны 43 бағалы қағазға жетті; 

– 15 қыркүйектен бастап KASE ақша нарығының жаңа индикаторларын – TONIA Compounded Index 
и TONIA Compounded Rate есептеуді және жариялауды бастады; 

– KASE деривативтер нарығында SPECTRA жаңа сауда-клирингілік жүйесін іске қосты. Жаңа жүйе 
жоғары жылдамдықпен және ақауларға төзімділікпен, сондай-ақ неғұрлым функционалды сауда 
терминалымен және қазіргі заманғы деректер алмасу хаттамалары арқылы қатысушылардың ішкі 
жүйелерін қосу мүмкіндігімен сипатталады; 

– Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Биржа және 
"ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори" ЖШС (PwC Kazakhstan) тұрақты қаржыландыру 
қағидаттарын ілгерілету мақсатында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды; 
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– KASE Қазақстандық қаржы нарығында ESG-жобаларын қаржыландыруды ілгерілету және орнықты 
даму саласындағы жобаларды қаржыландыруда корпоративтік секторды қолдау мақсатында 
"Талдамалық кредиттік рейтинг агенттігі" АҚ-мен (АКРА) және "РА сарапшысы" АҚ-мен 
меморандумдарға қол қойды. 

– 2021 жылдың 16 шілдесінде KASE PwC Kazakhstan және "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ-мен 
бірлесіп "Жасыл қаржыландыру және борыштық капитал нарығы" атты конференция өткізді. 

– KASE омнибус шоттарды пайдалану арқылы сауда-саттық өткізуге мүмкіндік берді. Осы жобаның 
арқасында нарық қатысушылары қаржы құралдарымен және ақшамен операциялар санын 
қысқарту есебінен клирингтік ұйыммен есеп айырысу жүргізу кезінде транзакциялық шығындарды 
азайта алады; 

– 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап Биржада ресми тізім құрылымында жеке орналастыруға 
жататын мемлекеттік емес бағалы қағаздарға арналған жаңа "Жеке орналастыру" сауда-саттық 
алаңы ашылды; 

– KASE 2021 жылдың 01 маусымында Биржа 2020 жылы қабылдаған тұрақты даму саясатын жүзеге 
асыру аясында "Жасыл кеңсе" бағдарламасын іске қосты. 

– KASE автоматты тәсілмен жүзеге асырылатын репо операцияларының мерзімін 30 күннен 90 күнге 
дейін бағалы қағаздар кепілімен қаржыландыруды тарту құралдарының болуын қамтамасыз ету 
мақсатында ұзартты. 

– Биржа эмитенттермен және Биржа мүшелерімен құжаттармен алмасу жүйесінің "Issuers to 
investors" (is2in жүйесі) жаңа нұсқасын іске қосты, онда бағалы қағаздар листингі, аудиторлық 
ұйымдарды аккредиттеу, нарықтың кәсіби қатысушыларына биржада мүшелік ету бойынша 
қызметтерді ұсынудың электрондық форматы іске асырылды. 

– 2021 жылдың қаңтарында КASE көптеген пайдаланушыларға "KATE Mobile" мобильді қосымшасын 
ұсынды. Қосымша Биржаның ақпараттық өнімдерінің тізімін толықтырады және ең алдымен 
бөлшек және кәсіби инвесторлар үшін биржалық ақпаратқа қол жетімділікті жеңілдетуге арналған. 
Қосымшада, сондай-ақ, KASE оқу сауда-саттығына қатысу функциясы қолжетімді. 

– Оқыту іс-шаралары 

KASE биржалық нарығының қызметі туралы, сондай-ақ қазақстандық қор нарығында капитал тарту 
мүмкіндіктері туралы хабардарлықты арттыру мақсатында Биржа "Business FM" радиосында "Қор 
нарығы KASE-мен" тамыз айына дейін оқыту бағдарламасын және жыл бойы "KASE биржалық 
жаңалықтары" жаңалықтар бағдарламасын шығаруды жалғастырды. 

Биржа оқушылар мен студенттердің қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған Global Money 
Week жаһандық жобасы аясында "Қор нарығының негіздері" вебинарын өткізді. Вебинарға 10-нан 
астам қазақстандық ЖОО студенттері қатысты. 

Биржа экологиялық, әлеуметтік тәуекелдер және корпоративтік басқару тәуекелдеріне (ESG – 
Environmental, Social, Governance) арналған оқыту вебинарын өткізді, оның барысында спикерлер 
ESG мақсаттары, ұйымның рейтингтеріне әсер ету факторлары және KASE ESG-ақпаратын ашу 
туралы айтып берді. 

2021 жылдың 01 сәуірі мен 2022 жылдың 31 қаңтары аралығында Биржа "Биржалық симулятор" 
конкурсын өткізді, оған 60 ЖОО-дан 2 000-нан астам студент қатысты. Байқау екі кезеңнен тұрды. 
"Биржалық симулятор" жобасы 2008 жылдан бастап іске асырылуда. 12 жыл ішінде оған 
Қазақстанның, сондай-ақ жақын және алыс шетелдердің 80 ЖОО-нан 8,5 мыңнан астам студент 
қатысты. 

KASE қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша оқыту жобасымен бірге Fingramota.kz Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (АРРДҚ) және Internews Network 
халықаралық ұйымының Қазақстандағы өкілдігі журналистерге арналған "қор нарығы: сауатты 
жариялаймыз" атты онлайн-семинар өткізді. 

Биржа қазақстандық қор нарығында ESG критерийлерін ілгерілету аясында "Жауапты 
инвестициялау қағидаттары" вебинарын өткізді. 

KASE Қазақстанның стартап-экожүйесін дамыту мақсатында KASE Startup жобасы аясында "1FIT" 
ЖШС, "Terenoi", "СТОдгам" стартап құрылтайшыларының және Umay Angels Club бизнес-
періштелер клубының қатысуымен вебинарлар өткізді. 
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"JÝSAN Invest" АҚ Басқарма төрағасы Нұрдәулет Айдосовтың, "Фридом Финанс" АҚ Басқарма 
Төрағасы Сергей Лукьяновтың, "Сентрас Секьюритиз" АҚ Басқарма төрағасы Мұрат Ақиновтың, 
"BCC Invest" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Александр Дрониннің, "Halyk 
Finance" АҚ Басқарма төрағасы Фархад Охоновтың және Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы 
кеңесінің төрағасы Елена Бахмутованың қатысуымен "KASE Talks" жобасы шеңберінде ашық 
дәрістер өткізілді. 

Қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі халықаралық ақпараттық науқан шеңберінде – Бағалы 
қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымы (IOSCO) бастамашылық еткен 
Халықаралық инвесторлар аптасы (World Investor Week), KASE Fall Sessions of Financial Literacy 
білім беру бағдарламасын іске қосты. 

– Бизнеске арналған іс-шаралар 

"Эмитент күні" жобасы аясында KASE-де Шымкент қаласы әкімдігі, Азия Даму Банкі, "KEGOC" АҚ, 
"Қазақтелеком" АҚ және "Банк ЦентрКредит" АҚ, "Кселл" АҚ, "KMF "МҚҰ" ЖШС және Еуразиялық 
Даму Банкі басшылығының инвесторлармен, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 
қатысушыларымен және БАҚ өкілдерімен есепті кезеңдегі компаниялар қызметінің 
қорытындыларына арналған онлайн кездесулері ұйымдастырылды.  

KASE "CFO Summit-2021" қаржы блогының басқарушылары мен топ-менеджерлеріне арналған 
жыл сайынғы саммиттің серіктесі болды. 

KASE бизнес-қоғамдастықты және мүдделі жұртшылықты ақпараттандыру үшін "Даму" 
кәсіпкерлікті дамыту қорымен және Түркістан, Ақтөбе, Қызылорда, Ақмола, Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Павлодар және Жамбыл 
облыстарының әкімдіктерімен, сондай-ақ Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының 
әкімдіктерімен бірлесіп, қор нарығына капитал тарту мәселелері бойынша онлайн дөңгелек үстел 
өткізді.  

2020 жылдың қорытындысы бойынша KASE Биржаның биржалық нарықтарында ең жақсы 
нәтижелерді көрсеткен биржа мүшелерін, листингілік компанияларды – ашықтыққа ұмтылғаны 
үшін, сондай-ақ БАҚ өкілдерін – қор нарығын баспа басылымдары мен интернет-ресурстарда 
белсенді жария еткені үшін марапаттады. 

– Халықаралық ынтымақтастық 

2021 жылдың қарашасында Қазақстан мен Қырғызстаннан келген қатысушылар үшін климаттың 
өзгеруіне байланысты қаржылық ақпаратты ашу бойынша онлайн-тренинг өтті. Тренинг БҰҰ-ның 
"Тұрақты қор биржалары" (АҚШ) бастамасы және халықаралық қаржы корпорациясымен (ХҚК), 
климат туралы ақпаратты ашу стандарттары жөніндегі кеңеспен (СРК) және "Қырғыз қор 
биржасы" ЖАҚ-мен ынтымақтастыққа қатысты аясында өткізілді.  

2021 жылдың 26 қарашасында KASE ТМД елдерінің II Халықаралық қаржы-банк форумына 
қатысты, оның шеңберінде Достастықтың халықаралық биржалар қауымдастығына (ХБА) мүше 
ұйымдардың жалпы жылдық жиналысы өтті. 

2021 жылдың 20 қазанында Биржа Қазақстан қор биржасының қызметіне арналған "Meet the Market 
with FEAS | Kazakhstan Stock Exchange" атты Еуро-Азия қор биржалары Федерациясының (FEAS) 
онлайн-конференциясында сөз сөйледі. 

2021 жылдың 28 қыркүйегінде Биржа Өзбекстан Республикасында "KASE day in Tashkent" өткізді. 
Іс-шара қатысушыларды қазақстандық биржалық нарықтың ағымдағы жағдайымен және даму 
перспективаларымен, KASE қаржы құралдарымен және қызметтерімен, өзбек компаниялары үшін 
қазақстандық қор нарығында капитал тарту шарттарымен және инвестициялық әлеуетпен 
таныстыруға бағытталған. 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мен "Өзбек Республикалық валюта биржасы" АҚ (UZCE) өзара 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. Меморандумның мақсаты биржа саудасының 
құралдары мен технологияларын зерттеу және тәжірибе алмасу саласында KASE және UZCE 
арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту болып табылады. 

2021 жылдың 09 маусымында KASE Еуро-Азия қор биржалары Федерациясымен (FEAS) және 
Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен (ЕҚДБ) бірлесіп, барлық мүдделі компаниялардың 
өкілдері үшін "IPO Workshop" тақырыбында вебинар өткізді. 

БҰҰ-ның "Тұрақты қор биржалары" (Sustainable Stock Exchanges Initiative) бастамасын іске асыру 
шеңберінде биыл төртінші рет Биржа Gender Equality үшін Ring The Bell for сауда-саттығының 
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ашылу рәсімін, сондай-ақ "Инклюзивті көшбасшылық: бизнестегі жаңа шындық" онлайн-іс-шарасын 
өткізді. 

 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ 

Акциялар нарығын капиталдандыру жыл басынан бері 51,0 %-ға немесе 9,7 трлн теңгеге өсіп, 28,8 трлн 
KZT (66,6 млрд USD) құрады. Акциялар нарығын капиталдандырудың өсуіне негізгі үлес KASE-де 
мәмілелердің жаңартылуы және Kaspi.kz АҚ жай акциялары бағасының өсуі енгізілді, сондай-ақ 
индекстік тізімдегі көптеген компаниялардың бағасының өсуі.  

2021 жылдың соңында Биржаның сауда тізімдерінде 150 эмитенттің 164 атауының акциялары болды, 
оның ішінде үш эмитенттің үш атауының акциялары "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында 
айналымға жіберілді және KASE Global секторында 43 атаудың шетелдік акциялары. 

Жыл басынан бері биржаның ресми тізіміне бес эмитенттің бес атауының жай акциялары енгізілді, 
соның ішінде KASE-де алғаш рет листингтен өткен үш жаңа эмитент ("Жалтырбұлақ" АҚ, "First Heartland 
Securities" АҚ, "АзияАгроФуд" АҚ) және жұмыс жасап жатқан екі эмитент (AltynGold PLC, "Сентрас 
Секьюритиз"АҚ). 2021 жылдың төртінші тоқсанында KASE Global секторына 33 атаудағы шетелдік 
акциялар енгізілді. 

2021 жылы акциялармен сауда-саттық көлемі 2020 жылға қарағанда 80 %-ға немесе 190,8 млрд теңгеге 
429,3 млрд теңгеге дейін өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 1 751,9 млн теңгені құрады, 
мәмілелердің орташа күндік саны – 1 863, бір мәміленің орташа көлемі-940,3 мың теңге.  

Бастапқы нарық көлемі 0,9 млрд теңгеге бағаланады. Барлық көлем KASE сауда-саттық жүйесінде 
2021 жылдың бірінші тоқсанында "БАСТ" АҚ жай акцияларын орналастыруға келді. Инвесторлар 
бөлінісінде сауда-саттық көлемінің 87,1 % – заңды тұлғаларға және 12,9 % – жеке тұлғаларға тиесілі. 
Бейрезиденттердің қатысуы 14,9 % бағаланады. 

Акциялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 82,4 %-ға немесе 193,5 млрд теңгеге өсіп, 
428,4 млрд теңгені құрады. Төртінші тоқсанда сауда-саттық көлемі 241,7 млрд теңгені құрады, оның 
ішінде 127,2 млрд теңге "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай акцияларын сатып алуға және 
2021 жылдың 10 желтоқсанында мамандандырылған сауда-саттық шеңберінде өткен "ҚазАзот" АҚ жай 
акцияларын сатып алуға 67,1 млрд теңге түсті.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан қайталама нарықта шоттарына акциялармен сауда-
саттықтың брутто-айналымының 45,5 % келген жеке тұлғалар неғұрлым белсенді болып қалады. 
Банктердің қатысуы 0,1 %-ға, брокер-дилерлерге – 12,1 %, басқа институционалдық инвесторларға – 
6 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 36,2 % бағаланады. Бейрезиденттердің қатысуы 4,3 % 
бағаланады. 

KASE GLOBAL 

15 қарашадан бастап KASE Global секторында алғаш рет айналымға жіберілген 25 атаудағы шетелдік 
акциялармен сауда-саттық ашылды, 22 қарашадан бастап осы секторға KASE ресми тізімінің негізгі 
алаңының бұрын "Стандарт" санатында болған 12 шетелдік эмитенттердің акциялары аударылды. 
Желтоқсан айында KASE Global тізіміне тағы 6 акция енгізілді. Осылайша, жылдың соңында осы 
секторда инвестициялау үшін шетелдік эмитенттер акцияларының 43 атауы қолжетімді болды. 

Сауда-саттық басталған сәттен бастап KASE Global секторында жалпы сомасы 6,4 млрд теңге немесе 
14,8 млн АҚШ долларына 4 167 мәміле жасалды. Күніне орташа есеппен 207,7 млн теңге немесе 
477,7 мың АҚШ доллары сомасына 138 мәміле жасалды. 

KASE ИНДЕКСІ 

Жыл басынан бері KASE Индексі делистинг туралы шешімге байланысты KAZ Minerals PLC акциялар 
биржасының ресми тізімінен алып тасталғанына қарамастан, 37,4 %-ға 3 675,28 тармаққа дейін өсті. 
Максималды мәні 18 қарашада – 3 810,7 пункт тіркелді. 2021 жылдың қорытындысы бойынша индекстік 
акциялармен сауда-саттықтың жиынтық көлемі 55,9 млрд теңгені құрап, 2020 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 51,7 %-ға артты. 

 

KASE Индексінің өкілетті тізіміне кіретін соңғы мәмілелер бойынша акциялар бағасының өзгеруі 

Эмитент Коды Бағасы, бір акцияға теңге Көлемі*, млн теңге 
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01.01.22 ж.б. 01.01.21 ж.б. Δ 2021 г. 2020 г. Δ 

"Қазатомөнеркәсіп" АҚ KZAP 16 890,00 7 150.00 136,2% 2 688,3 653,8 311,2% 

"Банк ЦентрКредит"АҚ CCBN 398,00 215.64 84,6% 7 034,0 3 458,0 103,4% 

"Қазақстан Халық 
жинақ банкі"АҚ 

HSBK 186,99 123.99 50,8% 9 971,0 9 069,0 9,9% 

"Қазақтелеком" АҚ KZTK 35 800,00 26 700.00 34,1% 5 826,3 5 647,4 3,2% 

"Қазтрансойл"АҚ KZTO 1 094,10 970 12,8% 5 562,8 4 341,2 28,1% 

"KEGOC"АҚ KEGC 1 870,52 1 697.00 10,2% 1 684,4 2 413,4 -30,2% 

"Кселл" АҚ KCEL 1 626,91 2 760.00 -41,1% 20 579,0 7 025,5 192,9% 

*ірі мәмілелерді және тұрақты емес сипаттағы мәмілелерді есепке алмағанда 

KASE Индексі тізімінің өкілдері арасында "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акциялары бойынша өсім 
көшбасшысы болды. Бір жыл ішінде олардың бағасы KASE-де 136,2 %-ға өсті. Ағымдағы жылы 20-дан 
астам елдің үкіметтері атом энергетикасына көшуге қызығушылық білдірді. Қор нарықтарындағы 
энергияға көшу аясында жеке инвесторлар жаңа өнімге – физикалық уранға инвестиция салатын 
сенімгерлік қорларға қызығушылық танытты. 20 шілдеде Торонтодағы биржада Sprott Physical Uranium 
Trust уран тресі сатыла бастады. 2021 жылдың соңында трасттың басқаруында 1,77 млрд доллар және 
41,3 млн фунт уран сомасындағы активтер бар. Бұл жаһандық жылдық тұтынудың шамамен 
30 % құрайды. Оның нарыққа шығуымен уран фьючерстерінің бағасы бір фунт үшін 30,3 доллардан 
50,8 долларға дейін көтеріліп, 10 жыл бұрынғы деңгейге жетті. 

"Банк ЦентрКредит" АҚ бағалы қағаздары жыл басынан бері 84,6%-ға өсті. 2021 жылдың төртінші 
тоқсанының басында Банктің акциялары соңғы жылдардағы шығындарды толығымен қалпына келтіріп, 
тарихи баға максимумдарын дәйекті түрде жаңартуға көшті. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ай сайынғы есептерінің деректеріне сәйкес 11 айда банктің несие қоржыны 107 млрд теңгеге өсті, ал 
мерзімі өткен кредиттердің үлесі 0,3%-ға төмендеді. Несие портфелінің өсуі аясында банктің пайыздық 
кірісі өсті, ал 2021 жылдың 9 айында шоғырландырылмаған таза пайда өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 42,3%-ға өсті. 

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ 2021 жылы рекордтық таза пайда туралы есеп берді, жоғары 
дивидендтер төледі, борыштық жүктемені төмендетіп, облигацияларды 1,3 млрд долларға қайтарды, 
Инвестициялық рейтинг алған және жаңа финтех-стратегияға көшу туралы жариялаған Қазақстандағы 
бірінші жекеменшік екінші деңгейдегі банк болды. 

"Кселл" АҚ акциялары 2021 жылды тарихи баға максимумдарын жаңартудан бастады. Шыңы 
13 қаңтарда, компанияның акциялары 2 840 теңге болған кезде келді. Ақпан айының басында баға 
төмендей бастады және 24 тамызға қарай 1 203 теңгеге дейін 57,6 %-ға төмендеді. 24 тамыздан бастап 
акциялар трендті өзгертуге тырысты, бірақ олар тек 10 қазанда өсуге көшті. Толық емес айда бағалы 
қағаздар бір акция үшін 45,5 %-ға 1 751,11 теңгеге дейін өсті, содан кейін қайтадан бірқалыпты 
төмендетуге көшті және бір данасы үшін 1 626,91 теңге деңгейінде жылды жапты. 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР 

Айналыстағы корпоративтік борыш көлемі 2021 жылы 4,8%-ға немесе 709,3 млрд теңгеге 15,4 трлн 
теңгеге (35,7 млрд USD) дейін өсті.  

2021 жылдың желтоқсан айының соңында KASE ресми тізімінде 80 эмитенттің 318 шығарылымының 
корпоративтік облигациялары болды. 2021 жылы KASE ресми тізіміне 37 эмитенттің 
85 шығарылымының облигациялары (17 жаңа) енгізілді, оның ішінде төртінші тоқсанда – 19 эмитенттің 
21 шығарылымының облигациялары, оның ішінде 9 жаңа – "Сейф-Ломбард" ЖШС, "Mogo Kazakhstan 
(Мого Қазақстан)" МҚҰ" ЖШС, Gaz Finance plc, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ, "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" 
ЖШС, "Baiterek Venture Fund" АҚ, "ТССП Групп" ЖШС, "МҚҰ Bravo BUSINESS" ЖШС, "RANGELD 
Finance" МҚҰ" ЖШС. 

KASE_BY корпоративтік облигацияларының табыстылық индексінің мәні 2021 жылы 15 базистік 
тармаққа жылдық 10,61 %-ға дейін өсті. 

KASE-де корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі 2020 жылға қарағанда 26,4 %-ға немесе 
710,4 млрд теңгеге 1 980,8 млрд теңгеге дейін төмендеді. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 
8,1 млрд теңгені (қайталама нарықта – 3,4 млрд теңге), мәмілелердің орташа күндік саны – 36 мәмілені 
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(қайталама нарықта – 32 мәміле), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 224,1 млн теңгені (қайталама 
нарықта – 106,5 млн теңге) құрады. 

2021 жылы корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығында жалпы сомасы 1 143,7 млрд теңгеге 
33 эмитенттің 68 шығарылымының облигациялары орналастырылды, бұл 2020 жылдың көрсеткішінен 
48,9 %-ға немесе 1 095,7 млрд теңгеге төмен. 2021 жылдың төртінші тоқсанында 22 эмитенттің 
27 шығарылымының жалпы сомасы 460,9 млрд теңгеге облигациялары орналастырылды, бұл үшінші 
тоқсанның көрсеткішінен 2,1 есеге жоғары: 

• "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 9,97–10,40 % (шығару бойынша 
орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,97–10,40% диапазонында түрленді) және өтеуге дейінгі 
мерзімі бір жыл облигацияларды орналастыра отырып, 89,7 млрд теңге тартты; 

• "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 7,10-11,5% он жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 35,0 млрд теңге тартты; 

• "5A OIL (5А ОИЛ)" ЖШС өтеуге кірістілігі жылдық 8 % және 2,5 жыл өтеуге дейінгі мерзімі бар 
халықаралық облигацияларды орналастыра отырып, $5 млн (2,2 млрд теңге) тартты; 

• "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ өтеуге кірістілік жылдық 7,10-11,0 % он жылдық облигацияларын 
орналастырып, 55,5 млрд теңге тартты; 

• "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 11% он жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 55 млрд теңге тартты; 

• Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ еншілес ұйымы өтеуге кірістілігі жылдық 11,25% екі жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 9,6 млрд теңге тартты; 

• "Банк ЦентрКредит" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 12,5% жеті жылдық облигацияларды 
орналастырып, 5,1 млрд теңге тартты; 

• "Еуразиялық банк" АҚ орташа cараланған өтеуге кірістілігі жылдық 10,85% облигацияларды және 
4,7 жыл өтеуге дейінгі мерзімге орналастыра отырып, 6,2 млрд теңге тартты; 

• "Bank RBK" Банкі" АҚ орташа саранған өтеуге кірістілігі 10,85% жылдық облигацияларды 
орналастырып, 24 млрд теңге тартты; 

• "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 7,1% он жылдық облигацияларды 
орналастыра отырып, 12,8 млрд теңге тартты; 

• "KEGOC" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 11,5% және өтеуге дейінгі мерзімі 13,6 жыл облигацияларды 
орналастыра отырып, 16,6 млрд теңге тартты; 

• "Қазақстан Тұрғын үй компаниясы" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 7,02% он жылдық облигацияларды 
орналастыра отырып, 50,0 млрд теңге тартты; 

• "Лизинг Групп" АҚ жылдық облигацияларды жылдық 13,25 % орналастырып, 1,8 млрд теңге 
тартты; 

• "СиСиЛоун.кз" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KASE-де екі жылдық облигацияларды жылдық 19 %-
бен орналастыра отырып, 80 млн теңге тартты; 

• "Онлайнказфинанс" Микроқаржы ұйымы " ЖШС өтеуге кірістілігі жылдық 17-18% үш жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 6,8 млрд теңге тартты; 

• "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жеті жылдық облигацияларды жылдық 12,40%-бен орналастыра 
отырып, 50,0 млрд теңге тартты; 

• "Сейф-Ломбард" ЖШС өтеуге кірістілігі жылдық 16% үш жылдық облигацияларды орналастыра 
отырып, 489 млн теңге тартты; 

• "Транстелеком" АҚ өтеуге кірістілігі жылдық 13% жеті жылдық облигацияларды орналастыра 
отырып, 15 млрд теңге тартты; 

• "PartnerInterFreight" ЖШС (ПартнэрИнтэрФрэйт) өтеуге кірістілігі жылдық 11% және бір жылдан аз 
өтеуге дейінгі мерзімі бар облигацияларды орналастыра отырып, 74,2 млн теңге тартты; 

• "Swiss Capital "МҚҰ" ЖШС (Свисс Капитал) жылдық 20% және 10%-бен үш және екі жылдық 
облигацияларды орналастыра отырып, 41,8 млн теңге және $120,8 мың (51,8 млн теңге) тартты. 
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Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығында 
банктердің үлесі – 28,8%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың – 7%, сақтандыру ұйымдарын қоса алғанда, 
басқа институционалдық инвесторлардың – 22,9%, өзге заңды тұлғалардың – 40,6%, жеке тұлғалардың 
– 0,8% құрады. Бейрезиденттердің қатысу үлесі 3,7% құрады. 

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 2020 жылға қарағанда 85,3%-ға 
немесе 385,3 млрд теңгеге 837 млрд теңгеге дейін өсті.  

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан корпоративтік облигациялардың қайталама нарығында 
банктердің үлесі – 2,3%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесі – 12,6%, басқа институционалдық 
инвесторлардың үлесі – 25,3%, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 56%, жеке тұлғалардың үлесі – 3,8% 
құрады. Бейрезиденттердің үлесі 10,4% құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

KASE-де саудаланатын номинал бойынша мемлекеттік борыш сомасы жыл басынан бері 6,5%-ға 
немесе 1,1 трлн теңгеге ұлғайып, 17,8 трлн теңгені (41,3 млрд USD) құрады.  

KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 3,6 трлн теңгені құрады және 2020 жылға қарағанда 
23,1%-ға немесе 1,1 трлн теңгеге төмендеді. Орташа күндік сауда-саттық көлемі 14,6 млрд теңгені 
құрады (қайталама нарықта – 3,6 млрд теңге), орташа күндік мәміле саны – 10 (қайталама нарықта – 
7), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 1,4 млрд теңге (қайталама нарықта бір мәміленің орташа көлемі 
– 0,5 млрд теңге). 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 27,7%-ға немесе 1 032,4 млрд теңгеге 2 701,5 млрд 
теңгеге дейін төмендеді. Оның ішінде 287,5 млрд теңгені 14 облыстың, Алматы, Нұр-Сұлтан және 
Шымкент қалаларының әкімдіктері тартты. Қаржы министрлігі өтеуге дейінгі мерзімі 0,9-15 жыл болатын 
23 шығарылымды орналастыра отырып, орташа алынған кірістілігі жылдық 8,99-10,87%-бен 
2 414,1 млрд теңге тартты.  

Сонымен қатар, 2021 жылдың төртінші тоқсанында орналастыру көлемі 887,9 млрд теңгені құрады, 
оның ішінде 189,1 млрд теңгені әкімдіктер, Қаржы министрлігі – 698,8 млрд теңге тартты. Қаржы 
министрлігінің орналастыру аукциондарындағы мөлшерлемелер өтеу мерзімі 1,7–14,8 жылға дейінгі 
14 шығарылымды орналастыру шеңберінде жылдық 10,16-10,85% диапазонында қалыптасты. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан ЕДБ үлесіне 47,4 %, брокер-
дилерлер – 0,7 %, басқа институционалдық инвесторлар – 34,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі 16,9 
%, жеке тұлғалар – 0,1% келді. Бейрезиденттердің үлесі 2% құрады.  

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 4,6%-ға төмендеп, 874,4 млрд теңгеге жетті. Ұлттық Банктің 
қайталама нарықтағы ноталарымен сауда-саттықтың үлесі – сауда – саттықтың жалпы көлемінен 34,7% 
немесе 303,1 млрд теңге, МЕКАМ үлесі – 61,5% немесе 537,8 млрд теңге, Қазақстан Республикасының 
еурооблигациялары үшін – 3,4% немесе 29,8 млрд теңге. Қалған 1%-ға (3,6 млрд теңге) жуық көлем шет 
мемлекеттердің МБҚ-мен мәмілелерге келді. 

Төртінші тоқсанда қайталама нарықтағы МБҚ сауда-саттығының көлемі 253,4 млрд теңгені құрады, бұл 
ретте қайталама нарықтағы Ұлттық Банктің ноталарымен сауда-саттықтың үлесі – жалпы сауда-саттық 
көлемінен 26,5% немесе 67,2 млрд теңге, МЕКАМ үлесі – 69,4% немесе 176,0 млрд теңге, Қазақстан 
Республикасының еурооблигациялары үшін-3,2% немесе 8,2 млрд теңге. Қалған 0,8% (2 млрд теңге) 
құрайтын көлем шет мемлекеттердің МБҚ-мен жасалған мәмілелерге келді. 

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде ЕДБ үлесіне 41,6 %, брокер-
дилерлердің үлесіне – 9,1 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 11,9 %, өзге заңды 
тұлғалардың үлесі 37,0 %, жеке тұлғалардың үлесіне 0,4% келді. Бейрезиденттердің қатысуы 7,5% 
бағаланады.  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ (МҚҰ) 

Жыл соңында KASE сауда-саттық тізімдерінде төрт халықаралық қаржы ұйымының: Еуразиялық даму 
банкінің, Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің, Халықаралық қаржы корпорациясының және Азия 
даму банкінің 46 шығарылымының облигациялары болды.  

2021 жылы KASE ресми тізіміндегі "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына 
облигациялардың 22 шығарылымы енгізілді, оның ішінде төртінші тоқсанда 10 шығарылым.  

2021 жылы сауда-саттық көлемі бір жыл бұрынғы 274,2 млрд теңгеге қарағанда 155,4 млрд теңгені 
құрап, 118,8 млрд теңгеге немесе 43%-ға төмендеді.  
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Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялар секторының бастапқы нарығында 2021 жылы үш 
халықаралық қаржы ұйымының жалпы сомасы 116,9 млрд теңгеге 13 шығарылымы орналастырылды, 
бұл 2020 жылдың көрсеткішінен 56,2%-ға немесе 150,1 млрд теңгеге төмен (төменде ұсынылған). 

• Еуразиялық даму банкінің жалпы сомасы 73,6 млрд теңгеге тоғыз шығарылымы, орташа 
сараланған кірістілік жылдық 9,50%-дан 11,00%-ға дейін құбылды; 

• Азия даму банкінің жалпы сомасы 30,8 млрд теңгеге үш шығарылымы, орташа сараланған кірістілік 
жылдық 9,95%-дан 10,45%-ға дейін құбылды; 

• Еуропа қайта құру және даму банкінің жалпы сомасы 12,5 млрд. теңгеге бір шығарылымы, кірістілігі 
TONIA+0% күрделі пайыздық мөлшерлемесі деңгейінде. 

Сонымен қатар, төртінші тоқсанда 47,8 млрд теңге сомасына облигациялардың жеті шығарылымы 
орналастырылды. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан бастапқы нарықта банктердің үлесі 31,4%-ды, брокер-
дилерлер – 8,3%, басқа институционалдық инвесторлар – 27,7%, өзге заңды тұлғалар – 32,6% құрады. 
Бейрезиденттердің үлесі 4,7% - ды құрады. 

Қайталама нарықта сауда-саттық көлемі 38,5 млрд теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 
5,3 есеге немесе -31,3 млрд теңгеге жоғары.  

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының 
қайталама нарығында банктердің үлесі 25,4%, брокер-дилерлер – 21,1%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 30,4%, өзге заңды тұлғалар – 23,1%, жеке тұлғалар – 0,1%-дан азды құрады. 
Бейрезиденттердің үлесі 17,5% құрады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ПАЙЛАРЫ 

2022 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" 
секторында алты басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық пай қорларының 19 құралы 
және алты ETF болды. 

Жыл басынан бері KASE ресми тізіміне "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына тоғыз 
құрал енгізілді: екі ETF (Invesco Exchange-Traded Fund Trust және iShares Trust) және жеті 
инвестициялық пай қоры. 

2021 жылы сауда-саттық көлемі 38,1 млрд теңгені құрап, 2020 жылға қарағанда 87,8%-ға немесе 
17,8 млн теңгеге өсті. 

Қаржы құралы Көлемі, млн теңге  Мәмілелер саны, дана 

RU_UKFFipo 30 078,3 9 700 
FFIN_or 2 088,3 846 
FHJIag 1 375,5 226 
IE_FXBF 713,1 4 610 
CSECfe 668,9 102 
FHJIpc 495,4 68 
CSECgm 437,2 83 
US_BIL_ 363,9 49 
US_SPY_ 340,6 1 177 
FFINgw 311,8 51 
US_PHO_ 255,3 37 
FHJIds 168,7 4 241 
FHJIhm 157,8 3 674 
HFINhp 146,4 1 
HFINhs 145,4 1 
US_ICLN 121,3 115 
BCCIrb 120,3 4 
FHJIlq 66,6 35 
BCCI_cc 63,8 4 
US_GLD_ 10,5 8 
RU_UKFFvdo 5,0 12 
HFINhv 1,0 25 
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Жалпы 38 135,2 25 069 

Инвесторлардың негізгі санаттары бойынша 49,0 % – жеке тұлғаларға, 39,1% – брокер-дилерлерге, 
0,8 % – басқа институционалдық инвесторларға, 11,1% – басқа заңды тұлғаларға тиесілі, 
бейрезиденттердің үлесі 0,9% құрады. 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ШОТТАРЫ 

2022 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 199 306 жеке тұлғаға ашылған 
218 336 жеке шот болды, желтоқсан айының қорытындысы бойынша жеке тұлғалар 6 014 жаңа жеке 
шотты тіркеді, 2021 жылдың басынан бастап – 87 822 шот. 

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ 

2021 жылы KASE шетел валюталары нарығындағы сауда-саттыққа KASE-нің 34 мүшесі қатысты. Сауда-
саттық көлемі 15,6 трлн теңгеге жетті, бұл өткен жылдың ұқсас көрсеткішінен 34,1 %-ға немесе 
3 960,9 млрд теңгеге жоғары. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 63,5 млрд теңгені құрады, 
мәмілелердің орташа күндік саны – 422, бір мәміленің орташа көлемі – 150,2 млн теңге. 

Төмендегі кестеде KASE-де саудаланатын валюталық жұптардың негізгі сипаттамалары келтіріледі 
(жақшада көрсеткіштің өткен жылдың ұқсас кезеңіне өзгеруі көрсетілген, бағамның өзгеруі KZT-ге шетел 
валютасының орташа өлшемді биржалық бағамының номиналды өзгеруін көрсетеді). 

Жұп 
Көлемі,  

валютаның 
млн бірл. 

Сауда-с. 
көлеміндегі 

үлесі, % 

Мәмілелер 
саны 

Мин. және макс бағам, 
базалық валютаға  
баға белгіленетін 
валютаның саны  

Кезең 
соңындағы 

бағам (өзг.%) 

USD/KZT 
35 472,9 

(+28,5 %) 
97,2 % 

(-1,1 %) 
99 031 

(+3,9 %) 
414,81 – 436,36 

431,80 
(+2,6 %) 

RUB/KZT 
46 703,7 

(X 2,6) 
1,7 % 

(+0,9 %) 
2 890 

(X 2,3) 
5,5525 – 6,1176 

5,9260 
(+4,2 %) 

CNY/KZT 
1 855,9 

(+39,8 %) 
0,8 % 

(+0,1 %) 
1 461 

(+79,5 %) 
64,2429 – 68,6093 

67,8487 
(+4,9 %) 

EUR/KZT 
69,1 

(X 2,0) 
0,2 % 

(+0,1 %) 
250 

(+27,6 %) 
492,00 – 523,00 

492,00 
(-3,8 %) 

 
 

АҚША НАРЫҒЫ 

Ақша нарығындағы сауда-саттықтың жиынтық көлемі өткен жылдың көрсеткішіне қарағанда 55%-ға 
немесе 54,2 трлн теңгеге ұлғайып, 152,7 трлн теңгеге жетті.  

Мәмілелер көлемі арқылы орташа өлшемді мәнді білдіретін MM_INDEX ақша нарығының композиттік 
индикаторы USD/KZT валюталық своп операциялары және бір жұмыс күні ашылған МБҚ-мен автоматты 
репо операциялары бойынша кірістілік мәні жылдық 8,25%-дан бастап жылдық 227 б.т. 10,52%-ға дейін 
ұлғайды. 

Репо операцияларының нарығы 

2021 жылы репо операцияларының жиынтық көлемі 141,6 трлн теңгені құрады, бұл 2020 жылдағы 
операциялар көлемінен 53,1 трлн теңгеге немесе 59,9%-ға артық. Операциялардың орташа күндік 
көлемі 578,1 млрд теңгені, күнделікті жасалған мәмілелердің орташа күндік саны – 579, бір мәміленің 
орташа күндік көлемі – 997,7 млн теңгені құрады. Репо операцияларының құрылымында 93% немесе 
131,9 трлн теңгені МБҚ қоржынымен авторепо, ОДМУ қоржынымен авторепо – 2% немесе 3 трлн теңге, 
шетелдік МБҚ-мен авторепо – 2% немесе 2,5 трлн теңге, ББҚ-мен авторепо-3% немесе 4,1 трлн теңге, 
ББҚ-мен тікелей репо – 0,1%-дан немесе 0,1 трлн теңгеден аз операциялар құрады. 

TONIA индикаторы 2021 жылы 231 б.т.-қа жылдық 8,25% - дан 10,56%-ға дейін өсті, салықтық төлемдер 
кезеңінде маусымдық ауытқу байқалды, сондай-ақ индикаторға қысым 2021 жылғы желтоқсанда күшейе 
түсті. 

TRION индикаторының мәні 228 б.п.қа жылдық 8,25%-дан 10,53%-ға дейін, TWINA индикаторының мәні 
174 б.т.-қа жылдық 8,60%-дан 10,34%-ға дейін өсті 
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15 қыркүйектен бастап KASE TONIA – TONIA Compounded Index (TCI) және TONIA Compounded Rate 
(TCR) ақша нарығының индикаторы негізінде туынды индикаторларды есептеуге кірісті. Индикаторлар 
Еуропалық қайта құру және даму банкінің және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктерінің қатысуымен SOFR индексінің (осы индекстің әкімшісі АҚШ Федералдық Резервтік банкі 
болып табылады) және ICE SONIA (әкімшісі – Англия Банкі) орташа мәндерінің эталондық пайыздық 
мөлшерлемелерін есептеуге ұқсас әзірленді. TONIA Compounded Index және TONIA Compounded Rate 
жаңа индикаторлары қаржы өнімдерінің бағасын қалыптастыру кезінде бағдар ретінде қызмет етеді 
және қаржы нарығына қатысушыларға өнім желілерін әртараптандыруға мүмкіндік береді. 

Валюталық своп операциялары 

Валюталық своп операцияларының жиынтық көлемі 1,1 трлн теңгеге немесе 11%-ға 2020 жылдағы 
9,9 трлн теңгеден 11 трлн теңгеге дейін өсті. 2021 жылы операциялардың орташа күндік көлемі 45 млрд 
теңгені құрады, мәмілелердің орташа күндік саны – 13, бір мәміленің орташа көлемі – 3,5 млрд теңге.  

Қаржы құралдарының құрылымында сауда-саттықтың жалпы көлемінің 61,6% (6,8 трлн теңге немесе 
15,9 млрд USD) валюталық своп нарығында бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001) жасалған 
мәмілелерге, сауда-саттықтың жалпы көлемінің 32,9% (3,6 трлн теңге немесе 8,5 млрд USD) валюталық 
своп нарығында екі күндік валюталық своппен (USDKZT_0_002) жасалған мәмілелерге, сауда-
саттықтың жалпы көлемінің 5,3% (USDKZT_0_001) 586,1 млрд теңге немесе 1,4 млрд USD) – айлық 
валюталық своппен жасалған мәмілелерге (USDKZT_0_01M) және 0,1 % (12,6 млрд теңге немесе 
30 млн USD) – апталық валюталық своппен жасалған мәмілелерге, Ресей рублімен бір күндік 
валюталық своппен жасалған мәмілелерге 0,1%-дан аз (261,8 млн теңге немесе 45,0 млн рубль). 

SWAP-1D (USD) бір күндік долларлық своптың кірістілігі жыл соңында жылдық 9,47%-ға жетті және жыл 
басынан бастап 120 б.т. екі күндік SWAP-2D (USD) валюталық свопының кірістілігі 224 б.т. жылдық 
10,24%-ға дейін өсті. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

Қазіргі уақытта сауда-саттыққа деривативтер нарығында АҚШ долларының теңгеге шаққандағы 
бағамына жеткізілімсіз фьючерстер, "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай акциялары, 
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жай акциялары және KASE Индексі қолжетімді.  

2021 жылы 1,8 млн теңге сомасына 9 мәміле жасалды: 

− орындалуы 2021 жылдың шілдесінде жалпы сомасы 856 000 теңгеге орындалуымен АҚШ 
долларының теңгеге фьючерсімен екі мәміле жасалды; 

− орындалуы 2021 жылдың тамызында жалпы сомасы 849 600 теңгені құрайтын АҚШ 
долларының теңгеге фьючерсімен бір мәміле жасалды; 

− орындалуы 2021 жылдың шілдесінде жалпы сомасы 36 336 теңгеге, "Қазатомөнеркәсіп "Ұлттық 
атом компаниясы" АҚ жай акцияларына фьючерспен екі мәміле жасалды; 

− орындалуы 2021 жылғы тамызында жалпы сомасы 64 575 теңгені құрайтын "Қазақстан Халық 
жинақ банкі" АҚ жай акцияларына фьючерспен екі мәмілені орындау; 

− орындалуы 2021 жылдың тамыз айында KASE индексіне фьючерспен жалпы сомасы 
9 286 теңгеге екі мәміле жасалды. 

2022 жылдың басында деривативтер нарығында сауда-саттыққа қатысушылардың ашық позициялары 
болмады. 

 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия өңіріндегі жетекші қор биржасы болып табылады. 
KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД биржаларының арасында екінші орынды 
және FEAS биржаларының акциялар нарығын капиталдандыру көлемі бойынша бесінші орынды алады.  

Бұл корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздар, халықаралық қаржы институттарының 
облигациялары, шетелдік валюталар, ақша нарығының операциялары – репо және своп, сондай-ақ 
туынды құралдар үшін әмбебап сауда алаңы. KASE халықаралық биржалар Федерациясының (WFE), 
Еуроазиялық қор биржалары Федерациясының (FEAS) және басқа да халықаралық және отандық 
кәсіби бірлестіктердің мүшесі, сондай-ақ БҰҰ "Тұрақты даму үшін қор биржалары" бастамасының 
қатысушысы болып табылады. 

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


