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

 

 Алматы қаласы 2022 жылдың 10 тамызы 

 

KASE 2022 жылдың шілде айындағы  

биржалық нарық жұмысының нәтижелерін ұсынады  

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (әрі қарай – KASE, Биржа) 2022 жылдың шілде айындағы жұмыс 
қорытындысы туралы хабарлайды: 

• KASE-дегі сауда-саттықтың жиынтық көлемі 2022 жылдың шілдесінде 15,7 трлн теңгені 

құрады және маусымға қарағанда 37,3% - ға немесе 9,4 трлн теңгеге төмендеді. 

• Шілде айының қорытындысы бойынша KASE Индексінің мәні 10,4% - ға өсіп, 2 953,54 

тармақты құрады. 

• Акциялар нарығын капиталдандыру 4,4% - ға 21,8 трлн теңгеге дейін өсті, саудаланатын 

корпоративтік борыш көлемі 1,1% - ға 15,4 трлн теңгеге дейін артты. 

• 2022 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімдерінде 229 

эмитенттің 563 атауының мемлекеттік емес бағалы қағаздары болды. 

• 2022 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 357 957 жеке 
тұлғаға ашылған 383 285 жеке шот болды. 

•  

ІС-ШАРАЛАР 

Биржа "ДАМУ" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ қызметкерлеріне KASE-де облигациялар шығару 
бойынша оқыту вебинарын өткізді. Сондай-ақ, брокерлік ұйымдардың қызметкерлері үшін шағын 
және орта бизнес үшін облигацияларды субсидиялау шарттары бойынша оқыту вебинары өтті.  

Биржа "Қазақстанның үздік тауары" өңірлік көрме-байқауына қатысты, ірі, орта және шағын 
бизнес өкілдерін қаржыландыруды тартуға арналған қор нарығының құралдарымен, соның 
ішінде облигациялар шығарылымдарын субсидиялаудың мемлекеттік бағдарламасымен 
таныстырды. 

АКЦИЯЛАР НАРЫҒЫ 

2022 жылдың шілдесіндегі қорытындысы бойынша акциялар нарығын капиталдандыру 21,8 трлн 
теңгені (45,5 млрд USD) құрады, бұл өткен айдың ұқсас көрсеткішінен 0,9 трлн теңгеге немесе 
4,4% - ға жоғары. Өсімнің негізгі үлесі индекстік компанияларға олардың акцияларының бағасын 
түзету есебінен келді. 

Шілде айының соңында KASE сауда тізімдерінде 103 эмитенттің 118 атауының акциялары 
болды, оның ішінде үш эмитенттің үш атауының акциялары "Листингтік емес бағалы қағаздар" 
секторында айналымға жіберілді. 

Есепті айда KASE ресми тізіміне "Ақбақай алтын Ресорсиз" АҚ жай акциялары және "SINOASIA 
B&R (Синоазия БиЭндАр) "СК"АҚ артықшылықты акциялары енгізілді. Биржаның ресми тізімінен 
эмитентінің бастамасы бойынша "REAL-INVEST.kz" қаржы компаниясы" АҚ артықшылықты 
акциялары шығарылды. 

Шілде айында акциялармен сауда-саттық көлемі 7,0 млрд теңгені құрап, маусымға қарай 20,1%  
немесе 1,8 млрд теңгеге төмендеді. Бұл ретте мәмілелер саны 12,6% -ға 18 578-ге дейін 
төмендеді. Сауда–саттықтың орташа күндік көлемі 348,0 млн теңгені құрады, мәмілелердің 
орташа күндік саны – 929, бір мәміленің орташа көлемі-374,7 мың теңге. 

Есепті айда "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" СК" АҚ жазылу аясында 979,0 млн теңге 
сомасына KZ1P00014559 (SABRp) 55 000 артықшылықты акциясын орналастырды. 
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Акциялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 31,4% - ға немесе 2,7 млрд теңгеге 
төмендеп, 6,0 млрд теңгені құрады.  

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде жеке тұлғалардың үлесіне акциялармен жасалған 
мәмілелердің жиынтық көлемінің 40,6% брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 19,8 %, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 9,0 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 30,5% 
тиесілі болды. Бейрезиденттердің үлесі 2,9% - ды құрады. 

KASE ИНДЕКСІ 

KASE Индексінің мәні шілде айында 10,4% - ға өсіп, айдың аяғында 2 953,54 тармақты құрады. 
Бұған бірінші жартыжылдықтың соңында тіркелген жергілікті минимумдардан американдық және 
еуропалық жетекші орындардағы күрт өзгеріс ықпал етті. Шілде айының қорытындысы бойынша 
негізгі Индекстер 6-дан 8% - ға дейін көтерілді. Соңғы рет осы сайттардағы осындай күрт айлық 
өсу 2020 жылдың қарашасында, нарық қолдаудың ең үлкен циклдерінің бірінде тұрған кезде 
тіркелді.  Қазіргі уақытта нарықтардың өсуі үшін іргелі себептер көп емес, алайда нарықтар әрбір 
оң есептілікті құптайды және Орталық банктер тарапынан қолдаудың кезекті толқынының 
басталуын күтуде. 

2022 жылдың шілдесінде Индекстік акциялармен мәмілелер көлемі 2,5 млрд теңгені құрады, бұл 
2022 жылғы маусымдағы көрсеткіштен 49,8% немесе 2,5 млрд теңгеге төмен. Сауда-саттықтың 
ең үлкен көлемі "Банк ЦентрКредит" АҚ жай акцияларына тиесілі-911,0 млн теңге (индекстік 
акциялары бар сауда-саттықтың жалпы көлемінің 35,8% - ы). 

Эмитент 

Сауда-
саттық 

коды 

Бағасы, бір акцияға теңге 
Сауда-саттық көлемі, млн 

теңге 

01.08.2022 01.07.2022 Δ, % шілде маусым Δ 

 "Kcell" АҚ KCEL 1 450,00 1 095,00 +32,4 322,9 2 130,6 -1 807,8 

"Казатомпром" ҰК АҚ KZAP 14 620,00 12 038,00 +21,4 451,9 370,9 +81,0 

"КазТрансОйл" АҚ KZTO 821,00 685,00 +19,9 124,1 152,4 -28,3 

"Банк ЦентрКредит" АҚ CCBN 471,99 430,54 +9,6 911,0 1 643,6 -732,6 

Kaspi.kz АҚ KSPI 25 548,00 24 240,00 +5,4 361,7 162,7 +199,0 

"Қазақтелеком" АҚ KZTK 27 900,00 26999,98 +3,3 35,1 43,2 -8,0 

"KEGOC" АҚ KEGC 1 597,00 1 605,00 -0,5 52,6 194,7 -142,1 

"Қазақстан Халық жинақ 
банкі" АҚ 

HSBK 112,05 114,79 -2,4 286,5 378,4 -91,9 

Шілде айының қорытындысы бойынша 32,4% - ға өскен "Kcell" АҚ жай акциялары өсудің 
көшбасшысы болды. 26 шілдеде KASE-де Эмитент күні аясында Кселл компаниясының екінші 
тоқсанда таза пайдасы 19,4% - ға, 10,1 млрд теңгеге дейін өсті, жарты жылдың қорытындысы 
бойынша өсім 23,9% - ды 19,4 млрд теңгеге дейін құрады.  

Өсу қарқыны бойынша бір айда 21,4% нәтижесімен екінші орынды "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-
ның жай акциялары күшті жартыжылдық қаржылық көрсеткіштерді жариялау күтулерінде 
көрсетті. 

Көшбасшылар үштігін "ҚазТрансОйл"АҚ-ның 19,9%-ға арзандаған акциялары тұйықтайды.  
27 шілдеде көлік компаниясы жартыжылдықтың операциялық нәтижелері туралы есеп берді, 
оған сәйкес алты айда жалпы тасымалдау көлемі 2021 жылдың бірінші жартыжылдығымен 
салыстырғанда небәрі 2,3%-ға төмендеді, бұл нарық болжамдарынан әлдеқайда жақсы. 

Банк секторының Индекс өкілдері арасында өсу көшбасшысы "Банк ЦентрКредит" АҚ акциялары 
болды, олар 9,6%-ды құрады. 22 шілдеде S&P Global Ratings халықаралық агенттігі бизнес-
позицияның жақсарғанын және капитал қорының ұлғаюын атап өтіп, ЦентрКредит Банкінің ұзақ 
мерзімді кредиттік рейтингін "Тұрақты" болжаммен "В" - дан "В+" - ке дейін көтерді. 

Kaspi.kz жай акциялары 5,4% қалпына келтірілді. Компания 2022 жылдың екінші тоқсаны мен 
бірінші жартыжылдығындағы қаржылық нәтижелерді жариялады. Kaspi.kz таза пайдасы екінші 
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тоқсанда 32% - ға 135,2 млрд теңгеге дейін өсті. Жарты жыл ішінде өсім 39,4% - ды 252,4 млрд 
теңгеге дейін құрады. Осы нәтижелерді негізге ала отырып, директорлар кеңесі бір ЖДҚ-ға 500 
теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді ұсынды. 

22 шілдеде ЖДҚ алғашқы сатып алу бағдарламасы аяқталды Kaspi.kz. сатып алу сомасы 
шамамен 51 млн АҚШ долларын немесе 998,4 мың ЖДҚ құрады, бұл айналыстағы ЖДҚ жалпы 
санының 0,52%-ына баламалы. Директорлар кеңесі 100 млн АҚШ долларына дейінгі көлемде 
ЖДҚ сатып алудың екінші үш айлық бағдарламасын мақұлдады. 

"KASE GLOBAL" СЕКТОРЫ 

Шілде айының аяғында KASE Global секторының сауда-саттық тізімінде 46  акция атауы болды. 

Шілде айында KASE Global секторында жалпы сомасы 482,3 млн теңгеге 1 467 мәміле жасалды. 
Маусымға қатысты сауда-саттық көлемі 53,7%-ға немесе 560,2 млн теңгеге төмендеді, мәмілелер 
саны 21,5% - ға төмендеді. Сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 24,1 млн теңгені құрады, 
мәмілелердің орташа күндік саны – 73, бір мәміленің орташа көлемі – 328,8 мың теңге. 

Айдың қорытындысы бойынша мәмілелердің ең көп көлемі келесі акцияларға тиесілі: 

– US0079031078 (AMD_KZ) Advanced Micro Devices, Inc. – жалпы сомасы 138,5 млн теңгеге 119 
мәміле; 

– US67066G1040 (NVDA_KZ) NVIDIA Corp. – жалпы сомасы 89,7 млн теңгеге 91 мәміле; 

– US0378331005 (AAPL_KZ) Apple Inc. – жалпы сомасы 39,6 млн теңгеге 139 мәміле жасалды. 

Инвесторлардың негізгі санаттарының ішінде ең көп үлес жеке тұлғаларға тиесілі – 54,8%. 
Брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне 44,2 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 1,0% тиесілі 
болды. Бейрезиденттердің қатысуы 2,0% құрады % 

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР 

2022 жылғы шілдеде айналымдағы корпоративтік борыш көлемі 1,1% - ға немесе 168,6 млрд 
теңгеге 15,4 трлн теңгеге (32,2 млрд USD) дейін өсті. 

2022 жылдың шілде айының соңында KASE ресми тізімінде 82 Эмитенттің 328 шығарылымының 
корпоративтік облигациялары болды. 2022 жылдың шілде айында KASE ресми тізіміне 
"Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ облигацияларының жеті шығарылымы және "Қазақстан темір 
жолы" Ұлттық компаниясы"АҚ облигацияларының бір шығарылымы енгізілді.2022 жылғы шілдеде 
KASE ресми тізімінен олардың жойылуына байланысты "Eco Center Bank" АҚ ("Банк 
ЦентрКредит" АҚ ЕБ) корпоративтік облигацияларының бір шығарылымы және айналыс 
мерзімінің өтуіне байланысты "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигацияларының үш 
шығарылымы шығарылды. 

KASE_BY корпоративтік облигацияларының табыстылық индексінің мәні 2022 жылдың шілде 
айында 1 базистік тармаққа жылдық 11,61% - ға дейін төмендеді. 

KASE-де корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі маусымға қатысты 11,3%-ға 
немесе 24,2 млрд теңгеге 238,0 млрд теңгеге дейін артты. Орташа күндік сауда-саттық көлемі 
11,9 млрд теңгені құрады (қайталама нарықта – 3,2 млрд теңге), орташа күндік мәміле саны – 88 
мәміле (қайталама нарықта – 61 мәміле), бір мәміленің орташа күндік көлемі – 134,8 млн теңге 
(қайталама нарықта-52,7 млн теңге). 

2022 жылғы шілдеде корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 173,5 млрд 
теңгені құрады, бұл 2022 жылғы маусымдағы көрсеткіштен 2,5 есеге немесе 105,5 млрд теңгеге 
жоғары: 
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• "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ TONIA пайыздық мөлшерлемесіне 

+3,00% маржамен екі жылдық облигацияларды орналастыру арқылы 118,9 млрд теңге 

тартты; 

• "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ бір жыл өтеуге дейінгі мерзімімен жылдық 14,73–

14,78% өтеуге кірістілігі бар облигациялардың екі шығарылымын орналастыра отырып, 

32,4 млрд теңге тартты; 

• "ҚазАгроҚаржы" АҚ жылдық 16,85% - бен жеті жылдық облигацияларды орналастыра 

отырып, 20,1 млрд теңге тартты; 

• "Қазақстан Тұрғын үй компаниясы" АҚ жылдық 0,1% - бен және өтеу мерзімі 28,8 жыл 

облигацияларды орналастыра отырып, 581,9 млн теңге тартты; 

• "Онлайнказфинанс" шағын қаржы ұйымы " ЖШС жылдық 9,99% өтеуге кірістілігі бар және 

339 күн өтеуге дейінгі мерзімі бар долларлық облигацияларды орналастыра отырып, $2,8 

млн (1,4 млрд теңгеге балама) тартты; 

• "Арнур Кредит" ШҚҰ" ЖШС екі жылдық облигацияларды жылдық 21,0% орналастырып, 

105,0 млн теңге тартты. 

Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығында банктердің үлесі 66,5%-ды, брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесі – 6,2% – ды, басқа 
институционалдық инвесторлардың үлесі – 12,8% - ды, өзге заңды тұлғалардың үлесі-13,7% - ды, 
жеке тұлғалардың үлесі - 0,8%-ды құрады. Корпоративтік облигациялардың бастапқы 
нарығындағы резидент еместердің үлесі 15,2% - ды құрады.  

Облигациялардың қайталама нарығындағы сауда-саттық көлемі 2022 жылғы маусымға қатысты 
55,8% - ға немесе 81,3 млрд теңгеге 64,5 млрд теңгеге дейін төмендеді. 

Корпоративтік облигациялардың қайталама нарығында инвесторлардың негізгі санаттары 
бөлінісінде ЕДБ үлесі 0,1%-дан аз, брокерлік–дилерлік ұйымдар – 6,6%, басқа институционалдық 
инвесторлар – 17,2%, өзге заңды тұлғалар - 74,5%, жеке тұлғалар -1,8% құрады. 
Бейрезиденттердің үлесі 11,2% - ды құрады. 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (МБҚ) 

KASE-де саудаланатын номинал бойынша мемлекеттік қарыз сомасы шілде айында 1,8% - ға 
немесе 337,2 млрд теңгеге артып, 18,9 трлн теңгені (39,4 млрд USD) құрады. 

KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 639,8 млрд теңгені құрады және маусымға 
қатысты 4,7% - ға немесе 28,6 млрд теңгеге артты. 2022 жылғы шілде қорытындысы бойынша 
сауда – саттықтың орташа күндік көлемі 32,0 млрд теңгені (қайталама нарықта – 4,0 млрд теңге), 
мәмілелердің орташа күндік саны – 13 (қайталама нарықта – 10), бір мәміленің орташа көлемі – 
2,4 млрд теңгені (қайталама нарықта-0,4 млрд теңге) құрады. 

МБҚ бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 8,8% - ға немесе 45,2 млрд теңгеге 559,9 млрд 
теңгеге дейін артты. Оның 11,9 млрд теңгесін екі облыстың әкімдіктері (мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде көзделген іс-шараларды қаржыландыру мақсатында) 
тартты. Қаржы министрлігі орташа алынған кірістілігі жылдық 13,60-14,50% және өтеу мерзімі 9 
айдан 5 жылға дейінгі облигацияларды орналастыра отырып, 548,1 млрд теңге тартты. 

Бастапқы нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан банктер үлесіне 17,0 %, 
брокерлік-дилерлік ұйымдар – 0,1% – дан кем, басқа институционалдық инвесторлар – 79,5 %, 
өзге заңды тұлғалар-3,5 %, жеке тұлғалар-0,1%-дан кем болды. Резидент еместер МБҚ бастапқы 
нарығына қатысқан жоқ. 

Қайталама нарықтағы сауда-саттық көлемі 17,2% - ға немесе 16,7 млрд теңгеге төмендеп, 79,9 
млрд теңгені құрады. Ұлттық Банктің қайталама нарықтағы сауда-саттық үлесі сауда – саттықтың 
жалпы көлемінің 60,7% – ын немесе 48,5 млрд теңгені, МЕКАМ үлесі-31,5% - ын немесе 25,2 млрд 
теңгені, Қазақстан Республикасының еурооблигацияларының үлесі-5,6% - ын немесе 4,5 млрд 
теңгені құрады. Қалған 2,2% немесе 1,7 млрд теңгені құрайтын көлем шет мемлекеттердің МБҚ-
мен мәмілелерге (АҚШ Қаржы министрлігінің, Оман Сұлтандығының, Түркия Республикасының 
және Австрия Республикасының облигациялары) келді. 
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Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан қайталама нарықта банктердің үлесіне 64,9 %, 
брокерлік-дилерлік ұйымдардың – 3,1 %, басқа институционалдық инвесторлардың – 2,3 %, өзге 
заңды тұлғалардың – 29,5 %, жеке тұлғалардың – 0,1% тиесілі болды. Резидент еместердің 
қатысуы 4,8% бағаланады. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ (ХҚҰ) 

Шілде айының соңында KASE сауда тізімдерінде төрт халықаралық қаржы ұйымының: 
Еуразиялық даму банкінің, Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің, Халықаралық қаржы 
корпорациясының және Азия даму банкінің 40 шығарылымының облигациялары болды. 

Есептік айда МҚҰ-ның жаңа қағаздары шілде айында қосылмаған "Халықаралық қаржы 
ұйымдарының бағалы қағаздары" секторынан айналым мерзімінің өтуіне байланысты 
Еуразиялық Даму Банкі облигацияларының бір шығарылымы алып тасталды. 

Есепті айда сауда-саттықтың барлық көлемі қайталама нарыққа келіп, бір ай бұрын 8,4 млрд 
теңгеге немесе 75,1% - ға төмендеп, 11,2 млрд теңгеге қарсы 2,8 млрд теңгені құрады. Сауда-
саттықтың орташа күндік көлемі 140,0 млн теңгені, бір мәміленің орташа көлемі-96,6 млн теңгені 
құрады. 

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде халықаралық қаржы ұйымдарының қайталама 
нарығында банктердің үлесіне 19,2%, брокерлік - дилерлік ұйымдардың үлесіне-0,1 % - дан кем, 
басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне - 57,5%, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 
21,5%, жеке тұлғалардың шоттарына-1,8% тиесілі болды. Бейрезиденттердің қатысуы 0,2 % 
бағаланады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ҮЛЕСПҰЛДАРЫ  

2022 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" 
секторында жеті басқарушы компанияның және алты ETF басқаруындағы инвестициялық пай 
қорларының 20 құралы болды. 

Есепті айда сауда-саттық көлемі 778,7 млн теңгені құрап, 2022 жылғы маусымға қарағанда 4,2 
есеге немесе 592,7 млн теңгеге артты. Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан 49,3 % 
жеке тұлғалардың шоттарына, 4,3%-ы брокерлік-дилерлік ұйымдарға, 46,4% басқа заңды 
тұлғаларға тиесілі болды. Бейрезиденттердің үлесі 1,2% құрады. 

ТУЫНДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

2022 жылғы 01 тамыздағы 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 жылғы шілдеде Сауда-саттық көлемі 487,3 млн теңгені құрады және 2022 жылғы маусымға 
қатысты 22,9% немесе 145,0 млн теңгеге төмендеді. Инвесторлардың негізгі санаттары 
тұрғысынан 9,4 % жеке тұлғалардың шоттарына, 11,7% брокерлік - дилерлік ұйымдарға, 62,0 %  
басқа институционалдық инвесторларға және 17,0% басқа заңды тұлғаларға тиесілі болды, 
бейрезиденттердің үлесі 10,4% құрады. 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШОТТАРЫ  

2022 жылдың 01 тамызындағы жағдай бойынша Орталық депозитарийде 357 957 жеке тұлғаға 
ашылған 383 285 жеке шот болды, шілде айының қорытындысы бойынша жеке тұлғалар 18 223 
жаңа жеке шотты тіркеді. 

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ НАРЫҒЫ 

Ағымдағы жылдың шілде айында KASE шетел валюталары нарығындағы сауда-саттыққа KASE 
29 мүшесі қатысты. 
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Шетелдік валюталар нарығындағы сауда-саттық көлемі маусымға қатысты 12,0% 1,5 трлн 
теңгеге дейін өсті. Сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 61,6 млрд теңгеден 75,9 млрд теңгеге 
дейін ұлғайды, мәмілелердің орташа күндік саны 264-тен 320-ға дейін өсті, тиісінше бір мәміленің 
орташа көлемі 233,6-дан 237,3 млн теңгеге дейін өсті. 

Төмендегі кестеде KASE-де саудаланатын валюталық жұптардың негізгі сипаттамалары 
келтіріледі (жақшада көрсеткіштің өткен айға өзгеруі көрсетілген, бағамның өзгеруі шетел 
валютасының теңгеге орташа өлшемді биржалық бағамының номиналды өзгеруін 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 
2 634,96 

(+14,1 %) 
82,8 % 

(+6,7 %) 
5 499 

(+492) 
460,00 – 487,30 

477,07 
(+1,5 %) 

RUB/KZT 
17 087,48 
(-38,2 %) 

9,1 % 
(-7,2 %) 

621 
(+90) 

7,5500 – 8,8800 
7,8700 

(-11,5 %) 

CNY/KZT 
1 628,56 

(+94,8 %) 
7,6 % 

(+3,4 %) 
264 

(+59) 
68,7800 – 71,7000 

70,7414 
(+0,7 %) 

EUR/KZT 
0,35 

(-99,4 %) 
0,0 % 

(-1,9 %) 
5 

(-44) 
474,60 – 474,60 

474,60 
(-1,9 %) 

EUR/USD* 
16,00 

-65,2 %) 
0,5 % 

(-1,0 %) 
6 

(-2) 
1,0010 – 1,03400 

1,0139 
(-3,9 %) 

* EUR/USD_TOM, EUR/USD_SPT мәмілелер тек құралдармен жүзеге асырылды 

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ 

Шілде айында ақша нарығындағы сауда-саттықтың жиынтық көлемі 13,3 трлн теңгені құрап, 
маусымның көрсеткішіне қарағанда 41,8% немесе 9,6 трлн теңгеге төмендеді. 

26 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясаты жөніндегі комитеті 
базалық мөлшерлемені +/– 1,00 п.т. пайыздық дәлізімен жылдық 14,0% - дан 14,5% - ға дейін 
көтерді, тиісінше өтімділікті ұсыну бойынша тұрақты қол жеткізу операциялары бойынша 
мөлшерлеме 15,5%, ал өтімділікті алу бойынша тұрақты қол жеткізу операциялары бойынша 
мөлшерлеме 13,5% құрады. 

Бір жұмыс күніне ашылған USD/KZT валюталық своп операциялары мен МБҚ-мен автоматты 
репо операциялары бойынша кірістілік мәні мәмілелер көлемі арқылы орташа өлшемді мәнді 
білдіретін MM_ Index ақша нарығының композиттік индикаторы жылдық 13,55% деңгейінде 
қалды. 

РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫ НАРЫҒЫ 

Репо операцияларының жиынтық көлемі шілдеде 12,0 трлн теңгені құрады, бұл маусым 
көлемінен 7,2 трлн теңгеге немесе 37,3% аз. Орташа күндік мәнде операциялар көлемі 871,9 
600,9 млрд теңгеге дейін, мәміленің орташа күндік көлемі – 983,4 млн-нан 685,0 млн теңгеге дейін 
төмендеді, мәмілелердің орташа күндік саны шамалы - 887-ден 877-ге дейін өзгерді. 

МБҚ – мен авторепо операцияларының көлемі 9 029,3 млрд теңгені немесе 75,1%, ҰБҚ – мен 
авторепо операцияларының көлемі - 2 983,0 млрд теңгені немесе 24,8%, МБҚ-мен тікелей репо 
операцияларының көлемі - 5,0 млрд теңгені немесе 0,04%, МБҚ-мен тікелей репо 
операцияларының көлемі - 1,2 млрд теңгені немесе 0,01% құрады. 

Шілде айының қорытындылары бойынша TONIA индикаторы 10 б.п. жылдық 13,39 - дан 13,49% 
- ға дейін, TRION индикаторының мәні-5 б.п. жылдық 13,45-тен 13,50% - ға дейін, РЕПО ашу 
мәмілелері бойынша жеті жұмыс күні мерзімге орташа өлшенген пайыздық мөлшерлемені 
білдіретін TWINA индикаторының мәні-22 б. п. жылдық 13,17% - дан 13,39% - ға дейін. 

ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 
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Валюталық своп операцияларының жиынтық көлемі шілде айында 1,3 трлн теңгені құрады, бұл 
маусым көлемінен 2,4 трлн теңгеге немесе 64,7% - ға төмен. Операциялардың орташа күндік 
көлемі 170,4 - тен 66,2 млрд теңгеге дейін, күнделікті жасалған мәмілелердің орташа күндік саны 
- 26-дан 12-ге дейін, мәміленің орташа көлемі-6,5-тен 5,4 млрд теңгеге дейін төмендеді. 

Аспаптық құрылымда 1 313,6 млрд теңге немесе своп сауда көлемінің 99,3% USDKZT 
своптарына, 9,8 млрд теңге немесе 0,7% RUBKZT-ге тиесілі. Аспаптық құрылымда валюталық 
своп нарығындағы жалпы көлемнің 90,8 % бір күндік валюталық своппен (USDKZT_0_001), 
валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінің 6,9% екі күндік валюталық 
своппен (USDKZT_0_002), айлық валюталық своппен сауда-саттықтың жалпы көлемінің 1,6% 
(USDKZT_01M), 0,7% валюталық своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемінен бір күндік 
валюталық своппен (RUBKZT_0_001) операцияға тура келді. 

Бір күндік SWAP-1D (USD) долларлық свопының кірістілігі шілде айының соңында жылдық 
14,00%-ды құрады және Шілдеде 48 б.п. - ға төмендеді, екі күндік SWAP-2D (USD) валюталық 
свопының кірістілігі бір айда 171 б.п. - ға жылдық 14,00% - ға дейін төмендеді. 

ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ 

2022 жылғы шілдеде биржалық нарықтың осы секторында теңгеге АҚШ долларының бағамына 
жеткізілімсіз фьючерстер, "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай акциялары, "Қазатомөнеркәсіп 
"ҰАК" АҚ жай акциялары және KASE Индексі саудаға қолжетімді болды.  

2022 жылғы шілдеде осы секторда мәмілелер жасалмады. Тамыз айының басында деривативтер 
нарығында сауда-саттыққа қатысушылардың ашық позициялары болмады. 


