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KASE Биржаның 2022-2024 жылдарға арналған  
даму стратегиясын қабылдады 

 

2021 жылдың 03 желтоқсанында Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржа) Директорлар кеңесі 
KASE 2022-2024 жылдарға арналған даму стратегиясын (Стратегия) 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 Даму стратегиясы төрт негізгі бағытқа негізделеді: қаржы құралдары мен қызметтер 
спектрін кеңейту, серіктес биржалармен сауда-клирингілік байланыстарды орнату, эмитенттер 
мен инвесторлар шеңберін кеңейту арқылы биржалық нарықтардағы өтімділікті арттыру; орталық 
контрагентті негізгі инфрақұрылымдық элемент ретінде дамыту; сыртқы және ішкі 
инфрақұрылымды жаңғырту және инновацияларды енгізу; стейкхолдерлер үшін Биржаның 
құндылығын арттыру. 

2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегиясы шеңберінде Биржа сауда-клирингілік жүйелерді 
жаңғырту, листингті электрондық форматқа ауыстыру, аудиторлық ұйымдарға мүшелік беру және 
аккредиттеу бойынша ірі жобаларды іске асырды, сондай-ақ биржалық нарықтардың өтімділігін 
арттыруға бағытталған бірқатар жобаларды іске асырды. 

Іске асырылған жобалар KASE-ге нарықтың одан әрі дамуы, оның өтімділігінің өсуі және 
инвесторлар тарапынан оған сенімнің өсуі үшін жаңа мүмкіндіктерді қамтамасыз етті. 

Өтімділікті арттыру бағыты бойынша инвесторларды тарту және жандандыру, сондай-ақ 
компаниялар, атап айтқанда шағын және орта бизнес үшін ынталандыру, ұйымдастырылған 
нарыққа шығу бойынша міндеттер іске асырылатын болады. 

Жергілікті және шетелдік инвесторларды тарту мақсатында жаңа құралдарды енгізу, валюта 
жұптарына сауда-клирингілік сілтемелер орнату, басқа биржаларда айналыстағы өтімді бағалы 
қағаздарға қол жеткізуді ұсыну жоспарлануда. 

Стратегия шеңберінде шағын және орта бизнес компанияларының қор нарығына шығуы үшін 
қосымша ынталандырулар енгізу жоспарлануда, бұл өсіп келе жатқан компанияларға банктік 
сектор мен қор нарығы арасындағы қаржыландыру көздерін әртараптандыруға мүмкіндік береді, 
сондай-ақ олардың бизнесінің ашықтығы мен орнықтылығына ықпал ететін болады. 

Қор нарығына бөлшек инвесторларды жоспарлы түрде тарту Биржаның жаңа стратегиясы 
аясында, оның ішінде KASE Global шетелдік бағалы қағаздар секторын одан әрі дамыту және 
жаңа құралдарды енгізу, сондай-ақ қаржылық сауаттылықты арттыру және мобильді қосымшаны 
дамытудың кең ауқымды бағдарламаларын іске асыру арқылы басым міндеттердің бірі болып 
табылады. 

Бүгінгі таңда әлемде жасыл облигациялар секторы жаһандық қаржы нарығының перспективалы 
және тез дамып келе жатқан сегментін білдіреді, оларды орналастыруды шетелдік қор 
биржалары белсенді қолдайды. Биржа Қазақстанның Корпоративтік нарығында ESG саясатының 
жолсеріктерінің бірі бола отырып, өз компаниялары арасында ESG стандарттарын дәйекті 
жылжытады, сондай-ақ өз алаңында "жасыл", әлеуметтік жобаларды қаржыландыру үшін 
мүмкіндіктер жасайды.  

Жаңа Стратегияда сондай-ақ орнықты даму және оларды қазақстандық қаржы нарығында 
қолдану саласында жаңа өнімдер мен сервистер құру жөніндегі міндеттер көзделген. Биржа 
тұрақты даму мәселелерін ілгерілету және ESG-құралдарына қызығушылықтың болуын анықтау 
үшін Биржаның жұмыс істеп тұрған және әлеуетті эмитенттері арасында іс-шаралар өткізуді 
жалғастыруды жоспарлап отыр. 



КASE базасында барлық биржалық нарықтарда орталық контрагент институты енгізілді және 
тиімді жұмыс істейді. Орталық контрагенттің қызметтерін іске қосу және дамыту қатысушылардың 
несиелік тәуекелін төмендетуді, мәмілелер бойынша есеп айырысулардың аяқталуына кепілдік 
беруді, кроссмаржалау және неттинг есебінен қатысушылардың транзакциялық шығындарын 
қысқартуды қамтамасыз етеді. Келесі кезең орталық контрагенттің қызметтерін ең үздік 
халықаралық практикалар мен стандарттарға сәйкес келтіру болады. 

Биржа қаржы нарығының негізгі инфрақұрылымдық элементтерінің бірі бола отырып, үздік 
әлемдік тәжірибелерге сәйкес озық технологиялық шешімдерді енгізуге ерекше көңіл бөледі. 
Жаңа стратегия шеңберінде биржалық IT инфрақұрылымды, оның жоғары істен шығушылыққа 
қол жеткізуін қоса алғанда, халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруді, сондай-ақ сауда-
саттыққа қатысушылардың күдікті мінез-құлқын анықтау технологияларын жетілдіруді 
жалғастыру жоспарлануда. Цифрлық қаржы құралдарын енгізу бойынша пилоттық жобаларды 
іске асыру болжануда.  

Биржа өзінің стейкхолдерлері үшін құндылықты арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыруды 
жоспарлап отыр. Жаңа стратегия шеңберінде корпоративтік басқару деңгейін арттыру, 
басқарушылық есептілікті жетілдіру, стратегиялық міндеттерді іске асыру кезінде жобалық тәсілді 
қолдану жөніндегі жұмысты жалғастыру көзделеді. Бұл іс-шаралар KASE тұрақты дамуына және 
оның инвестициялық тартымдылығын арттыруға, Биржаның стратегиялық және бәсекелестік 
артықшылықтарын күшейтуге ықпал етеді. 

Стратегияны табысты іске асыру қазақстандық биржалық нарықтың әлемдік салалық 
стандарттарға қол жеткізуіне ықпал ететін болады, KASE отандық компаниялардың 
қаржыландыруды тартуы үшін тиімді алаңға айналуына мүмкіндік береді, сондай-ақ Биржаның 
барлық нарықтарындағы сауда-саттық көлемінің өсуіне және мүдделі тараптардың осы 
нарықтарға сенімділігінің артуына алып келеді. 

 

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-саттық алаңы. 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. 

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