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Алматы қ. 28 желтоқсан 2020 жыл 

 

KASE "Биржадағы сауда-саттықтар: А-дан Я-ға дейін" 
қор нарығы бойынша білім беру бағдарламасын аяқтады 

 

"Қазақстан қор биржасы "АҚ (KASE немесе Биржа) Қазақстанның жоғары оқу орындарының 
студенттері мен барлық ниет білдірушілер үшін"Биржадағы сауда-саттық: А-дан яға дейін" қор 
нарығы бойынша білім беру бағдарламасын (бағдарлама) аяқтады. Бағдарлама ағымдағы 
жылдың бес айына созылды және екі бөлімнен тұрды – теориялық және практикалық. 

Бағдарламаның бірінші бөлімінде Қазақстанның барлық өңірлерінен келген тыңдаушылар KASE 
ұйымдастырған "инвестициялау негіздері", "биржа сайты жеке инвесторлар үшін ақпарат көзі 
ретінде", "бағалы қағаздарды талдау негіздері", "техникалық талдау негіздері", "инвестициялау 
стратегиялары" және "стартап құру және инвесторларды қалай тарту керек" атты алты вебинарға 
қатыса алды. 

Жобаның екінші жартысында қатысушылар алған білімдерін тәжірибеде бекіту үшін "Биржалық 
симулятор" білім беру ойынына қатысты. "Биржалық симулятор" жобасы оқу мақсатында KASE 
нақты сауда-саттық жүйесі негізінде қазақстандық компаниялардың ең өтімді акцияларын сатуға 
мүмкіндік береді. Әрбір қатысушы сауда-саттықтың басында 1 млн теңге көлемінде виртуалды 
қаражат алады. Қатысушылардың негізгі міндеті инвестициялық портфельдің барынша өсуіне 
немесе кірістілігіне қол жеткізу болып табылады. 

Биыл "Биржалық симулятор" 12-ші рет өткізіліп, кешенді оқыту бағдарламасының бір бөлігі 
болды. Жобаға барлығы 40 оқу орнынан 1 147 адам қатысты. Қатысушылардың ең көп саны 
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінен -165 адам болды. Белсенді 
қатысушылардың 72%-ы Қазақстан – Британ техникалық университетінің студенттері белсенділік 
танытты. 

"Биржалық симулятор" қорытындысы бойынша мәмілелердің жалпы көлемі 11 522,9 млн теңгеге 
жетті, ал олардың саны 24 911 мәмілені құрады. Бір адамға шаққанда мәмілелердің ең көп көлемі 
1 568 млн теңге деңгейінде тіркелді, бір қатысушыға шаққанда мәмілелердің ең көп саны – 1147. 

Байқау қорытындысы бойынша 2 301 179 теңге портфелі бар Қазақ-Неміс университетінің 
студенті Исаханов Джахангир жеңімпаз атанды. 

Жеңімпаздардың толық тізімі келесідей болды: 

1) Исаханов Джохангир, Қазақ-Неміс университетінің студенті – финалдық қоржын – 
2 301 179 теңге; 

2) Сматов Смаил, Назарбаев Университетінің студенті – финалдық қоржын – 2 286 519 теңге; 

3) Отт Артем, Қазақ-Неміс университетінің студенті – финалдық қоржын – 1 988 934 теңге; 

4) Нурахметов Дилмурат, "Туран" университетінің студенті – финалдық қоржын – 
1 834 340 теңге; 

5) Жалынбет Нұрсұлтан, "Нархоз" университетінің студенті – финалдық қоржын – 
1 645 668 теңге; 

6) Мажитов Сакен, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің студенті 
финалдық қоржын – 1 571 463 теңге; 

7) Исмаилова Сарра, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенті – 
финалдық қоржын – 1 529 098 теңге; 

8) Ротнова Вероника, Қазақ-Орыс Халықаралық университетінің студенті – финалдық 



портфель – 1 415 788 теңге; 

9) Мельникова Анастасия, Тұран " университетінің студенті-финалдық қоржын – 1 412 795 
теңге; 

10) Мағазбеков Дос, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті – 
финалдық қоржын – 1 386 764 теңге. 

2020 жылы "Биржалық симулятор" жобасын төрт серіктес – нарықтың кәсіби қатысушысы қолдап, 
жүлдегерлерге келесі марапаттарды ұсынды: 

– "Банк ЦентрКредит" ЕҰ "BCC Invest" АҚ - екі жеңімпаз студент үшін төленетін тағылымдама; 

– "Сентрас Секьюритиз" АҚ-екі жеңімпаз студент үшін төленетін тағылымдама; 

– "Freedom Finance" инвестициялық компаниясы" АҚ –қалай инвестициялау, инвестициялау 
өнері және барлық студенттер үшін сауда-саттық басталғанға дейін оқыту тақырыбында 
жеңімпаз бес студент үшін тереңдетілген жалпы оқыту; 

– Refinitiv – сауда-саттық қорытындысы бойынша бірінші орын алған 100 студент үшін бір айға 
арналған халықаралық терминалға қолжетімділік. 

Студент жастардың "Биржалық симулятор" жобасына қызығушылығы артып келеді – оның бүкіл 
тарихында оған Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің 80 ЖОО-нан 8,5 мыңнан астам 
студент қатысты.  

"Биржадағы сауда-саттықтар: А-дан Я-ға дейін" бағдарламасының мақсаты – жас мамандар мен 
мүдделі тұлғалардың қор нарығы, оның құралдары мен инвестициялық мүмкіндіктері туралы 
білімдерін арттыру, сондай-ақ оларға қор нарығында жұмыс істеудің практикалық дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік беру.  

Карантиндік шараларға байланысты, коронавирустық инфекция бойынша Бағдарламаның екі 
бөлігі де тек қашықтықтан өткізілді. 

 

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 деңгейі 
бойынша алтыншы 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-саттық алаңы, қазіргі заманғы технологияларға ие және 
қабылданған халықаралық стандарттарға сәйкес сауда-саттық және сауда-саттықтан кейінгі 
қызметтерінің толық спектрін көрсетеді. 

KASE халықаралық биржалар Федерациясының (WFE), Еуроазиялық қор биржалары 
Федерациясының (FEAS) және басқа да халықаралық және отандық кәсіби бірлестіктердің 
мүшесі, сондай-ақ БҰҰ "Қор биржалары тұрақты даму үшін" Бастамасының қатысушысы болып 
табылады. 

KASE жергілікті және шетелдік қатысушылар үшін ашық инвестициялық ортаны қамтамасыз ету 
арқылы Қазақстанның экономикалық өсуіне белсенді ықпал етеді. 

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


