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Қазақстан қор биржасы
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Нарықтың келесі көрсеткіштеріне
қол жеткізілді (миллиард доллармен):
акциялар нарығының капиталға
айналуы:

сауда-саттықтардың жалпы көлемі:

43,3

201,0

жылдың соңындағы эмитенттердің
жалпы саны:

– акцияялармен: 1,1
– облигациялармен: 2,0
– мемлекеттік облигациялармен: 7,7
– репо операциялары бойынша
сауда-саттық көлемі: 84,0
– шетелдік валютамен сауда-саттық
көлемі: 106,2
– фьючерстермен сауда-саттық
көлемі: 20 миллион доллар

112

Қысқаша қаржылық қорытындылар
(миллион доллармен):
меншікті капитал:

15,7
операциялық табыстар:

7,5

операциялық шығындар:

6,1
таза пайда:

1,1

Даму стратегиясы бойынша бірінші
есептік жылда келесі жобаларға
басты назар аударылды:
– сауда-саттық жүйесінің FIX-шлюзі;
– сауда-саттыққа қашықтықтан қол жеткізу;
– резидент емес тұлғалардың мүшелігі және орталық контрагент;
– оқулық сауда-саттық жүйесі;
– STrade интернет-трейдингінің жүйесі.
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KASE Президентінің акционерлерге
және нарық қатысушыларына үндеуі
ұрм етт і хан ымд ар
мен мырзалар!
Есеп
т ік жыл –
KASE жа ң а страт ег ияс ы
ның алғашқы жылы.
Өткен үш жылдың ішін
де KASE дамуы реттегіштер
мен тығыз ынтымақтастық
та болды. Біз дағдарыстан
сабақ алдық. Сол кезеңдер
дің ең ірі жобалары – тікелей
репо нарығындағы „mark-tomarket“ жүйесі, ресми тізім
нің буферлік санаты, тәуе
кел-мен еджм ентт ің за м а
науи жүйесін іске қосумен
KASE мерзімд ік нарығ ын
„қайта жүктеу“, мәмілелер
ді орынд ам ауд ың жоғары
пайызына қатысты Биржа
ның жауабы ретінде есептік
жылы ендірілген баға лы қа
ғаздар мен ақшаны алдын
ала толығымен депозитке са
лумен Т + 0 сызбасы бойын
ша есеп-айырысу жүйеле
рін әзірлеу болып табылады.
Тәуекелдерді басқару және
ішкі аудит қызметтері құ
рылды, Бирж а қызметін ің
үзд ікс ізд іг ін қамт ам ас ыз
ету мәселелері бойынша не
гізгі шешімдер қабылданды.
Жо ғарыда айтылғандар
дың негізінде KASE 2011–
2013 жылдарға арналған да
му страт ег иясын әзірлеу
ге өтуге және үш жылдық
Стратегиялық жоспарды іс
ке асыруға мүмкіндік алды.
Осы құж аттардағ ы нег ізг і
акцент, биржада сауда лана
тын, қаржы құралдарының
өтімділігін арттыруға бағыт
талған.
Инвесторлық базаны қа
лыптастыруға жаңартылма
ған тәсілдемесіз және сауда
ланатын құралдардың тізі
мін кеңейтусіз осы мақсатқа
қол жеткізу мүмкін емес
тігін түсініп, біз 2011 жы
лы стратегиялық жоба ларға
жұмылдық, біздің пікіріміз
бойынша оларды іске асы
ру биржада жұмыс істейтін
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инв ест орлард ың сан ы мен
геог раф ияс ын кең ейт уг е
мүмкіндік береді. Олардың
ішінде:
–	Бирж ан ың инв ест орлық
базасының әлеуетін едәу
ір кеңейтетін, FIX биржа
лық деректер хаттамасын
қамт ам ас ыз етет ін кез
келген сауда терминалда
ры қосыл уға мүмкінд ік
беретін, шлюздарды пай
далануға беру;
–	KASE сауд а-сатт ығ ын а
инвесторлардың қашық
тан кіруі н техн ик ал ық
және әдіснамалық тұрғы
дан пысықтау;
–	тұжырымдамалық шеші
мер мен резидент еместер
дің Бирж а да қаш ықтан
мүшел ік ету жоб а л ары
және орталық контрагент
тің қатысуымен есептесуі
кейінге қалдырылған жә
не ішін ар а қамтам асыз
етілг ен (n > 0 болғанд а,
Т + n) бағалы қағаздардың
сауда-саттығын ұйымдас
тыру бойынша реттеуші
лермен өзара тығ ыз қа
рым-қатынаста болу;
–	бөлшек сауда инвесторын
оқыт у арқ ыл ы оны на
рыққа тарту құралы - оқу
сауда-саттық жүйесін іске
қосу;
–	Электрондық сандық қол
таңб ан ы пайд а л ан уғ а
мүмкіндік беретін STrade
Интернет-трейдинг жүй
есін пайдалануға беру.
Бирж а есепт ік жыл ы
ерекше назар аударған екі
жоба да – Алматы қа ласын
да биржаның ұйымдастыру
шылық қолдауымен Еуро
азиял ық бирж ал ар фед е
рац иясын ың (FEAS) 17-ші
Жыл сайы нғ ы бас асс ам
блеясын, ілеспе шара лары
мен қосып өткізу, сонымен
қатар „Ха лықтық IPO“ үкі
меттік бағдарламасына қа
тысу осы мақсаттарды көз
дейді.

Қадыржан Қабдөшұлы Дамитов, „Қазақстан қор биржасы“ АҚ Пре
зиденті

Өкін ішк е орай, атал
мыш жоба лар есептік жы
лы Биржа кірістерінің өсі
мін қамтамасыз ете алма
ды. Себебі 2011 жылы нарық
айтарлықтай қолайсыз жағ
дайларда жұмыс жасағаны
на байланысты, KASE сау
да-саттығының көлемі 3,1 %
дейі н төмендед і. Менш ік
ті айна лымының 20 % жо
ғалтқан биржа лық баға лы
қағаздар нарығы үлкен күй
зеліске ұшыра ды. Бұл жыл
дың қаржылық нәтижелері
не кері әсер етті. Бірақ, біз
өз шығ ынд арым ызд ы оң
тайландырып, 2011 жылғы

қорытынды бойынша алын
ған таза кіріс бекітілген бюд
жетт ің тиіст і көрс етк іш ін
54 % арттырды.
2012–2013 жылдары Стра
тегиялық жоспарды үдеме
лі түрде орынд ауд ы жал
ғастыра отырып, біз марке
тингтік белсенділікке назар
аударм ақш ым ыз және ба
ға лы қағаздар нарығ ында
ғы биржалық айналымның
төмендеу трендін өзгертуге
тырыса мыз. Дегенмен, бар
лығ ы бирж аға байл ан ыс
ты болмағанымен, біз белгі
лі жетістікке қол жеткіземіз
деп сенеміз.

Нарық конъюнктурасына қысқаша шолу
Қазақстан 2011 жылы оң экономикалық
нәтижеге қол жеткізді. Бірақ, әлемдік қаржы
жүйесінің шиеленіскен проблемалары KASE
биржалық нарығына кері әсерін тигізді.
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аламдық экономика
дағ ы құр ыл ымд ық
теңг ерімсізд ікт і кү
шейт у тұрғ ысында есептік
жыл әлемд ік нарыққа се
німмен қараушылыққа қол
жеткізбеді. Егер 2010 жылы
дағдарыстан кейі н қалп ы
на келтіру тура лы тезис ай
тылып жатса, ал 2011 жы
лы көптеген қауым әлемдік
дағдарыст ың жаң а толқы
ны жайында айта бастады.
Әлемдік экономиканың нақ
ты көрсеткіштері төмендеді
(1 сур.), көптеген елдер үшін
несие беру құны өсті, ол эко
номикалық көрсеткіштерге
тікелей әсер етті. Инвестор
лар шығыннан қорғанудың
немесе пайданы көбейтудің
оңтайлы сызбасын іздеумен
әртүрлі активтерге басты на
зар аударды.
Қаз ақс танн ың эконом и
касын а күшт і әсер етет ін
тауарлы-шикізаттық нарық
тағы жағдайлар әртүрлі қа
лыптасты. Өнеркәсіптік ме
талд ард ың бағ а л ар ы не
гіз інде теріс дин ам ик ан ы
көрсетті (2 сур.), Brent мар
ка лы мұнайдың бағасы 14 %
артса, жылдың соңында бір

баррель үшін 108 АҚШ дол
лары көлемінде болды. Ал
тыннан басқа баға лы метал
дар бірқа лыпты-теріс дина
миканы көрсетті – есептік
жылдың соңында ұзақ мер
зімді келешекте ең қауіпсіз
активтерд ің бірін ің бағасы
10 % артты және бір троя ун
циясы үшін 565 АҚШ дол
ларын құра ды. Осыған бай
ланысты тарихи ең жоғары
баға – бір унция үшін 1 900
доллар – 2011 жылғы қыр
күйекте белгіленді.
Мұнайдың жоғары баға
сын сақтау, тиімді монетар
лық саясат және мемлекет
тар ап ын ан қолд ауд ың ти
істі шара лары Қазақстанға
өзінің макроэкономика лық
көрс етк ішт ерін жақс арт у
ға мүмк інд ік берд і. Жос
парланған ЖІӨ өсімі 7,5 %,
жылд ың соң ынд а жұм ыс
сыз
дық 5,4 %, ал жыл
дық
инфляция – 7,4 %, Ұлттық
банк імен белг іленг ен мақ
сатты коридор 6–8 % құра
ды. Осы ке
зең ішін
де кең
мағ ына дағ ы ақш а ағым ы
ның өсім і (М3) 15 % құра
ды, айна лымдағы ақша 19 %
артт ы, бұл өткен жылмен

са л ыст ырғанд а едәуір тө
мен болып сана лады. Экс
порттық түсімнің маңызды
өсімі төлемдік теңг ерімнің
ағымдағы шотының сальдо
сын 14,1 млрд АҚШ доллары
деңгейіне жеткізді (3 сур.),
осыған орай капиталмен жә
не қаржылармен опера ция
лар шот ын ың тапш ыл ы
ғы 8 млрд АҚШ долларына
дейін артты, бұл нег ізінен
Ұлттық банкін ің маң ызды
портфельдік инвестицияла
рын ың арқасынд а мүмк ін
болды. 2011 жылы сауда-сат
тық балансы 47,3 млрд АҚШ
долларды құра ды және 65%дық көбею деңгейін көрсет
ті. 2011 жылд ың бірінш і
жартыжылдығында Қазақ
стан 2010 жылдың шамамен
70 % экспорттық түсіміне ие
болды.
Қаз ақс танн ың эконом и
ка л ық жағд айын жақс ар
ту мақсатында Standard &
Poor’s халықара лық рейтин
гілік агенттігі 2011 жылғы
қар аш ад а респ убл ик ан ың
кредиттік рейтингтерін арт
тырды. Шет ел валютасын
да тәуе лсіз кредиттік рей
тинг „ВВВ + “ деңгейіне дей
ін, қысқа мерзімді рейтинг
шетел ва лютасында – „А-3“
деңг ейінен „А-2“ деңг ейіне
дейін көтерілді, қысқа мер
зім
д і рей
т инг „ВВВ“ дең
гейінде расталд ы. Барл ық

Валюта нарығында салыстырмалы
опе
ра
циялар бойынша KASE үлесі
72-ден 84 % дейін өсті.

84 %
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KASE_BY Индексі:

+123б.н.
– сауда көлемінің өсімі 9 % болғанда
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2-сурет
2011 жылы металдар мен шикізаттар бағаларының өзгеруі, %
Дереккөзі: Bloomberg
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Жыл қорытындысы бойынша KASEке айналымға жіберілген корпора
тивтік борыштың номиналды құны
40,1 млрд АҚШ долларын құрады

40,1

млрд USD
KASE Индексі:

35,7 %

– сауда көлемі 43,2 % төмендегенде

Акциялар
айналуы:

нарығының

капиталға

43,3

млрд USD
– 28 %

МБҚ қайталама нарығындағы саудасаттық көлемі:

– 40 %
1

Мамыр Маусым

Шілде

рейт инг бойы нш а болж ам
тұр ақт ы күйі нд е қалд ы.
Осылайша, Қазақстан Таи
ланд, Ирландия және Оңтүс
тік Африка елдерімен қатар,
ТМД елд ер ін ің арас ынд а
шетел ва лютасындағы рей
тинг бойынша қайтадан бі
рінші орынды иемденді. Дәл
сол айда Fitch агенттігі Қа
зақс тан Респ убл ик асын ың
рейт ингт ерін көт ерд і: мін
детт емелер бойы нш а ұзақ
мерзімді рейтинг шетел ва
лютасында „BBB“ деңг ейі
нен „BBB“ деңгейіне дейін,
ұлтт ық ва лютада – „BBB“
деңгейінен „BBB + “ деңгейі
не дейін көтерді, рейтингтер
бойынша болжам „оң“ мәнге
ие болды.
Ва люта нарығындағы са
лыст ырм а л ы опер ац иял ар
бойынша экспорттық түсім
ді және KASE үлесін 2010
жылы 71,9%-дан – есептік
жылы 83,9 % дейін арттыру
ға қарамастан, 2010 жылмен
са лыстырғанда ЕДБ айы р
баста латын биржа лық опе
ра ц иял арын ың көлем і өз
герген жоқ, бұл өткен жыл
дың эксп ортт ық түс імд і
арттыру ЕДБ шоттарындағы
аккумуляцияланатын қара
жаттардың өсіміне және ше
тел ва лютасымен опера ция
лар көлемін арттыруға алып
келетін заңдылығын бұзды.

Тамыз

Қыр.

Қазан

2011 жыл
д ың ішін
де ше
тел валютасымен жасалған
мәм і лелерд ің мөлшері жә
не күнделікті көлемі төмен
деді, дегенмен KASE валюта
нарығ ының мүшелер қата
ры „Метрокомбанк“ АҚ жә
не „ВТБ Қазақстан Банкі“
АҚ ЕҰ толықты.
Теңгеге сауда ланатын Ре
сей рублінің биржа лық сау
да-сатт ықт арынд а ғ ы жағ
дай, логикаға қайшы болды.
Кеденд ік одақт ың жұм ы
сының басталуынан туын
даған Ресеймен тауар айна
лымының маңызды өсіміне
қар ам астан, есепт ік жыл
да
ғ ы рубль
мен KASE опе
рациялар көлемі 2010 жыл
ғымен са лыстырғанда 9,4 %
төмендеді. KASE ва люта ай
налымындағы рубльдің үле
сі өзгерген жоқ және есептік
жылдың қорытындысы бой
ынша 0,2 % көтерілген жоқ.
Долл ар-теңг е жұбы саудасатт ық алаң ынд ағ ы көш
басшы болып қа лып отыр.
Оның үлесі KASE шетел ва
лют а л ар ы сауд а-сатт ығ ы
ның көлем інен1 74,4 % құ
райды.
KASE ва люта нарығында
алыпсатарлық әлеуе т, тең
ген ің АҚШ долларына ба
ғам ын ың мин им алд ы құ
был уын а байл ан ыст ы, бұ
рынғ ыд ай төм ен болд ы.

Бұған, үлесіне нарықтың 25,4 % тиесілі, аталған валюталық жұптар бойынша своп-операцияларды қосуға болады.

6

Қараша

Желт.

Дег енмен, есептік жылдың
бірінш і жарты жылдығын
да, ресей рублі секілді, тең
геде мұнайдың әлемдік ба
ғасының өсуіне байланысты
доллар ға тұрақта ну тенден
циясы байқалды, ал жыл
дың екінш і жарт ысынд а,
Brent марка лы мұнай баға
сының біртіндеп төмендеуі
нен кейін теңге құнсыздана
баста ды. Жалпы 2011 жы
лы әлемнің негізгі резервтік
ва лютасына теңг е бағамы
ның ауытқуы бір АҚШ дол
ларына есептегенде 145,81–
148,43 теңгені құрады. Осы
ған байланысты, таңертеңгі
сессияның орташа өлшенген
бағамы бойынша номинал
ды мәніндегі долларға тең
ген ің құнсызд а н у деңг ейі
0,61 % құрады, (2010 жылы
– 0,65 %).
Экспортшылардың валю
талық түсімінің өсіміне қа
рам аст ан, банкт ерд ің өт
кен жылғ ы жо ғары өтімд і
қарж ы құралдары 9 % тө
мендед і, ал несиел ік порт
фельдің өсімі 11 % құра ды.
Бірақ банктік сектордың ар
тық өтімд іл іг ін төмендет у
KASE ақша нарығ ына ба
рынша әсер ету үшін жеткі
ліксіз болды. Жылдың со
ңында TONIA және TWINA
индикаторлары сәйкесінше
68 және 66 базистік нүктеге

өсті (4 сур.), осы индикатор
лар үшін бұл жұмыстық құ
был у болып табылад ы, ал
KazPrime инд ик ат орл ар ы
бұрынғ ы деңг ейде қалд ы,
яғни жылдық 2,0 % құрады.
Осыған орай биржа лық ре
по операцияларының көлемі
2010 жылмен2 салыстырған
да іс жүзінде өзгерген жоқ.
Биржа лық нарықта кор
поративтік қарыздың мөл
шерлемелері өсуг е ынт ық
болд ы. KASE_BY индексі
жылдың қорытындысы бой
ынша 123 базистік нүктеге
өскендігін көрсетті (5 сур.).
Бұл дағдарыстың жаңа тол
қын ын күт уг е байл ан ыс
ты қор нарығ ындағ ы, әсі
ресе, есептік жылдың екін
ші жарт ыс ынд ағ ы тер іс
әсерлермен, сонымен қатар
KASE 3 листинг іл ік компа
ния дефолттарының жалға
суымен, орташа және салыс
тырмалы төмен инвестиция
лық сапаға инвесторлардың
қат ынастарымен түсінд ірі
леді. KASE нарығында саты
латын корпоративтік обли
гациялар тізімі бір жылдың
ішінде 6 қағазды жоғалтты,
238 дейін 2%-ға қысқарды,
ал борышт ық міндетт еме
лері биржада сауда ланатын
эмит ентт ер сан ы 76 бас
тап 71 дейін төмендеді. Осы
сегм ентт ег і инв ест орл ар
дың белсенділігіне қатысты
есептік жы лы корпоратив
тік облигациялардың саты
лу көлемі 9 % артқандығын

байқа д ық, бұған нег ізінен
сен імд і эмитенттердің мін
детт емелерін сат у есебінен
қол жетті.
Үлест ік бағ а л ы қағ аз
дар сегментіндегі инвестор
лардың көңі лі әлемдік қар
жылық нарықта ғы жағдай
лармен заңды түрде белгілі
еді. 2011 жылғы негізгі жағ
дайл ар, олард ың нег ізг ісі
еуропа лық борыштық дағ
дар ыст ың күш еюі, АҚШ
мемл ек етт ік
бор ышп ен
проблема лары және Жа по
ниядағы катастрофа қазақ
стандық нарықта да өз әсе
рін қалдырды. Есептік жыл
дың бір жарым айы ғана оң
нәтиже берді. Ақпанның ор
тасынан бастап KASE индек
сі көб ею жылдамд ығ ымен
төменге құлдырап, жылдың
соң ында ғана тұрақтанды.
Жылдық қорытындысы бұл
индикатордың 35,7 % төмен
деуі болды, ал 2010 жылы ол
бар болғаны 2,8 % құраған
еді.
6 суретте көрсетілгендей,
дамыған нарықтардың негіз
гі қор индекстеріне қараған
да, KASE индексі 2011 жы
лы негат ивт і көрін іст і су
реттеді. Бұл жайт әлемдік
экономикадағы проблемалар
көзі дамыған елдер болғаны
на қарамастан, орын алды.
Мұның себебі KASE индек
сінің әлсіз диверсификация
сы, оның өкілеттік тізімі бар
болғаны жеті эмитенттің ак
циял ар ын құр айт ын ын а

3-сурет
2010–2011 жылдары қазақстанның төлемдік балансы,
тоқсан бойынша, млрд USD
Сауда балансының сальдосы
Ағымдағы шот
сальдосы
Капиталмен және қаржылармен
операциялар шотының сальдосы

Дереккөзі:
Ұлттық
Банк
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байл ан ыст ы. KASE ресм и
тізім ін ің қалған акц ияла
ры нөлдік өтімділікке тең.
Жай акц иял арын ың баға
белгілеулері жылдың қоры
тындысы бойынша 12 % арт
қан (7 сур.), телекоммуника
ция саласындағы ұлттық мо
нополисті болып табылатын
„Қаз ақт елеком“ АҚ басқа
эмитенттер өздерінің акция
ларының бағасы бойынша оң
динамикамен қуа нта алма
ды. Мұнай секторы – Қазақ
стан экономикасының негі
зі, ол „ҚазМұнайГаз“ Барлау
Өндіру“ АҚ индексімен си
патталған, ол 2011 жылы іш
кі қиындықтарды өткерд і,
және осы компанияның жай
акциясының бағасы жыл қо
рытындысы бойынша 22 %

I

II

III
2011

– 10

IV

төмендед і. Үш қаз ақс тан
дық банкт ерд ің индексін
де ұсынылған қарж ы сек
торы жыл бойы бүкіл әлем
бойынша айрықша теріс ди
намиканы көрсетті (8 сур.).
„Банк ЦентрКре
д ит“ АҚ,
„Казкоммерцбанк“ АҚ жә
не „Қазақстан Халық жинақ
банкі“ АҚ жай акциялары
бір жылдың ішінде тиісін
ше 59 %, 50 % және 43 % жо
ғалтты. Өндіруші секторда
ғы компаниялар акциялары
на – KAZAKHMYS PLC және
Eurasian Natural Resources
Corporation Plc (ENRC) – экс
портқа шығарылатын шикі
зат ба ғасының және соңғы
өнім бағасының төмендеуі
негативті әсер етті, сонымен
қатар ENRC инвесторларды

4-сурет
2011 жылғы Ақша нарығының индикаторы, %
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KASE нарығының барлық секторы бойынша толық статистикалық деректер осы есептің нақты материалдар кітабында берілген.
2011 жылы негізгі қарыз немесе купондық төлемдер бойынша „Алматытемiр“ АҚ, „Астана-Недвижимость“ АҚ, „Астана Газ Сервис“ АҚ, „Досжан темiр
жолы“ АҚ, „Қазақстан Қағазы“ АҚ, „Қарағанды асбест-цемент бұйымдары зауыты“ АҚ, „ЭКОТОН + “ АҚ, „АБДИ Компани“ АҚ дефолтқа жол берді.
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5-сурет
2011 жылғы KASE_BY корпоративтік облигацияларының индексі, %
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Дереккөзі: KASE
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Сәуір

корпоративтік басқаруда ғы
белг іл і проблема лар алаң
датт ы. Нәтижесінде, атал
мыш компаниялардың ак
циялар бағамы есептік жы
лы тиісінше 41 % және 38 %
төмендеді.
KASE Индексінің барын
ша төмендеуі өтімділік тәуе
келін арттырып, қазақстан
дық ақша нарығынан инвес
торлардың кетуін атап өтуге
болады, бұл, көбірек дамы
ған алаңдарда орын алған
дай нарықтың жылдам қал
пына келуіне кедергі болды.
KASE акцияларды сату кө
лемі 2010 жылмен са лыстыр
ғанда есептік кезеңнің бірін
ші жартысында жоғары бол
ды. Индекст ің төмендеуін
жеделдету сауда-саттық кө
лем ін ің төмендеуімен бай
ланысты болды, осының нә
тижесінде 2011 жылдың қо
рытындысы бойынша KASE
акциялар нарығы сауда-сат
тық көлемінің төмендеуімен
жалғасты. Нәтижесінде 2011
жылдың қорытындысы бой
ынша акциялар нарығы өзі
нің айн ал ым ын ың 43,2 %
жоғалтты. Осыған орай осы
сект орд ағ ы сауд а л ан ат ын
құр алд ард ың мөлшері бұ
рынғыдай – 92, ал листин
гіл ік компан иялард ың са
ны біреуге азайып, 67 болды,
олардың жиынтық нарық
тық құны есептік жылдың
соң ынд а (KASE акц ия
лар нарығ ының капиталға

Мамыр Маусым

Шілде

ай
на
л уы) 43,3 млрд АҚШ
долларына ба лама лы болып,
бір жылдың ішінде 28 % тө
мендеді .
Сипатталған оқиға лардан
МБҚ қазақстандық нарығы
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шет қалды. Мұндағ ы мөл
шерлемелер тұрақты болды,
себебі ЖЗҚ заңнамасында
ғы өзгерістердің әсерімен өз
дерінің портф еліндегі МБҚ
үлес ін көб ейтт і, сон ымен

9-сурет
Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы,
трлн теңге, ЖІӨ %
Бюджеттің
кірісті бөлігі

Бюджеттің
тапшылығы

Бюджеттің
шығын бөлігі

Дефицит,
ЖІӨ %
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бірг е Қарж ы мин истрл іг і
нің аукциондарында тұрақ
ты жоғары сұранысты көр
сетт і. Аталм ыш жағд ай
мульт ипортф ельд ік зейне
тақы жүйесін енгізу алдын
да есептік жылдың соңында
анығ ыр ақ байқалд ы, осы
ған сәйкес әрбір қор қолда
ныст ағ ы инв ест иц иял ық
портфельден консервативтік
портфельді бөлуі тиіс болды.
Пруденциа лды реттеудің тү
зет улерімен қоса МБҚ қай
та л ам а нарығ ынд ағ ы бел
сенділіктің айтарлықтай тө
мендеуіне алып келд і. Бұл
ретте көзге түсетіні желтоқ
сан айындағы сауда-саттық
көлемі жыл барысындағы ең
минималды мәнге ие болды,
ол 11,6 млрд теңгені құра ды
және өткен жылдың ұқсас
кезең іне қатынасты 84%-ға
төмендед і. Есептік кезеңде
KASE қайта ла ма нарығын
да МБҚ сауда-саттық көле
мі, алдыңғы жылғы көрсет
кішпен салыстырғанда, ша
мамен 40%-ға төмендеді.
МБҚ нарығ ындағ ы аук
циондардың жиынтықты кө
лемі 674 млрд теңгені құра
ды, бұл 2011 жылы МЕКАМ
орналастыру көлемінің Қар
жы министрлігімен жоспар
ланған көлемінен 5 % төмен
болды. Осыған орай мемле
кеттік бюджет тапшылығы
ЖІӨ-нің 2,1 % дейін төмен
деп, 576 млрд теңгені құра
ды (9 сур.)4.

МБҚ түрінде шығарылған Қазақстан борышының құрылымы, сондай-ақ нарықтың осы сегментінің баға көрсеткіштері осы есептің нақты материалдар кітабында берілген.
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6-cурет
2011 жылы негізгі қор индекстерінің өзгеруі, %
Дереккөзі: Bloomberg
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7-cурет
2011 жылғы KASE өкілдік тізімінің акциялар динамикасы, %
Дереккөзі: KASE
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8-cурет
2011 жылғы Банктік сектордың акциялар динамикасы, %
Дереккөзі: Bloomberg
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Қаржылық есеп
2011 жылғы5 қаржылық қорытындылар
Биржа тобының активтері және міндеттемелері
2011 жылы KASE тобы 162,1 млн теңге мөл
шерінде таза пайда алды, бұл 2010 жылғы
пайдадан 46,8 % төмен. Сонымен қатар KASE
таза пайдасы жоспарлы көрсеткіштен 59,7 %
жоғары болды.

Активтер
2 661,5 млн теңге
+ 440,4 млн теңге

+19,8%

2011 жылғы 31 желтоқсан
дағы жағдай бойынша KASE
тобын ың жиы нт ықт ы ак
тивтері 2 661,5 млн теңгені
құрап, бір жылдың ішінде
440,4 млн теңгеге ( + 19,8 %)
артты. Осыған байланысты
есептік жылы Биржа актив
терінің құрылымы маңызды
өзгерді. Алдыңғы кезеңдер
ішінде екінші деңгейлі банк
тердің депозиттерінде орна
ласт ырылат ын қарж ы ак
тивтерінің бөлігі Биржамен

негізгі қорларды сатып алу
ға жұмсалған. 2011 жылғы
04 шілдеде Биржа қызмет
керлерд і орна ласт ыру жә
не жалға алу шығындарын
барынша қысқарт у мақс а
тында „Алматы Тауэрс“ көп
функц ион алд ы кеш енд ег і
кеңсе бөлмелерін сатып алу
бойынша мәм іле жасасты.
Нәтижесінде ақша қаражат
тары және олардың ба лама
сы бір жылдың ішінде 310,1
млн теңгеден ( – 86,3 %) бас
тап 49,3 млн тең
г е
г е (бар
лық активтердің 1,9 %) дейін
қысқарды, банктердегі қара
жаттар 488,5 млн теңгеден
( – 45,6 %) 583,3 млн теңгеге
дейін (барлық активтердің
21,9 %) қысқарды.

Активтер құрылымында
жеті есеге – 224,8 млн теңге
ге дейін – Биржа мүшелерінің
алдындағы міндеттемелерді
қарастыратын „пайдалануы
шектелген, ақша қаражатта
ры“ бабы артты. Осы баптың
маңызды өсімі көрсеткіш емес,
себебі онда таңгерімді жасаған
күні KASE корреспонденттік
шоттарында орналастырыл
ған Биржа мүшелерінің ақ
ша қаражаттары көрсетіледі,
бұл ретте осы сома міндеттеме
лерде де көрсетіледі. Егер 2010
және 2011 жылдардың соңын
да осы бапты активтерде ес
кермесе, есептік жыл 246,4
млн теңге немесе 11,24 % мөл
шеріндегі Биржа активтерінің
өсімімен сипатталады.

10-сурет
2011 және 2010 жылдардағы қызметтер және комиссиялар бойынша KASE тобының кірістер құрылымы

31 %

36 %

Листингтік алымдар

24 %

Комиссиялық алымдар

25 %

2%
Қашықтан кіру
бойынша қызметтер
көрсетуден түсетін кіріс

2011

2010

1 009,9 млн
теңге

994,9 млн
теңге

11 %

Ақпараттық
қызметтерден
түсетін кіріс

10 %

3%

Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеуден түсетін кіріс

27 %

Мүшелік жарнал

25 %

Мұнда және әрі қарай осы тарауда өзгесі көрсетілмеген болса, KASE аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржы есеп берушілігінің деректері қолданылады,
ал салыстыру 2010 жылдың тиісті кезеңі бойынша беріліп отыр.

5 

10

Биржа тобының капиталы
2010 жылд ың қаз ан ынд а
Бирж алық кеңес қабылда
ған Биржаны қосымша ка
пит алд ау тур а л ы шеш ім
ҚҚК тал аптарын а сәйк ес
болу үшін Биржаға есептік
жылы қажетті „беріктік қо
рын“ құруға, сонымен қатар
сақтық қорларды қа лыптас
тыру бойынша бірқатар ма
ңызды жоба ларды іске асы
руға, сонымен қатар негіз
гі қорлардың кейбір бөлігін
жа ңарт уға және резервтегі
орталық ғимаратының құ
рылысын аяқтауға мүмкін
дік берді.
2010 жыл
д ың 09 жел
тоқсанында Биржа лық ке
ңес KASE акционерлері 2010

жылы артықшылықпен са
тып алу құқықтарын іске
асырудан кейін орна ласты
рылмаған Биржа акцияла
рын 2011 жылы қосымша
орна ластыру тура лы шешім
қабылдады. 29 956 жай ак
циял ард ың орн а л аст ыр ы
луын аяқтау бір акция үшін
3 707 теңге бағасымен жүзе
ге асырылды, нәтижесінде
Биржаның акционерлік ка
пита лы есептік жылы 111,4
млн теңгеден ( + 27,3 %) 517,3
млн теңгеге дейін артты.
2010 жылдың қорыт ын
дысы бойы нша Акц ионер
лердің жылдық Жалпы жи
налысының шешімімен Бир
жан ың жай акц иял арын а

бір акцияның бағасы 56 тең
ге есебімен 30,5 млн теңге
(2010 жылы Биржаға түскен
таза кірістің 10,0 %) мөлше
рінде дивидендтер есептел
гендігін атап өту керек.
2011 жылдың қорытынды
сы бойынша Биржаның мен
шікті капита лы 239,3 млн
теңгеден ( + 11,5 %) 2 328,9
млн теңгеге дейін көбейді.
2010 жылдағыдай, меншік
ті капиталдың көбеюі акцио
нерлік капиталдың өсімі жә
не мөлшері 131,6 млн теңгеге
( + 8,7 %) көбейген және есеп
тік жылдың соңында 1 647,1
млн теңгеге дейін жеткен бө
лінб ег ен пайда ның көлем і
есебінен жүзеге асты.

Биржалық топтың кірістері және шығындары
Кірістер

Б

иржа қызмет көрсете
тін нарықтың барлық
секторларында бел
сенділіктің төмендеуіне қара
мастан, („2011 жылдағы на
рық конъюнктурасының қыс
қаша сипаттамасы“ тарауын
қараңыз) KASE тобының қыз
меттері мен комиссиялары
бойынша 2011 жылдағы кіріс

15,0 млн теңгеге ( + 1,5 %) ар
тып, 1 009,9 млн теңгені құ
рады (10 сурет). Осыған бай
ланысты қызметтер мен ко
миссиялар бойынша кірістің
83,2 % мүшелік жарналарға,
комиссиялық және листингі
лік алымдарға жұмсалды.
2011 жылы биржа тобы
ның операциялық кірісінің

көрсеткіші алдыңғы жылдың
көрсеткішінен 33,2 млн тең
геге ( – 2,9 %) төмен болды жә
не 1 114,1 млн теңгені құрады.
Төмендеу Биржа кеңсе бөлме
лерін сатып алғаннан кейін
екінші деңгейлі банктердегі
депозиттерде орналастырыл
ған қаражаттардың көлемін
азайту салдарынан, пайыз
дық кірістің 10,8 млн теңге
ден ( – 10,1 %) 95,5 млн теңгеге
дейін қысқаруымен негізделді.

Акционерлік
капитал

+ 27,3 %
бастап 517,3 млн теңгеге дейін артты.

Меншік
капиталы
2 328,9 млн теңге
+ 239,3 млн теңге

+11,5%

Мүшелік жарналар бойынша кірістер

Т

алд ан ат ын кез еңд е
мүш ел ік жарн а л ар
бойынша Биржаның
кірістері 271,3 млн теңгеге
жетті, соның ішінде бастап
қы жарналар – 25,0 млн тең
ге, ай сайынғы жарна лар –
246,3 млн теңге. Бір жылдың
ішінде өсім абсолютті негізде
7,7 % немесе 19,5 млн теңге
ні құрады, осының арқасын
да KASE тобының қызметте
рі және комиссиялары бой
ынша кірістегі осы баптың
үлесі 25 % бастап 27 % дейін
көбейді (10 сур.). Осы көбею
2011 жылдағы шетел ва лю
таларының биржалық нары
ғы сақталуымен негізделді,

тіпті өзінің биржалық емес
тер 6 алдында бәсекелест ік
артықшылығын нығайтты.
Осының арқасында KASE ва
люта нарығындағы мүшелер
саны артты7, ал олардың мү
шелік жарна ларының сома
сы 13,8 % бастап 213,3 млн
теңгеге дейін артты.
Есепт ік жыл ы Бирж а
да қор нарығының үш жә
не мерзімдік нарықтың бір
жаңа мүшесі пайда болды.
Бұл бастапқы мүшелік жар
нал ард ың дин ам ик ас ын а
оң әсер етті. Дегенмен, ба
ға лы қағаздар нарығ ында
ғы белс енд іл ікт ің төмен
деуі („2011 жылдағы нарық

конъюнктурасының қысқа
ша сипаттамасы“ тарауы н
қараңыз) жыл қорытындысы
бойынша төрт компанияның
(екеуі – ерікті түрде лицен
зияны өткізу себебімен және
тағы екеуі – уәкілетті орган
мен лицензиясының күшін
жою себебі бойынша) қор на
рығы мүшелерінің құрамы
нан шығаруына алып келді,
нәтижесінде қор нарығы мү
шелерінің жалпы саны 2010
жылы8 74 бас
тап 75 дейін
азайды, осы мүшелік сана
тынд ағ ы ай сайынғ ы мү
шелік жарна лар сомасы 0,5
млн теңгеге ( + 1,5 %) көбей
іп, 33,0 млн теңгені құрады.

мүшелік жарналар бойынша кіріс
+ 19,5 млн теңге

+ 7,7 %

Шетел валюталарының қазақстандық нарығындағы айналымының секторлық құрылымы және 2011 жылдағы KASE үлесі Нақты материал кітабының
файлдарында берілген.
2011 жылғы KASE мүшелерінің тізіміндегі өзгерістер туралы деректер Нақты материал кітабының файлдарында берілген.
2011 жылғы KASE мүшелері санының санаттары бойынша өзгерістері туралы деректер Нақты материал кітабының файлдарында берілген.
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Листингілік алымдар бойынша кірістер
листингілік жарналар бойынша кіріс
– 43,7 млн теңге ( – 12,1 %)

–12,1%

Е

септік жылы листин
гілік алымдар бойын
ша кірістер үлесі өз
герген жоқ және бұрынғыдай
KASE тобының қызметт ер
және ком иссиялар бойы н
ша кірістерінің үштен бір бө
лігін құрады. Үлестің 36,2–
31,4 % дейін тө
мен
деуі ко
миссиялық алымнан түскен
кірістің және мүшелік жар
налардың өсуімен өтелді.
2011 жылы 30 эмитенттің
43 атаудағы баға лы қағазда
рын KASE ресми тізімінен
шығару, листингілік алым
дард ың жалп ы көлем ін ің
төмендеу себебі болды. Бұл
ретте келесілерді атап өтуге
болады:

–	нег ізг і бөл ік, атап айт
қанда 24 эмит енттің 32
атаудағы баға лы қағазда
рының айналымда бол у
мерзімі аяқталуына бай
ланысты ресми тізімнен
шығарылды;
–	2010 жылдан бері буфер
лік санатта болған сегіз
атаудағы баға лы қағаздар
және есептік жылы өз бе
решектерін реттей алма
ған үш эмитент мәжбүрлі
түрде тізімнен шығарыл
ды;
–	қалған үш эмитент өздері
нің бағалы қағаздарының
ерікті делистингін жүзеге
асырды.
Нәтижесінде 2011 жылы

листингілік алымның жал
пы сомасы 43,7 млн теңгені
құра ды, бұл өткен жылдың
көрсеткішінен төмен болып
( – 12,1 %), 316,7 млн теңгені
құрады.
Есептік жылы жаңа лис
тинг мөлшерінің төмендеуі
не байл ан ыст ы баст апқ ы
лист инг іл ік жарн а л ард ың
көлемі 56-дан 35-ке дейін тө
мендеді, және 48,7 млн тең
геден ( – 30,0 %) 113,4 млн9
теңгені құрады. Жыл сайын
ғы листингілік алымдардың
көлемі ЕАК өсу есебінен 5,0
млн теңгеге ( + 2,5 %) артты
(1 413 теңгеден 1 512 теңгеге
дейін) және 203,3 млн теңге
ге жетті.

Комиссиялық алымдар бойынша кірістер

комиссиялық алымдар бойынша кіріс
+ 23,3 млн теңге

+10,1%

Инвесторлардың қайтуы акциялар
секторындағы KASE сауда-саттық
көлемінің 43,2 % төмендеуіне се
беп болды

–43,2%

Е

септік жылы Биржа
252,6 млн тең
г е ко
мисс иял ық жарн а
жинады, соның ішінде 63,3
млн теңге ББҚ нарығынан,
91,8 млн теңге – МБҚ нары
ғынан, 55,7 млн теңге – репо
операция нарығынан алын
ды (11 сур.). 2011 жылы ко
миссиялық алымдардың жи
ынтықты сомасы 23,3 млн
теңгеге ( + 10,1 %) артты, яғ
ни, 252,6 млн теңгені құра
ды.
Әлемд ік эконом ика да ғ ы
күрделі жағдайында үлестік
қаржы құралдардың жергі
лікті нарығынан инвестор
лард ың қайт уы акц иял ар
секторындағы KASE саудасаттық көлемінің 43,2 % тө
мендеуіне алып келді . Осы
ған орай үлестік қаржы құ
ралд ард ы сат ып алу-сат у
мәмілелерімен комиссиялық
алым көлемі 1,2 млн теңгеге
немесе 7,6 % (маманданды
рылған сауданы ескермеген
де) азайып, 14,3 млн теңгені
құрады.

ББҚ бойынша комиссия
лық алымдардан Биржаның
кіріст ерін қолдау корпора
тивтік борыштық бағалы қа
ғаздардың сауда-саттық кө
лем ін ің өсуіне алып кел
ді. „Самұрық қазына“ ҰӘҚ“
АҚ обл игац ияларын сат у
ға белсенді етуге жіберілген
жоғары сапалы эмитенттер
дің облигацияларына сұра
ныс Биржаға осы сегментте
49,0 млн теңге қаражат алу
ға мүмкіндік берді, бұл 2010
жылмен салыстырғанда 9,9
млн теңгеге, немесе 25,2 %,
артық болды.
МБҚ нарығ ында комис
сиялық алымдардың көле
мі есептік жылы 61,3 млн
теңгеден ( – 40,0 %) 91,7 млн
теңгеге дейін төмендеді, бұл
қайта ла ма нарықта ғы мем
лекеттік облига циялар сау
да-саттығы көлемінің 39,4 %
төм енд еуін е алып келд і.
Осы құбыл ыст ың себ епт е
рі „Нарық конъюнктурасы
на қысқаша шол у“ тарау
ында сип атталған. Бирж а

2011 жылы үлестік және борыштық бағалы қағаздар нарығындағы KASE тізіміндегі өзгерістер туралы деректер
Нақты материалдар кітабының файлдарында берілген.
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бұрынғ ыд ай ком иссиял ық
алымды алмай, МЕКАМ ор
на ластыру бойынша аукци
онға қызмет көрсетті, бұл
қайта ла ма нарықт ы кенет
қысқарту жағдайында елеу
лі қаржылық шығындарға
алып келді.
Репо опера циясы бойын
ша биржалық нарықтағы ко
миссиялық алымның көлемі
есептік жылы 55,7 млн тең
геге жетті, 2010 жылмен са
лыстырғанда шамамен 5 есе
ге артты. Бұл 2010 жылдың
қарашасында Биржамен да
мыған нарықтарда қабыл
данған қағида ларға сәйкес
келетін комиссиялық алым
дарды есептеу бойынша жа
ңа әдіст емен і енг ізу есебі
нен мүмк ін болд ы. Жаң а
әдістемені енгізу сауда-сат
тық көлемінің динамикасы
на елеулі әсер еткен жоқ, ол
қазақстандық ақша нарығы
конъюнкт урасын ың өзг ер
меуіне байланысты жыл қо
рытындысы бойынша 3,1%ға төмендеді.

Ақпаратты ұсынудан түскен кірістер
2011 жылдың 31 желтоқса
нында нақты уақыт тәртібін
де KASE сауда-саттық тура
лы ақпараттың соңғы пай
да ланушысы 338 жеке және
заңды тұлға лар болды, со
ның ішінде 298 тұлға л ар
ақп ар атт ы Bloomberg жә
не Thomson Reuters терми
налдары арқылы алды, ал
40 тұлға Биржаның веб-сай
тының тікелей пайда лан у
шылары болды. Жыл қоры
тынд ысы бойы нш а KASE
ақпараттың соңғы пайда ла
нушылардың мөлшеріне не
гізделген топ-5 елдің қата
рына АҚШ, Ұлыбритания,
Қазақстан, Ресей және Шве
ция елдері кірді.
KASE 2011 жылғы жел
тоқсан айында Standard &

Poor’s Financial Services LLC
және Ислам Ынтымақтасты
ғы Ұйымына мүше елдердің
биржа лары арасында ғы ке
лісімге қосылды. Биржаның
жетекші индекстік провай
дерлермен жасасқан келісімі
аясындағ ы жұмысын жал
ғастыру, шетелдік инвестор
лардың қазақстандық биржа
мен нарыққа деген қызығу
шылығын арттыруға жағдай
жас ай отырып, бирж ал ық
ақпаратты таратудан қосым
ша кіріс алуға мүмкіндік бе
реді.
2011 жылдың қорыт ын
дысы бойынша нақты уақыт
тәртібінде сауда-саттық ақ
параттарын ұсынудан түскен
Биржаның кірістері ба лама
лы 38,0 млн теңгеге (188,4

мың евро) жет
ті, олар
дың
ішінде 34,7 % (65,4 мың евро) лицензиялық алымдар
ға, ал шамамен 65 % (122,9
мың евро) – соңғы пайдала
нуш ыл ард ың төл емд еріне
тиесілі. 2010 жылмен салыс
тырғанда KASE кірістерінің
осы бабы 9,9 млн теңгеге, не
месе 35,2 %, артты.
ИРБИС қызметін ескере
отырып, ақпаратты тарату
дан түскен биржа тобының
кірістері есептік жылы қыз
меттер мен комиссиялар бой
ынша топтың жиынтық кі
рісінің 11 % жетіп (10 сур.),
114,0 млн теңгені құрады.

қара ңыз). Осы мәселелерді
іске асыру Биржа да маман
дардың штатын арттыруды
және жаңа бөлімшелерді құ
руды та лап етті. 2011 жылы
тартылған қызметкерлердің
басым бөл іг і IT-мамандар
ды құра ды, олардың қызме
ті биржалық сауда-саттықты
және есептік технологиялар
ды дам ыт уға бағ ытталған
жоб а л арға тікелей байл а
нысты. Аталмыш себептерге
байланысты, сондай-ақ Бир
жа лық кеңестің мүшелері
нің ай сайынғы сыйақыла
рын арттыруға және Биржа
қызметкерлеріне және Бир
жа лық кеңестің мүшелеріне
2010 жылдың қорытынды
сы бойынша сыйақы төлеу
ге байланысты 2011 жылы
қызметкерлерд ің шығ ын ы
2011 жылы 73,6 млн теңгені

( + 15,3 %) құрады, бұл өткен
жылдың көрсеткішінен ар
тып, 555,0 млн теңгеге жет
ті.
Есептік жылы Биржа то
бын ың опер ац иял ық шы
ғындары 126,9 млн теңгеге
( + 16,3 %) артт ы. Олардың
мөлшері 904,2 млн теңгені
құра ды, бұл негізінен қыз
меткерлердің шығынын арт
тыру есебінен мүмкін болды,
себебі Биржаның операция
лық шығындарының жалпы
құрылымында осы шығын
дардың үлесі 61,4 % құрады.
Бизнесті дамытуға жұмсал
ған шығындар 2011 жылы
85,9%-ға өсті, яғни, 15,4 млн
теңгені құрады, бұл Биржа
ның FEAS 17-ші Жыл сай
ынғы бас ассамблеясын өт
кіз уг е байл ан ыст ы болд ы
(12 сур.).

ақпараттар беруден түскен кіріс
+ 9,9 млн теңге

+ 35,2 %

Шығындар

Ж

о ғарыда айт ыл
ғанд ай, есепт ік
жыл Биржаның
жаңа даму стратегиясын іс
ке асырудың алғашқы жы
лы болды. 2011 жылы KASE
Негізгі жұмыстардың жос
парын а сәйкес қаз ақс тан
дық қор нарығының сапа лы
дамуына ерекше назар ауда
рылды: сауда-саттық техно
логияларын жетілдіру, есеп
айырысу жүйелерін дамыту,
DMA енгізу арқылы инвес
торлық базаны кеңейту, „Ха
лықт ық IPO“ мемлекетт ік
бағдарламасын іске асыру
ға дайындау, Еуроазиялық
биржа лар федерациясының
17-ші Жыл сайынғы бас ас
самблеясын және басқа лар
ды өткізу („Биржаның жо
ба ларын іске асыру және да
мыту тура лы есеп“ тарауын
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Биржаның қаржылық көрсеткіштері
KASE тобының таза пайдасы

162,1

млн теңге

2011 жылы Биржамен 155,7
млн теңг е10 мөлшерінде та
за кіріс алынд ы, бұл жос
парлы көрсеткіштен 53,9 %
жоғ ар ы, нем ес е 54,6 млн
теңг ен і құр ад ы. KASE то
бын ың аудит жүрг із ілг ен
шоғ ырл анд ыр ылғ ан қар
жыл ық есебін ің дер ект ері
бойы нш а таз а пайд а 162,1
млн теңг ен і құр ад ы жә
не 2010 жылд ағ ы тиі ст і

көрс етк ішт ен 46,8 % төмен
болды. ROE және ROA тиі м
діл ік көрс етк ішт ері 6,9 %
және 6,1 % дейін төменде
ді (алдыңғ ы кезеңде 15,9 %
жә
н е 15,1 % бол
д ы). Бұн
дай төменд еуд ің себ епт ері
тур а л ы жо ғ арыд а бірнеше
рет айт ылд ы. Бирж а өзі
нің қызметін нарықтың әл
сіз конъюнкт урасы нег ізін
де жүз ег е асырд ы, осығ ан

байланысты нег ізг і күшт ер
страт ег иял ық жоб а л ард ы
дам ыт уға және іске асыру
ға және KASE кап италд а
нуы н артт ыруға бағ ыттал
ды. Таз а марж а көрс етк іш і
2011 жыл ы 16,1 % (алд ың
ғы кез еңде 26,6 %) құрад ы.
Акт ивт ерд ің айн а л ым ко
эффиц иент і 37,9 % деңг ей
інд е (сәйк ес інш е 56,9 %)
қалды.

IRBIS таза пайдасы

9,3

Биржаның11 еншілес компанияларының қаржылық
нәтижелері

млн теңге

„ИРБИС“ Қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі„ ЖШС

И

РБИС Биржа тара
пы
н ан 1998 жыл
дың 28 там ызын
да құрылд ы, оның мақс а
ты коммерц иял ық нег ізде
қаржы нарығы са ласында
ғы ақпараттық және талдау

ROE = 25,5 %
ROA = 19,5 %

қызметт ерін ұсын у бол ып
табыла ды. Бүгінгі күні, ИРБИС қаржылық ақпараттың
отанд ық нарығ ын ың көш
басшылары қатарына кіре
ді, бұл оның қызметт ерін
пайда лан ушылар санының

63%-дан 523-ке дейінгі жыл
дық өсуімен расталады.
2011 жылы маңызды оқи
ға ИРБИС агенттігінің бар
лық клиенттерін, 2008 жыл
дың наурызында басталған,
IRIS Finance жаңартылған

11-сурет
2011 және 2010 жылдардағы Биржаның комиссиялық алымдарының құрылымы

36 %
22 %

МБҚ секторы
Репо операциялар секторы

4%
17 %
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Акциялар
секторы

1%
9%

2011

2010

252,6 млн
теңге

229,3 млн
теңге

21 %
10

Басқалар

Корпоративтік
облигациялар
секторы

Шоғырландырылмаған есеп берушілік деректері бойынша.
Шоғырландыруға кіретін, KASE тобының еншілес компанияларының кірістері мен шығындары.
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67 %
5%

18 %

көп функционалды платфор
масына ауыстыру болды.
2011 жылдың қорыт ын
дысы бойынша ИРБИС аген
тігінің жалпы кірістері 11,2
млн теңг ег е ( + 15,4 %), яғ
ни, ақпараттық қызметтер
ді сат удан түскен кіріст ің
өсуі есебінен, 83,6 млн теңге
ге жетті. Ең үлкен өсім, ша
мамен 3,5 есеге өсу, сайттың

ақылы тарауына кіруді ұсы
нудан, сонымен қатар ақпа
раттарды қайта лама тарату
шылардан алынған алым
дардың көбеюінен болды.
Бір жыл
д а ИРБИС ак
тивт ері 5,3 млн теңг еден
( + 10,5 %) 55,6 млн теңгеге
дейін артты. Меншікті капи
та лы бөлінбеген кіріс сома
сын арттыру нәтижесінде 9,3

млн теңгеден ( + 18,3 %) 39,8
млн теңгеге артты.
ИРБИС кірістерінің өсуі
не қатысты шығ ындардың
өсім і, 2010 жылғ ымен са
лыстырғанда таза пайданың
артуы есебінен, сонымен қа
тар ИРБИС қызметінің ти
імділігінің жоғары көрсет
кішт ері есебінен 3,7 млн
теңгеден ( + 64,4 %) 9,3 млн

теңгеге жетті (ROE = 25,5 %,
ROA = 19,5 %).
Есептік жылдың қорытын
дысы бойынша ИРБИС Қа
даға лау кеңесімен таза пай
даның 53,6 % (5,0 млн тең
ге) Биржаның дивидендтерін
төлеуге жұмсау, ал қалған
46,4 % (4,3 млн теңге) бизнес
ті одан әрі дамытуға бағыттау
туралы шешім қабылданды.

жүйенің ерекшеліктері – ың
ғайлы пайдаланушы интер
фейсі және Биржаның саудасаттық жүйесімен деректер
мен алмасу са лыстырма лы
жоғары жылдамдығы болып
табылады.
Сонымен қатар, есептік
жылы тараптық әзірлеуші
лердің сауда-саттық платфор
маларын қолданумен KASE
сауда-саттық жүйесінде жұ
мыс істеуге мүмкіндік бере
тін транзакциялық FIX-шлю
зі іске қосылды. 2011 жылдың
қарашасында ТС QUIK және

NetInvestor (Ресей) интернеттрейдинг жүйелері қосылды.
Жоғарыда аталған жоба
ларды іске асыруға байланыс
ты eTrade шығындары есеп
тік кезеңде 1,1 млн теңгеден
( + 3,5 %) 29,8 млн теңгеге арт
ты, кірістер 1,8 млн теңгеден
( – 5,6 %) 32,4 млн теңгеге дейін
төмендеді. Осыған байланыс
ты eTrade компаниясымен 2,8
млн теңге мөлшерінде таза
пайда алынды, оның 50 %, не
месе 1,4 млн теңге сомасы, аб
солюттік мәнінде Биржаның
дивидендтері түрінде төленді.

eTrade таза пайдасы

„eTrade.kz“ ЖШС

E

Trade Биржа тарапы
нан 2002 жылдың 12
шілдесінде құрылды,
оның мақсаты қазақстандық
бағалы қағаздар нарығының
кәсіпқой қатысушыларымен
қолданылатын бағдарлама
лық қамсыздандыруды әзір
леу, қолдау және жаңарту бо
лып табылады.
Есептік жылы eTrade негіз
гі жобаларының бірі отандық
қор нарығында теңдесі жоқ,
жаңартылған „STrade“ ин
тернет-трейдинг жүйесін пай
далануға енгізу болды. Осы

2,8

млн теңге

12-cурет
2011 және 2010 жылдардағы KASE тобының шығындар құрылымы

61 %
12 %
16 %

Қызметкерлер шығыны
Жал төлемі
Басқа шығындар

62 %
14 %
11 %

2011

2010

788,7 млн
теңге

777,3 млн
теңге

5%

Салықтар және
бюджетке басқа да
төлемдер

8%

5%

Амортизация
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Қаржылық есеп берушілік және аудиторлардың
қорытындысы
Жетекшіліктің 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға
шоғырландырылған қаржы есеп берушілігінің дайындалуы мен бекітілуі
үшін жауапкершілігі туралы мәлімдемесі

Т

өм енд ег і мәл імд е
ме тәуелсіз аудитор
лардың есепбінің бе
рілг ен аудиторлардың мін
деттерін сипаттаумен қосып
қараст ырыл уы тиіс, оның
мақсаты „Қазақстан қор бир
жасы“ акционерлік қоғамы
ның (бұдан әрі – „Компания“
және оның енш ілес ұйым
дарының (бұдан әрі бірге –
„Топ“) шоғ ырландырылған
қаржылық есеп берушілігі
не қатысты Жетекшілік пен
аудиторлардың жауапкерші
лігін шектеу болып табыла
ды.
Жет екш іл ік 2011 жыл
дың 31 желт оқс ан ынд ағ ы
жағд ай бойы нш а қарж ы
лық хал-ахуа лын, сонымен
қатар осы күн і аяқталған
жыл үшін қызмет нәтиже
сін, ақша қаражатының қоз
ғалысын және капиталдағы

өзг еріст ерд і нақт ы көрс е
тет ін шоғ ырл анд ырылғ ан
қаржы есептілігінің Қаржы
есептілігінің халықаралық
стандарттарына (ҚЕХС) сәй
кес дайындалуы үшін жауап
береді.
Шоғырландырылған қар
жы есеп берушілігі дайын
далу барысында:
–	есепт іл ік саяс ат ы қа
ғид атт ар ын ың лайы қ
ты таңда лануының және
қолд ан ыл уын ың қамта
масыз етілуі;
–	есептілік саясаты туралы
ақпараттың, соның ішін
де деректердің мұндай ақ
параттың орындылығын,
дұрыстығын, сәйкестігін
және түсініктілігін қам
тамасыз етет ін ныс анда
ұсынылуы;
–	ҚЕХС та лаптарын орын
дау кіріслан ушы қандай

да бір мәміленің, сондайақ өзге оқиға лардың не
месе жағдайлардың Топ
тың шоғырландырылған
қаржылық жағдайы мен
қызметінің қаржы нәти
желеріне тигізетін әсерін
түсін у үшін жеткіл іксіз
болған жағдайда қосым
ша мәліметтің ашылуы;
–	Топтың өз қызметін алда
ғы болашақта жалғастыра
алу қабілетіне баға берілу
үшін жауап береді.
Сондай-ақ Жетекшілік:
–	Топт ың барл ық кәсіпо
рындарына арналған ти
імді әрі сенімді ішкі ба
қылау жүйесінің әзірле
нуі, оның енгізілуі және
қолданылуы;
–	Топт ың шоғ ырл анд ы
рылған қаржылық жағ
дайы тур а л ы ақп ар ат
ты жеткілікті дәлдікпен

Жетекшілік атынан:

Қ.Қ. Дамитов
Президент
04 сәуір 2012 жыл
Алматы қ., Қазақстан
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Г.В. Боборовник
Бас бухгалтердің м.а.

дайы нд ауғ а жән е шо
ғырландырылған қаржы
есептілігінің ҚЕХС талап
тарына сай келуін қамта
масыз ететін есеп беруші
лікке;
–	бухгалтерлік есептің Қа
зақс тан Респ убл ик ас ы
ның заңнамасына сәйкес
жүргізілуі үшін;
–	Топ активтерінің сақталу
ын қамтамасыз етуде бар
лық орынды іс-шара лар
дың қолға алынуы;
–	қаржылық және өзге те
ріс кіріслан уш ыл ықт ың
анықталуы және олардың
алдын алу үшін жауап бе
реді.
Топтың 2011 жылдың 31
желт оқс ан ынд а аяқталған
жылға шоғырландырылған
қаржы есептілігін Жетекші
лік 2012 жылдың 04 сәуірін
де бекітті.

Тәуелсіз аудиторлардың есебі
„Қазақстан қор биржасы“ АҚ және Директорлар кеңесі мен акционерлеріне:
Қаржылық есеп берушілік бойынша
тұжырымдама

Б

із „Қазақстан қор бир
жасы“ акц ионерл ік
қоғамы мен оның ен
шілес ұйымдарына (бұдан
әрі бірге – „Топ“) 2011 жыл
дың 31 желтоқсанындағы
жағдайы бойынша қаржы
лық жағдайы жөнінде есеп
берішілк және тиісті жиын
тық кіріс туралы шоғырлан
дырылған есеп, капиталдың

өзгеруі туралы шоғырланды
рылған есеп және, көрсетіл
ген күні аяқталған жылға,
ақша қаражаттарының қоз
ғалысы туралы есеп, сондайақ есептік саясатының негіз
гі қағидаттарының қысқаша
сипаттамалары мен басқа да
түсіндіру ескертпелерінен тұ
ратын қаржылық есеп беру
шіліктің аудитін жүргіздік.

Шоғырландырылған қаржы есептілігін
дайындаудағы Жетекшіліктің
жауапкершілігі

Б

ерілг ен қарж ыл ық
есеп берушіліктің Ха
лықаралық қаржы
лық есеп стандарттарына сәй
кес дайындалуы мен нақты
тапсырыл уына, сондай-ақ,
жетекшіліктің пікірі бойын
ша, ала яқтық іс-әрекеттің

немесе қателіктердің кесірі
нен болатын елеулі бұрмалау
шылықтар орын алмайтын,
шоғырландырылған қаржы
лық есеп берушілікті дайын
дауға қажетті ішкі бақылау
жүйесін құруға Компания
басшылығы жауапты болады.

Аудиторлардың жауапкершілігі

Б

ізд ің жауа пкерш іл і
гіміз берілг ен қаржы
есепт іл іг іне жүрг із
ген аудиттің негізінде пікір

білдіруім ізден көрінед і. Біз
аудитт і Хал ық ар ал ық ау
дит стандарттарына сәйкес
жүргізд ік. Бұл стандарттар

„Делойт“ ЖШС
Қазақстан Республикасында аудиторлық қыз
метпен айналысуға рұқсат беретін № 0000015
мемлекеттік лицензия, сериясы МФЮ-2, Қазақ
стан Республикасының Қаржы министрлігі 2006
жылғы 13 қыркүйекте берген

04 сәуір 2012 жыл
Алматы қ., Қазақстан

бізді этика лық норма ларды
ұстан уға, сондай-ақ қарж ы
есепт іл іг інде елеул і бұрма
лауш ылықтардың жоқ еке
ніне сен імд і етет індей бо
лып аудитт і жосп арл ауғ а
және жүрг із уг е міндетт ей
ді.
Аудитке қарж ы есепт іл і
гіндег і сома лар және ақпа
ратт ы ашу бойы нш а ауди
торлық дәлелдемелерді алу
ға бағ ытт алғ ан рәс імд ер
кір ед і. Таңдалған рәсімдер
бізд ің талқ ыл ауым ызд ың
мән і бол ып таб ыл а д ы, ол
қарж ы есепт іл іг індег і ала
яқт ық іс-әрек ет пен қат е
ліктерден туында ған елеулі
бұрма лаушылықтардың бо
лу қауп ін баға л ауға нег із
делг ен. Мұндай баға лау ке
зінде аудитор мән-жайларға
сәйкес келет ін аудит орл ық
рәсімдер жасау мақсатында

қарж ы есепт іл іг ін ің дай
ынд а л уым ен жән е нақт ы
тапсырыл уымен байла н ыс
ты бол ат ын ішк і бағ а л ау
жүйесін қар аст ыр а д ы, бұл
жерде оның мақс ат ына іш
кі бақ ыл ау жүйес ін ің ти
імділ ігі туралы пікір білді
ру жатпайд ы. Сон ымен қа
тар, аудитте қолданылатын
есеп саяс ат ын ың қол айл ы
лығ ын бағ а л ау жән е Же
текш іл ікпен алынған баға
лау көрсеткіштерінің негіз
діл іг ін бағ ал ау, сонд ай-ақ
шоғ ырл анд ыр ылғ ан қар
жыл ық есеп беруш іл іг і ту
ра л ы жалп ыл ам а бағ а л ау
да кіреді.
Біздің пікірімізше, аудит
барысынд а алынған дәлел
дем ел ер қарж ы есепт іл іг і
тур а л ы пік ір білд іруім ізг е
жетк іл ікт і және тиіст і дә
режеде болып табылады.

Пікір

Б

ізд ің пік ір ім ізш е,
осы қарж ы есепт і
ліг і Ха л ық ар а л ық
қарж ыл ық есеп станд арт
тарына сәйкес келед і және
„Қа з ақс тан қор бирж асы“
акц ион ерл ік қоғ ам ын ың
және оның енш ілес ұйы м
дарын ың 2011 жылд ың 31

желт оқс ан ынд ағ ы қарж ы
лық жағд айы тур а л ы, со
нымен қатар, көрс ет ілг ен
күн і аяқталған жыл бой
ынша оның қаржылық қыз
метінің нәтижелері мен ақ
ша қараж ат ы тура л ы шы
найы және дұрыс мағл ұмат
береді.

Эндрю Уикс
Тапсырма бойынша серіктес
Австралияның Дипломдалған бухгалтер институты
Қоғамдық тәжірибе бойынша № 78586 сертификаты,
Австралия

Нұрлан Бекенов
Тапсырма бойынша серіктес
Қазақстан Республикасының білікті аудиторы № 0082
Біліктілік сертификаты
„Делойт“ ЖШС
Бас директоры
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2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға жиынтық кіріс туралы
шоғырландырылған есеп
(теңгемен көрсетілген, бір акцияға кірістен басқасы, мың қазақстандық теңгемен)

Ескертулер

Қызмет көрсетуден түскен кірістер мен комиссиялар

4, 20

2011 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл
1 009 923

994 939
106 273

Пайыздық кіріс

6

95 522

Пайыздар есептелетін активтердің құнсыздануына
құрылған резерв және басқа операциялар

5

(6 660)

Шетел валютасымен жасалған операциялардан
түскен таза кіріс (шығын)

531

Сату үшін қолдағы бар инвестициялардың
құнсыздануынан келтірілген шығын
Өтелгенге дейін ұсталып қалатын, инвестициялар
байынша таза шығын

(6 761)

13

Қауымдассқан ұйымның таза кіріссындағы үлесі
Басқа кірістер
Операциялық кірістер
Операциялық шығыстар

7, 20

Салық салынғанға дейін кіріс
Кіріс салығына шығыстар

8

Таза кіріс

2010 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл

(2 194)

(169)

–

–

(1 864)

35

35 247

21 470

15 012

1 114 060

1 147 244

(904 224)

(777 349)

209 836

369 895

(47 691)

(64 820)

162 145

305 075

299,94

655,86

Бір акцияға шаққандағы кіріс
Базалық (теңге)

9

Өзге жиынтық шығын
Сату үшін қолдағы бар инвестицияларды қайта
бағалаудан келтірілген таза шығын
Кіріс немесе шығыс құрамына ауыстырылған,
қайта бағалаудан келтірілген шығыс
Жиынтық кірістің барлығы

18

(10 090)

(1 488)

6 761

–

158 816

303 587

2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға қаржылық жағдай
туралы шоғырландырылған есеп берушілік
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескертулер

31 желтоқсан
2011 жыл

31 желтоқсан
2010 жыл

Активтер:
Ақша қаражаты мен оның баламалары

10, 20

Қолданысы шектеулі, ақша қаражаты

49 257

359 401

224 780

30 776

Банктердегі қаражат

11

583 323

1 071 777

Сату үшін қолда бар инвестициялар

12

21 622

30 834

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялар

13

105 302

205 595

Қауымдасқан ұйымға салынған инвестициялар

14

140 335

126 560

12 195

78 261

1 395 642

198 440

3 331

3 278

56 673

55 984

142

659

68 942

59 573

2 661 544

2 221 138

224 780

30 776

52 210

48 567

2 229

2 054

8

19 417

14 488

17, 20

33 929

35 617

332 565

131 502

517 291

406 244

Төленген аванстар
Негізгі құралдар

15

Материалдық емес активтер
Ағымдағы кіріс салығы бойынша талаптар
Кеінге қалдырылған кіріс салығы бойынша талаптар
Өзге активтер

8
16, 20

Активтердің барлығы
Міндеттемелер мен капитал
Міндеттемелер:
Қолданысы шектеулі ақша қаражаты бойынша
биржа мүшелерінің алдындағы міндеттемелер
Алынған аванстар

20

Ағымдағы кіріс салығы бойынша міндеттемелер
Кейінге қалдырылған кіріс салығы бойынша
міндеттемелер
Өзге міндеттемелер
Міндеттемелердің барлығы
Капитал:
Акционерлік капитал
Сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта
бағалау қоры
Өзге қорлар

18

(5 389)

(2 060)

170 000

170 000

Бөлінбеген кіріс

1 647 077

1 515 452

Капиталдың барлығы

2 328 979

2 089 636

2 661 544

2 221 138

Міндеттемелер мен капиталдың барлығы

19

2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға капиталдың өзгеруі
туралы шоғырландырылған есеп берушілік
(мың теңгемен)

Акционерлік
капитал

2009 жылдың
31 желтоқсанындағы жағдай
бойынша

Өзге
қорлар

Үлестірілмеген
кіріс

Капиталдың
барлығы

194 418

(572)

–

1 523 462

Сатуға үшін қолда бар
инвестицияларды қайта
бағалаудан келтірілген
шығын

–

(1 488)

–

–

Жылдағы таза кіріс

–

–

305 075

305 075

Жылдағы жиынтық кірістің
барлығы

–

–

305 075

303 587

–

211 826

Жай акциялардың
шығарылымы

–
(1 488)

211 826

–

–

Жарияланған дивиденд

–

–

–

(143 085)

Өзге қорларды арттыру

–

–

170 000

(170 000)

2010 жылдың
31 желтоқсанындағы жағдай
бойынша

1 717 308

(1 488)

(143 085)
–

406 244

(2 060)

170 000

1 515 452

Сатуға үшін қолда бар
инвестицияларды қайта
бағалаудан келтірілген
шығын

–

(10 090)

–

–

Кіріс немесе шығын құрамына
аударылған, құнсызданудан
куелтірілген шығын

–

6 761

–

–

6 761

Жылдағы таза кіріс

–

–

–

162 145

162 145

Жылдағы жиынтық кірістің
барлығы

–

–

162 145

158 816

–

111 047

Жай акциялардың
шығарылымы
Жарияланған дивиденд
2011 жылдың
31 желтоқсанындағы жағдай
бойынша
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Сату үшін қолда
бар инвестицияларды қайта
бағалау қоры

(3 329)

111 047

–

–

–

–

–

517 291

(5 389)

170 000

(30 520)

1 647 077

2 089 636

(10 090)

(30 520)

2 328 979

2010 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға ақша қаражатының
қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп берушілік
(мың қазақстандық теңгемен)

2011 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл

2010 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл

209 836

369 895

Активтердің құнсыздануына құрылған резерв

6 660

2 194

Негізгі құрал нысандарының шығуынан
келтірілген шығын

9 296

790

–

1 864

(35)

(35 247)

(878)

(438)

Ескертулер
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының
қозғалысы:
Салық салынғанға дейінгі кіріс
Ақшалай емес баптарға енгізілген түзетпелер:

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялардың
шығарылуынан келтірілген шығын
Қауымдасқан ұйымның кірісіндегі үлесі
Сату үшін қолда бар инвестициялардың әділ
құнының таза өзгеруі
Сату үшін қолда бар инвестициялардың
құнсыздануынан келтірілген шығын

6 761

–

Есептелген пайыздардың таза өзгеруі

4 945

6 207

42 690

36 564

279 275

381 829

Тозу және амортизация
Операциялық активтер мен міндеттемелер
өзгергенге дейін операциялық қызметтен түскен
ақша қаражатының ағымы

7

Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруі
Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы:
Қолданысы шектеулі ақша қаражаты

(194 004)

(29 272)

Банктердегі қаражат

484 685

(436 719)

Төленген аванстар

66 066

(39 862)

Өзге активтер

(16 029)

(3 592)

Операциялық міндеттемелердің (көбеюі)/азаюы:
Қолданысы шектеулі ақша қаражаты бойынша
биржа мүшелерінің алдындағы міндеттемелер
Алынған аванстар
Басқа міндеттемелер

194 004

29 272

3 643

16 805

(832)

4 550

Салық салынғанға дейін операциялық қызметтен
ақша қаражатының (жылыстауы)/түсімі

816 808

(76 989)

Төленген кіріс салығы

(42 759)

(131 331)

774 049

(208 320)

Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза
(жылыстауы)/түсімі
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Ескертулер

2011 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл

2010 жылдың
31 желтоқсанында
аяқталған жыл

Инвестициялық қызметтен түскен ақша
қаражатының қозғалысы:
Негізгі құралдарды сатып алу

15

Материалды емес активтерді сатып алу

(1 248 988)
(253)

(14 290)
–

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестицияларды
өтеуден түскен түсім

99 117

307 709

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестицияларды
сатудан түскен түсім

–

3 839

Қауымдасқан ұйымдардағы инвестицияларды
сатып алу

(13 740)

Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының
таза (жылыстауы)/түсімі

(1 163 864)

(56 260)

240 998

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының
қозғалысы:
Жай акциялардың шығарудан түскен түсімдер

109 616

208 710

Жай акциялар бойынша дивиденд төлеу

(29 945)

(139 896)

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының
таза түсімі

79 671

68 814

Ақша қаражаты мен оның
баламаларының таза ұлғаюы/(азаюы)

(310 144)

101 492

Ақша қаражаты мен оның баламалары,
жыл басына

10

359 401

257 909

Ақша қаражаты мен оның баламалары,
жыл соңында

10

49 257

359 401

Топ 2011 және 2010 жылдың жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар барысында алған пайыздық сыйақысының со
масы тиісінше 100 467 мың теңгені және 100 066 мың тенгені құрады.
Топ 2010 жыл барысында жалпы „БТА Банк“ АҚ, қайта құрылымдау процесінен өткен, номиналды құны 4 070 мың теңге
үлестік қаржы құралдар ретінде танылған облигацияларын өтелгенге дейінгі ұсталатын инвестициялар санатынан сату үшін
қолда бар инвестициялар санатына жіктеді.

22

Биржаның жобаларын және дамуын
жүзеге асыру туралы есеп берушілік
Жобалармен жұмыс жасау отандық және
шетелдік инвесторлар үшін KASE сауда-сат
тық алаң ын тарт ымд ыл ығ ын артт ыруға
шақырады.

Ж

о ғ ар ыд а ата л
ға нд а й, е сеп
тік жыл ы 2011–
2013 жылд арғ а арн алғ ан
Бирж ан ың дам у страт е
гияс ы жән е үш жылд ық
С т р ет ег и ял ы қ
ж о сп а р

қабылданды. Екі құж атт ың
нег ізг і екп ін і қаз ақс тан
дық бирж ал ық нар ықт ың
өтімд іл іг ін нег із інде көт е
ру болып табылды.
Жыл бойы Бирж а жерг і
лікті нарықтың өтімд іл ігін

және тартымдылығын көте
ру бағдарлама ларымен жұ
мыс іст ед і. Атап айтқ ан
да, жыл маркетингілік әре
кетт ер бағд арл ам а л ар ын
әзірл еуг е, марк ет-мейк ер
лер инст ит ут ын реф орм а
лауға, „Ха лықтық ІРО“ қа
тыс уғ а, ақп ар атт ық өнім
дерд і, қа ш ықт ан кір уд і
жән е қа ш ықт ан мүш ел ік
етуг е арналды. Алайда, жа
ғымсыз сыртқ ы орта және

реттег іштің позициясы нақ
есепт ік жылд а жоғ ар ы
да аталған бағд арл ам ал ар
ды енг із у тиі мд іл іг ін көбі
не сұр ақ жүз інде қалд ыр
ғанын ескерген жөн. Соның
ішінде, осы себ еппен 2011
жыл ы Бирж а өзін ің нег із
гі күш-жіг ерін нарық қаты
сушыл ар ын а ұсын ыл ат ын
қызметт ер сап асы мен се
німд іл іг ін артт ыруға жұм
сады.

Сауда-саттықтар мен есеп айырысулар
Толық алдын-ала депозитке салумен Т + 0 есеп айырысу жүйелерін енгізу
2011 жылы енгізілген басты
жобалардың бірі Т + 0 сызба
сы бойынша есептесулердің
кепілдік берілген жүйесіне
көшу болып табылады. Жоба
мақсаты – есеп айырысулар
дың сенімділігін сапалы арт
тыру және мәмілеге қатысу
шылардың тәуекелдерін ми
нимизациялау болды.
Аталған сызба баға лы қа
ғаздар сауда-саттығына қа
тысушылардың қаржылар
ды жүз пай
ыз ал
дын ала
депозитке салынуын қарас
тырады; активтердің бар-жо
ғын бақылауды Сауда-сат
тық жүйесіне өтін імдерд і
беру сатысында Биржажүзе
ге асыра ды да, Биржа да жа
салған мәмілелерді орында
мау жағдайларын түбегейлі
азайтуға мүмкіндік береді.
Осы жүйені енгізгенге дей
ін алдымен Биржада баға
лы қа ғаздармен мәм ілелер
жасалынып, содан соң оның
орындалу мүмкіндігі Растау
жүйесі арқылы да тексеріл
ген.
Есептесулер жүйесін өз
герту қажеттілігі жасалған
мәмілелер бойынша міндет
терді орындамаудың бірне
ше фактілермен шартталған.
Мысалы, 2010 жылы үлестік
бағалы қағаздар секторында
мәмілелерді орындамаудың

80 оқиғалары, корпоративтік
облигациялар секторында 48
мәміле, 25 мәміле – мемле
кеттік баға лы қағаздар сек
торында орындалмаған. Бұл
Биржа да жасалған баға лы
қағаздарды сату – сатып алу
мәмілелерінің жалпы саны
нан 0,7 % құрады. 2011 жы
лы есептесудің жалпы сызба
сын енгізгенге дейін акция
лармен жасалған 27 мәміле,
корпор ат ивт ік обл ига ц ия
лармен жасалған 16 мәміле,
мемлекеттік ба ға лы қа ғаз
дармен жасалған – 6 мәміле
орындалмаған (сандық мәні
бойынша жасалған мәміле
лердің 0,4 %).
Жоб ан ы жүз ег е асыру
аясында есептік жылдың бі
рінші жартысында Биржа
ның бағд арл ам а л ық-тех
никалық кешенін модифи
кац иял ау проц ед ур а л ар ы
және ішкі нормативтік ба
заны дайындау аяқталды.
Жобаны енгізу нарық қаты
суш ыл ар ын ың болж амд ы
опера ц иялық тәуекелдерін
азайту мақсатында кезең-ке
зең імен жүзеге асырылды.
2011 жылдың 05 қыркүйе
гінен бастап сұраныстардың
қамтамасыз ету бақылауын
қар аст ыр ат ын Бирж ан ың
сауда-саттық жүйесінің жа
ңа нұсқасына көшу жүзеге

асырылды, алайда, қамтама
сыз етуді бақылау функция
сы тек 12 қыркүйектен бас
тап іске қосылды. Осы күн
нен бастап Биржаның және
баға лы қағаздармен мәміле
лер жасасу кезінде активтер
дің 100-пайыздық алдын ала
жеткізу тәртіптемесінде сау
да-саттыққа қатысушылары
ның жұмыс тәртібін регла
менттейтін Биржаның ішкі
құжаттары қолданысқа енгі
зілді. Бұл ретте есептесулер
дің жаңа сызбасын сынақтан
өткізу мерзімі – 01 қараша
ға дейін деп анықталды. Осы
кезең ішінде сауда-саттыққа
қатысушыларына қатысты,
Биржаның ішкі құжаттары
мен белг іленг ен, есепт есу
дің жаңа тәртіптемесін бұзу
жағдайында қарастырылған
кейбір айыппұлдық ықпал
шаралары қолданылған жоқ.
Сонымен, 2011 жылдың 01
қарашасынан бастап Биржа
да толық қамтамасыз етумен
(гросс-есептесулер) Т + 0 сыз
басы бойынша бағалы қағаз
дармен жасалған мәмілелер
бойынша есептесулер жүйе
сі қызмет етеді. 2011 жыл
дың содан кейінгі екі айында
KASE бағалы қағаздарды са
тып алу-сату мәмілелерінің
орындалмауының бір де бір
оқиғасы тіркелмеген .

Бирж а жоб ан ы жүз ег е
асыру барысында сауда-сат
тыққа қат ыс уш ыл арын ың
жайғасымдарын ың шект е
лімдерін анықтау бойы н
ша сауда-саттық алдындағы
процеду ра ларды, жасалған
мәмілелер бойынша есепте
сулер тәртібін, Биржа мү
шелерінің жауа пкершілігін
анықтауды регламенттейтін
жаңа ішкі құжаттарды әзір
леді. Бұдан басқа, „Репо опе
рациясын жүзеге асыру ере
желері“ және „Сауд а-сат
тық регламенті және Растау
жүйесінің жұмыс регламен
ті“ сияқты Биржаның ілеспе
лі ішкі құжаттарына қажет
ті түзетулер енгізілді.
Орталық депозитариймен
бірлесіп, Депозитарий мен
Бирж а арасында ақпарат
тар алмасу регламенті әзір
ленд і. Осы регла мент ше
гінде Сауда-саттық жүйесін
бағдарлама лық қамтамасыз
ету аяғына дейін жеткізілді,
атап айтқанда, сауда-саттық
қа қатысушыларының пози
циясы бойынша деректерді
құрылымдау функциона лы
айтарлықтай өзг ерд і және
Биржаның ІТ – бағдарлама
лары және Орта лық депози
тария арасында хабарлама
ларды алмастыру форматы
жаңартылды.
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Т + n есептесулері жүйелерін әзірлеу

Т

T + n жобасын жүзеге асырудағы
кедергілерді жою мақсатында
заңнамаға түзетулер енгізу жобасы
әзірленді

ол ы қ қ а мт ам ас ы з
етумен Т + 0 (гроссесепт ес ул ер) сызб а
сы бойы нш а баға л ы қағаз
дармен мәм ілелер бойынша
есепт есулер жүйелерін сәт
ті енгізу Т + n (n > 0) сызбасы
бойынша есептесулер жүйе
лерін әзірлеуге арналған ба
зис болд ы. Бирж а есепт е
сул ер жүйел ер ін жет ілд і
руд е белг іл і нәт иж ел ерг е
жетіп, Т + n сызбасы бойын
ша есептесулерд і жүргізуг е
тікелей байлан ыст ы қауі п
тер мен проблема ларды се
зін умен айтарл ықтай ілг е
ріледі.
Есепт ік жыл ы осы жоб а
Қаз ақс тан Респ убл ик ас ы
ның қарж ыл ық тұр ақт ы
лығы және қаржы нарығ ын
дамыт у жөн індег і Кеңестің
мәж іл іст ерінде екі рет тал
қыл анд ы. Бұл ретт е Т + n
сызб ас ы бойы нш а есепт е
сулер жүйелерін енг із у ке
зінде орта лық контраг ентін

құру тура л ы мәс еле қарас
тыр ылд ы. Мәж іл іс қор ы
тынд ысы бойы нш а Бирж а
ға орта лық контраг ентті ен
гіз у бойы нш а жоб а л ард ы
аяғын а дейі н іст еу тапсы
рылды. Атап айтқанда;
–	Әр сат ыда (Comm itt ee on
Paym ent and Settlem ent
Syst ems) және IOSCO (In
tern at ion al Orga n iz at ion
Of Sec ur it ie s Comm is
sions) техн ик ал ық ко
мит етт ің төл емд ері мен
есепт еу жүйелері бойы н
ша Комитет ұсыныстары
на сәйкес жет у көзқар а
сымен дам удың болашақ
жоспарын толық талдау;
–	Нақт ы ішар а л ард ы жү
зег е асыр у мерз імд ер ін
көрс ет е отырып, баға л ы
қа ғ азд ард ың бирж а л ық
нарығ ын дам ыт уд ың ке
лешект і жоспарын жүз е
ге асыру кестесін әзірлеу.
Қаж етт і құқ ықт ық қам
там ас ыз етуд ің болм ауы

Т + n сызб ас ы бойы нш а
есепт есулер жобасын жүз е
ге асыруға айтарлықтай бө
гет болд ы. Осығ ан байл а
ныст ы Бирж а 2011 жыл ы
сол уақытта бар кедергілер
ді жоюға тиіс заңнама түзе
тулерін әзірледі.
Бұдан басқа, есептік жы
лы KASE клирингт і қолда
нумен қор нарығы секторы
ның қызмет ету шарты мен
тәрт ібін жарт ыл ай қамта
масыз етумен (0 < n < 4 ке
зінде) Т + n сызбасы бойы н
ша есепт ес улер жүйелерін
регл а м ентт ейт ін ереж елер
жинағ ын әзірледі.
Тұтастай алғ анд а жоб а
мен кейі нг і жұм ыстар кү
ші бар заңға қаж етт і өзг е
ріст ерд і енг ізуг е байланыс
ты бол ат ын ын атап өтк ен
жөн. Дег енмен, KASE тех
никалық және нормативтік
баз а л ард ы жақс арт уғ а на
зар сал ып, осы бағ ытта іл
герілеуде.

„Халықтық IPO“ өткізуге дайындық
KASE „Халықтық IPO“ өтетін алаң
болып белгіленді

„Халықтық IPO“ өткізудің бас
кезінде KASE СЖ техникалық
мүмкіндіктері 20–30% көбейтілетін
болады.
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2011 жылғ ы 08 қыркүйек
тегі Үкімет Қаулысымен Ба
ға л ы қағазд ар нарығ ынд а
„Самр ұқ-Қаз ын а“ Ұлтт ық
әл-ауқатт ыл ық Қоры„ АҚ
еншілес және тәуелді ұйым
дард ың акц иялар пакетт е
рін шығару бағд арл ам асы
бекітілд і. Бирж а маманда
рының пікірі бойынша осы
бағд арл ам ан ы сәтт і енг із у
баға лы қағаздардың жергі
лікті нарығында өтімділік
тің өсуін ынта ландыруға се
беп бола ды.
Көрс ет ілг ен бағдарлама
ны әзірлеу барысында Бир
жа осы мәс ел е бойы нш а
ұсыныстармен шығып, бағ
дарламамен жұмыс істег ен
кеңесшілермен өткен кезде
сулерг е бірнеше рет қатыс
ты.
Аталғ ан бағд арл ам ағ а
сәйкес Ха лықтық IPO өткізу

алаңы Биржа болып анық
талды, бұл ішкі құжаттар
ға және KASE ақпараттық
жүйесіне өзг еріс енгізу қа
жеттілігімен туындатты.
Бирж ан ың „Хал ықт ық
ІРО-ға“ дайындық іс-шара
лары аясынд а Бирж ан ың
сауда-сатт ық жүйесі арқы
лы жазыл уд ың көмег імен
акц иял ард ы орн а л аст ыр у
ереж елері әзірленд і. Ере
жені 2012 жылғы наурызда
Биржа кеңесі бекітті.
„Ха л ықт ық ІРО“ бары
сында жазыл уды ұйымдас
тырудың техникалық шеші
мі Биржа жасауын есептік
жыл ы бастаған сауд а-сат
тық жүйесінің арнайы моду
лі болады. Аталған мод уль
нарық қат ыс уш ыл арын ың
сұр ан ыст ар ын жин ауғ а,
олард ы нығайт уға, жиы н
тық дер ект ер ін өңд еуг е,

қа л ыптаст ыруға және жа
зыл уд ы жүрг із уг е байл а
ныст ы басқ а қызметт ерд і
орындауға мүмкіндік бере
ді.
Жыл қорытындысы бой
ынш а Бирж а „Хал ықт ық
ІРО“ белг іл і техн ик ал ық
дайындыққа жеткенін атап
өткен жөн. Қазіргі уақытта
KASE СЖ техника лық мүм
кіндіктері нарықтың ағым
дағы сұранысын едәуір кө
тереді, бұл ретте ІРО бірін
ші эшелонд ы акц иял ард ы
шығару сәтіне қосымша 20–
30 % көбейтілетін болады.
Есептік кезеңінде Биржа
өкілдері Қазақстан қаржы
герлері қауымдастығ ы жа
нындағ ы „Халықт ық ІРО“
ақпараттық қолдау дайын
дау жөніндегі жұмыс тобы
ның қызметіне белсенді қа
тысты.

Мерзімді нарық

K

ASE 2011 жы
лы
Стратегияға сәйкес
мерз імд і нарықт ы
дамыту міндеттерін шешуге
шындап кіріскен, оның қай
та іске қосылуы 2010 жыл
дың соң ында жүзег е асты.
Биржа нарығының осы сег
ментін ің келешегін талқы
лау үшін уәкілетт і орган
ның, жерг іл ікті нарықтың
кәсіби қат ыс уш ыл арын ың
өкілдерімен және шетел са
уда алаңдарындағы маман
дармен бірқатар кездесулер
өтті.
Реттегіш өкілдерімен кез
десу барысында біздің пікі
рімізше қазақстандық мер
зімді нарықты белсендірудің
негізгі кедергілердің бірі бо
лып жүрген заңнама лық ке
дергілер талқыланды. Жыл
басында KASE Ана литика
лық Қарж ы комп ан ияс ы
(АҚК) жанынан қолданыс
тағ ы заңн ам ан ы өзг ерт у
ге қатысты Биржа әзірлеген
ұсыныстарды талқылау жө
ніндегі жұмыс тобын құру
тура лы бастамамен шықты.
Жыл бойы KASE мерзім
ді нарықты ретт ейтін нор
мативтік базаны айтарлық
тай өзгертті. Атап айтқанда,
Биржада сатылатын туынды

қарж ыл ық құралдар баз а
лық активі ва люта болып та
былатын мерзімдік келісім
шарттар түрлерінен құ рал
ған „валюталық мерзімд ік
келісімшарттар секторына“
және база лық активтер ба
ғалы қағаздар және қор ин
декстері болуы мүмкін мер
зімдік келісімшарттар түр
лерінен құ ралған „қорд ың
мерзімд ік кел ісімш арттарі
секторына“ бөлінген. Әр сек
тор үшін қатысушылардың
міндетті кепілдемелік жар
на ларды енгізу бойынша бө
лек норма лар белг іленг ен.
Бұл саудаға қатысушыларға
қазақстандық брокерлердің
жоғары емес орташа капи
тализациясы мен кепілдеме
лік қорларға енгізілген ақ
ша ларды топтаумен брокер
лерд ің бар проблема ларын
есепк е алғ анд а маң ызд ы
лығы кем болмайтын дерек
сізденген қара жатты оңтай
ландыруға мүмкіндік бере
ді.
Бирж а Басқ арм асы ше
телд ік
ұ йымд аст ыр ы л
ған деривативт ер нарықта
рын ың тарифт ік саяс атта
рын зерттегеннен кейін 2011
жылғы 27 қазанда KASE-тің
„Мүшел ік жарн а л ар және

биржа лық алымдар тура лы
ереже“ ішкі құжатына өзге
рістер бекітілді. Аталған өз
геріст ер мерзімд і нарықта
комиссиялық алымдар мөл
шерін төмендетуді , бір сауда
сессиясы ағымында мерзім
ді кел ісім бойы нша ашық
және жабық позиц ияларға
келтіретін мәмілелерді жа
сау кезінде қосымша жеңіл
діктерді қарастыра ды.
2011 жылы KASE мерзім
ді мәмілелер болмаған жағ
дайдың өзінде әлеуетті мар
кет-мейкерлерг е спрэд бой
ынша қажетт і та лаптарды
орындауға мүмкіндік бере
тін мерзімдік келісімшарт
тар бойынша ағымдағы ба
ға л ард ың есепт еу тәрт ібін
өзгертті.
Аталған жағдайдан бас
қа, Биржа мерзімд і нарық
қат ыс уш ыл арын а әлеуе тт і
қызық құралдарды анықтау
бойынша жұмыстар жүргіз
ді. Осы жұмыстың нәтиже
сі бойынша KASE-тегі сауда
қосымша валюталық жұп
тардың және KASE Индексі
нің жекелеген бағалы қағаз
дарының есептеу фьючерсі
не қолжетімді бола ды.
Жыл бойы мерзімдік келі
сімшарттар биржа нарығын

танымал ету үшін тұрақты
нег ізде жеке инв ест орлар
ға, сондай-ақ, қаржы нары
ғын ың кәс іби қат ыс уш ы
ларына арналған оқу семи
нарлары өткізілді. Аталған
іс-шар а н ың нег ізг і мақс а
ты әлеуетт і қатысушылар
ды KASE-те қолданыстағ ы
және іске қосу жоспарланып
отырған туынды қаржылық
құ р алд арм ен та н ыст ыр у,
сондай-ақ, тәжірибе жүзін
де KASE сауда-саттық жүйе
сінде нарықтың осы сегмен
тін жүзег е асыру деңг ейі н
көрсету болды.
Атқарылған жұмыстар ға
қарамастан, Биржа нарық
тың осы сегмент інде қан
дай-да бір белсенділікке же
те алма ды. Жақын уақытқа
KASE төмендег ілерд і жос
парлайды:
–	қызметтер үшін тартым
ды жағд айд ард ы жас ау
арқылы мерзімді нарық
қа марк ет-мейк ерл ерд і
тарту бойынша әрекеттер
ді белсендіру;
–	оқу семинарларының бағ
дарламасын ұлғайту;
–	РR және мерзімді нарық
тағ ы өтімд іл ікт і көт еру
бойынша маркетингтік ісшаралар.

FIX-шлюздің басқа маңызды
басымдылығы бар – ол сау
да кезінде кідірістерді азай
ту. Шлюз арқылы деректер
дің өту жылдамдығы бұрын
қабылданған шешімдер үшін
ұқсас сипаттамаларды он есе
ге көтереді. Нарықтық дерек
тер Биржаның сауда-саттық
жүйесінде транзакцияларды
дереу тіркегеннен кейін жа
зылушыларға беріледі. FIX
хаттама лары арқылы бир
жа лық „стақанды“ жаңарту
жиілігі басқа хаттамалар ар
қылы жұмыс кезінде жетуге

болатын көрсеткіштерді ай
тарлықтай көтеруі мүмкін.
2011 жыл осы жоба үшін
ақырғы ретке келтіру жә
не пайда лануға енгізу жы
лы болды. Жылдың бірінші
жартысында FIX-шлюз жұ
мыс қабілеттіл ігі бақылау
(мониторинг) жүйесі әзірле
ніп, пайдалануға іске қосыл
ды („Биржа лық ақпараттар
дың жылжуы“ бөлімін қара)
және „АРКА Текнолоджиз“
ЖАҚ қатысуымен транзак
циялық FIX-шлюзді екіжақ
ты тестілеу өткізілді. 2011

Технологияларды дамыту
Транзакциялық FIX-шлюз

Б

иржа жеке сауда-сат
тық жүйесінің әзір
леушісі бола отырып,
өз тарихында пайдаланушы
лар терминалдарының саудасаттық жүйесінің ең жақсы
үйлесімділігіне жет у үшін
әрт үрлі әрекеттерді қабыл
дады. 2011 жылы басқа әзір
леушілер терминалдарымен
сауда-саттық жүйесінің үй
лесімділік деңгейін сапалы
жаңа деңгейге шығарған жо
баны әзірледі.
Сауда-сатт ық жүйесін ің
транзакциялық FIX-шлюзі

бүкіл әлемде қаржылық ақ
пар атт ы алм аст ыру стан
дарты болып табылатын FIX
(Fin ancial inform at ion eX
change) хаттамасы негізінде
құрылды. FIX-шлюзі арқы
лы Биржаның сауда-саттық
жүйесіне үйреншікті бағдар
ламалық өнімдерді пайдала
на отырып, нарық қатысу
шыларына Биржада сатуға
мүмкіндік беретін дерлік кез
келген сауда терминал қосы
ла алады.
Пайдалан уш ыларға ың
ғайл ы болғ анн ан басқ а
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2011 жылдың соңында ТС KASE
СЖ-де QUIK және NetInvestor
арқылы жұмыс істеуге болады.

жылдың тамызында тран
закциялық FIX-шлюзді тә
жірибелі пайда лануға енгі
зілді. 2011 жылдың 20 қыр
күйег інде Бирж а „eTrade“
ЖШС-мен бірге өзінің саудасаттық жүйесіне қашықтан

енуге арналған транзакция
лық FIX-шлюзді іске қосуға
арналған таныстыру рәсімін
ұйымдастырды. Таныстыру
рәсімі аясында Биржа жа
ңа енгізілімдер және шлюзді
іске қосқаннан кейін кәсіби

қатысушыларда пайда бола
тын мүмкіндіктер жайында
айтып берді.
2011 жылдың 21 қараша
сында транзакциялық FIXшлюз өнеркәсіптік пайдала
нымда іске қосылды .

Интернет-трейдинг

STrade – бұл ЭСҚ қолдайтын Интернет-трейдингке арналған жаңа терминал

2011 жылд ың маусым ында
Бирж а сауд а-сатт ық жүйе
сін ің „нәз ік“ терм ин ал ы
нег із інд е „STrade“ жа ң а
көпф ункцион алд ық жүйе
ні пайда лан уға іске қост ы.
„STrade“ клиентт ерг е нақ
ты уақыт тәрт ібінде сауд а
барысы тура лы ақпараттар
ды қар ауға және Инт ернет
жел ісі арқ ыл ы Бирж адағ ы
саудаға мүмкін барлық қар
жыл ық құралдар бойы нша
сатып алу-сат у операцияла
рын жас ауға мүмкінд ік бе
реді.
Ойл аст ыр ылғ ан жүйе
нің инт ерф ейсі арқылы ин
вестор өз бетінше өз жұмыс

орн ын өз қал ауын а сәй
кес құра алад ы. Жаң а тер
мин алд ың пайд а л ан уш ы
ларын ың ыңғайл ығ ы үшін
өтк ізілг ен операц иялар та
рих ын және ақш а л ай құ
ралдардың жағдайын қа да
ға лау функциясы әзірленді.
„ STrade“ жүйес інд ег і
опер ац иял ар қауі пс ізд іг ін
қамтамасыз ету мақсатында
34.310–2004 тиіст і МЕМСТ
электр онд ық санд ық қол
дард ы қолд ау мех ан изм ін
және Қаз ақс тан Респ убл и
касы Ұлттық Банкін ің бан
кара лық есептесулердің Қа
зақс тан ортал ығ ын ың шы
ғар ыл ат ын орт а л ығ ым ен

куәл енд ір ілг ен электр он
дық сандық қолдарды кілт
тері серт ифик аттарын жү
зег е асыр ылд ы. Дер ект ер
құп иял ығ ы байл ан ыст ар
дың қор ғ алған арн а л ары н
ұйы мдаст ыру арқыл ы қам
тамасыз етіледі.
Бирж ан ың хал ықт ың
қарж ыл ық сауат ын көт е
ру саяс ат ын а сәйк ес жа
ңа терм ин алғ а Бирж ан ың
оқу сауд а-сатт ық жүйес і
не қосыл у қызмет і қосыл
ды. Сонымен, қор нарығын
да сауда дағд ыларын игеру
үшін пайда лан уға болат ын
„STrade-тің“ қолд ан ыл уы
кеңейтілді.

Эмитенттері бар электрондық құжатайналым

Is2in жүйесі – листингілік компаниялармен құжатайналымнан бас
тарту
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ист инг іл ік комп а
нияларының ақпа
раттарды ашу меха
низмдерін жетілдірумен жұ
мыс істей отырып, Баға лы
қағаздар биржасында саты
латын эмитенттердің тазалы
ғын арттыру міндетінің бірі
ретінде KASE алдыңғы жыл
дары шетел алаңдарының тә
жірибесін, сондай-ақ, жер
гілікті нарықтың сұранысы
мен мүмкіндіктерін зерттеді.
Осы жұмыстың нәтижесінде
2010 жылдың 23 желтоқса
нында KASE Басқармасымен
Бағалы қағаздар эмитентте
рі және – „Is2in“ (Issuers to
Investors) Биржасы арасын
дағы электрондық құжатай
налымдар жүйелерін әзірлеу
және енгізу бойынша іс-ша
ралар жоспары бекітілді. Осы
жоспарға сәйкес 2011 жыл
дың бірінш і жарт ысынд а
Биржа мамандарымен элект
рондық құж атайна лымдар
жүйелерін бағдарлама л ық

қамтамасыз етуд і әзірлеу
бойынша техникалық мін
деттер құрылды және жүзеге
асып, Биржаның сайты мен
бэк-офисімен бағдарламалық
қамтамасыз етудің түрі өз
герді.
Технологиялық міндеттер
ді жүзеге асырғаннан басқа
листингілік компаниялары
мен және бастамашылармен
„Is2in“ пайда лан у тура лы
рұқсаттың типтік келісімінің
нысаны дайындалып, лис
тингілік компаниялар қыз
меткерлерінің жүйесіне ену
әдісі анықталды. Биржа ма
мандарымен типтік есептеме
лердің және „Is2in“ пайдала
нылатын стандартталған ха
барлама лардың нысандары
әзірленді.
2011 жылғы тамыздан бас
тап қыркүйек айы ара лы
ғында Биржа қызметкерле
ріне, қыркүйек-қараша ара
лығында тоғыз листингілік
комп а н иял ар өкілдерімен

„Is2in“ жүйелерінің жұмыс
нұсқалары сынақтан өткізіл
ді. 2011 жылдың қарашасын
да „Is2in“ жүйесін пайдалану
бойынша барлық листингі
лік компанияларға төрт оқу
семинарларын өткізді, сон
дай-ақ, жүйе жөнінде пайда
ланушыға арналған егжейтегжейлі нұсқауды шығарды.
2012 жылд ың басынд а
электрондық құжатайналым
жүйесі пайда лан уға кіріс
тірілді. Биржа листингілік
компаниялармен және баста
машылармен „Is2in“ пайда
лану туралы рұқсат келісімшартын жасауға кірісті.
Жүйеде Portable Document
Form at (PDF) форматында
фалдарды беру (алу) механиз
мі жасалған. Аталға файл
дар Биржа мамандары құпта
ғаннан кейін жиналып және
сақталып тұратын бэк-офис
ке көшіріледі. Бэк-офистен
файлдарды қосымша құп
тау арқылы Биржа сайтының

серверіне орналастырылады,
яғни сайтта жарияланады.
2012 жылдың бірінші жар
тысында биржа эмитенттер
ге сынақ кезеңін береді. Бұл
уақыт ағымында олар жүйе
арқылы электрондық пошта
немесе қағаз тасымалдаушы
арқылы құжаттарды шыға
ра алатын болады. Сонымен,
барлық листингілік компа
ниялармен нақты уақыт тәр
тібінде жүйелерді қосымша
сынақтан өткізу жүзеге асы
рыла ды. Ақпараттарды ашу
мақсатында тек Is2in пайда
лану бойынша міндетті та
лаптарды орындау 1012 жыл
дың 01 шілдесінде күшіне
енеді.
Бұдан әрі Биржа шетел
бирж а л арын ың тәж іриб е
лерін пайда лана және осы
жүйемен жұмыс істеу бой
ынш а Бирж ан ың контр а
гентінің қажеттілігін еске
ре отырып, Is2in жетілдіруге
ниетті. Атап айтқанда, жүйе
де жақын болашақта элект
рондық цифрлік қолдар (қол
қоюлар), сондай-ақ, PDF бас
қа форматтарда файларды

көшіру мүмкіндігі орында
лады.
2012 жылд ың басынд а
Биржа алдында ақпараттар
ды ашу бойынша KASE мү
шелерінің міндеттемелері ай
тарлықтай ұлғайтылған нор
малармен қауіптерді азайту
тура лы Заң күш іне енд і.
Аталған заңның және одан
шығатын уәкілетті органның
нормативтік-құқықтық акт
та лаптарын орындай оты
рып, өз мүшелерімен өзара
әрекеттесу үшін жақын бо
лашақта Is2in пайда лануды
бастауды жоспарла ды. Бир
жа мүшелерімен электрон
дық құжатайналымды ұй
ымдастыру мақсатында лис
тинглілік компаниялармен
Is2in жобасын жүзеге асы
ру кезінде аяқталмаған жұ
мыстар пайдаланылатын бо
лады. Дегенмен, Биржаның
бэк-офисінде, сайтта және ті
келей Is2in жүйесінің өзінде
айтарлықтай өзгерістер қа
жет болады. Аталған өзгеріс
терді жүзеге асыруды KASE
2012 жылдың ішінде орын
дауды жоспарлап отыр.

Өтіміділікті тарту
Маркет-мейкерлер институтын
жаңарту тұжырымдамасы
2011 жылы маркет-мейкерлер
институтын роформалау және
жетілдіру тұжырымдамасын
құру жұмыстары жүргізілді.
Себебі, маркет-мейкерлер жұ
мыстарының тиімділігі бир
жа нарығының өтімділігін
өсіру мәселесінің негізгі құра
мы болып табылады.
2011 жылдың ортасында
2012–2013 жылдарға арнал
ған Маркет-мейкерлер инс
титутын ортамерзімді рефор
ма лау бағдарлама ларының
жобасы әзірленді. Аталған
жоба аясында маркет-мей
керлерді қор нарығында бел
сенді жұмыстарға ынталан
дыру мақсатында оларға же
ңілд ік жүйелерін өзг ерт у
ұсынылды. Қазіргі уақытта
қандай да бір бағалы қағаздар
бойынша маркет-мейкерлер

мәртебесіне ие Биржа мүше
сі осы бағалы қағаздардың
өтімділігінің қандай да бір өл
шемдеріне қарамастан белгі
ленген мөлшерлеме 50 % көле
мінде осы бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелер бойынша
Биржаға комиссиялық алым
төлейді. Жоба арқылы қол
дайтын көлемдер мен міндет
ті баға белгілеу айырмасына
(спрэдіне) қарай маркет-мей
керлерге жеңілдіктерді диф
ференциялау, сондай-ақ, ба
ғалы қағаздардың өтімділігі
өсіміне айтарлықтай салым
енгізетін маркет-мейкерлерді
ынталандыру мүмкіндігін қа
растыру ұсынылды.
Сондай-ақ, жобада мар
кет-мейкерлерде листинг і
лік бағалы қағаздардың мін
детті болуынан бас тарту,

маркет-мейкерлерге та лап
тарды күшейту, сауда ұйым
дастырушысы мен маркетмейкерлер арасындағы қа
рым-қатынсты қалыптастыру
ұсынысы болды.
Жоба бірнеше рет нарық
тың кәсіби қатысушылары
мен талқыланып, 2011 жыл
дың 30 қарашасында Биржа
кеңесі мәжілісінде қаралды.
Бұдан кейін ол аяғына дей
ін жеткізіліп, 2012 жылдың
наурыз айында Биржа кеңесі
мен бекітілді.
Бағдарламаның соңғы нұс
қасы маркет-мейкерлеге қа
лыптасқан моделді жетілді
руге және конкурстық негізде
Биржа тарапынан ақшалай
төлемдерді төлеп, маркет-мей
керлерді ынталандыру арқы
лы өтімділікті көбейтуге мүм
кіндік беруге жеңілдіктер мен
талаптардың икемді жүйесін
жүргізуді қарастырады.
Қазіргі уақытта KASE ак
циялар бойынша маркет-мей
керлерге арналған міндетті
баға белгілеудің минимальді
3000 АЕК (айлық есептік көр
сеткіш) көлемінде белгілен
ген. Бұл ретте маркет-мейкер
лерге арналған ең үлкен ай
ырма (спрэд) ( - сатуға және
сатып алуға маркет-мейкер
дің ең жақсы баға белгілеуде
гі бағалардың арасындағы ай
ырмашылық) өтімділіктің бі
рінші класындағы акциялар
үшін 7 %, өтімділіктің екінші
және үшінші кластарындағы
акциялар үшін 10 % құрай
ды. Маркет-мейкерлер сауда
күні ағымында ең аз дегенде
екі міндетті баға белгілеулер
ді қоюы тиіс, демек 6000 АЕК
(айлық есептік көрсеткіш) со
масында (10 млн теңгеден сәл
аз) мәміле жасауға дайын бо
луы тиіс.
Бағдарла ма мен маркетмейкерлерге талаптар матри
цаларын енгізу және комис
сиялық алымдар бойынша
жеңілдіктер көлемі сәйкесе
тін жеңілдіктер жауапты мә
лімдеме болған кезде маркетмейкерлер өздеріне шығарыл
ған белгіленген баға бойынша
бір күн ағымында жасауға ти
іс міндетті баға белгілеулер
және мәмілелердің ең аз көле
мі бойынша жіберуге болатын

ең көп спрэд мөлшеріне тіке
лей байланысты болады. Осы
матрицаға сәйкес жеңілдік
тер спрэдтер азайған кезде жә
не мәмілелер көбейген кезде
комиссиялық алым бойынша
жеңілдіктер өседі. Бұл ретте
KASE сауда-саттық жүйесін
де біруақытта мәміле жасау
ға қолайлы міндетті баға бел
гілеу ең аз көлемі 1000 ЕКК аз
болмауы тиіс.
Бағдарламамен қаралған
басқа жеңілдіктерге KASE
ресми тізімінде бар екі атау
дан кем болмайтын KASE-те
гі корпортивті бағалы қағаз
дар маркет-мейкерлері болған
жағдайда ғана Биржа мүше
сінің Қаржы кеңесшісі мәрте
бесін алу мүмкіндігін жатқы
зу қажет.
2012–2013 жылдары KASE
міндетті баға белгілеулер бой
ынша ең аз айырмаларды (1 %
артық емес) және ең көп кө
лемдерді (8000 АЕК кем емес)
қолдау болатын маркет-мей
керлердің арасында конкурс
тар сериясын өткізу жоспар
лануда. Әр конкурстық ай қо
рытындысы бойынша KASE
1,0 млн теңге мөлшерінде
сыйақы төлеу жоспарланатын
үш ең белсенді маркет-мей
керлерді іріктеуге ниетті. Бағ
дарлама ларды өткізудің бі
рінші сатысында конкурстық
маркет-мейкингтің объекті
сі KASE Индексінің өкілет
тік тізімінің ең өтімді акция
лар болады деп жоспарлану
да. Одан кейінгі ынталандыру
өтімділіктің бірінші класын
дағы басқа акцияларға орнын
ауыстыру болуы мүмкін.
Бағдарлама ларды жүзе
ге асыру мақсатында жақын
уақытта KASE маркет-мей
керлер қызметінің ереже
сіне түзетулер енгізуді әзір
леп, сондай-ақ, сауда-саттық
жүйесін бағдарламалық қам
тамасыз етуді бағдарламаның
тиімді әкімшіліктеуін қамта
масыз ету үшін бэк-офисті же
тілдіру де жоспарлауда.

Өтімділік өсімі маркет-мейкерлер
ді байқау бойынша ынталандыру
және оларға жеңілдік беру арқылы
жүзеге асады
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Маркетингтік саясат
2011–2013 жылдарға арнал
ған „Қазақстан қор биржа
сы“ АҚ Даму стратегиясын
жүзеге асыру және 2011 жыл
ға негізгі жұмыстар жоспары
аясында 2011 жылдың сәуі
рінде „Алматы аймақтық қар
жылық орталығы“ АҚ және
KASE маркетингтік күш са
луды үйлестіру мақсатында
Жобалық топ (бұдан әрі – ЖБ)
құрылды.
2011 жылдың мамырын
да және маусымында бірне
ше ЖБ кездесулері өткізіліп,
қорытындысы бойынша „Ал
маты аймақтық қаржылық
орталығы“ АҚ және „Қазақ
стан қор биржасы“ АҚ бірік
кен маркетингтік іс-шаралар
жоспары әзірленіп, қабыл
данды. Аталған жоспарға жа
ңа инвесторлардың қор нары
ғына және жаңа листингілік

компанияларға тарту бойын
ша іс-шаралар енді.
Екінш і жарт ыж ылд ың
ағымынды брокерлік-дилер
лік ұйымдардың, шетел ин
вестициялық банктер, ин
вестициялық компаниялар
өкілдеріне, каст од ионд ар
ға, эмитенттерге, қаржылық
консультанттарға, сондай-ақ,
жергілікті жеке инвестор
ларға сұрақ қойылды. Жүр
гізілген зерттеулер нәтиже
сінде жеке және шетел инвес
торларының, сондай-ақ, жаңа
линстингтік компаниялар
дың қазақстандық нарық қо
рына шығуына кедергі бола
тын себептер анықталды.
Осылай қалыптасқан „на
рық қоры проблемаларының
картасы“ 2012 жылғы Биржа
ның негізгі жұмыстары жос
пары негізіне кірді.

KASE Оқу сауда-саттық жүйесі
2011 жылд ың қыркүйег ін
де KASE қызм ет ін ің ма
ңызды оқу бағытын құрай
тын ОСЖ (Оқу сауда-саттық
жүйесі) көрс ет ет ін Бирж а
ның жаңа оқу сауда-саттық
жүйесі пайда ланымға енг і
зілді.
ОСЖ – бұл Биржамен жә
не Бизнесті және Стратегия
ны дамыту иститутымен ұй
ымдастырылатын көпшілік
және көпшілікке таратыла
тын ойындарды жүргізу ке
зінде KASE техника лық ба
зан ың тұр ақт ы жұм ыс іс
тейт ін оқу сауд а серв ер і
ретінде пайда ланатын Бир
жаның СЖ күші бар арнайы
оқыт ат ын нұсқ ас ы. ОҚС
пайда лан ушыларды мәл ім
демелерд і беруг е және қан
дай да бір шынайы міндет
темелерд ің пайд а бол уын а

соқтырмайтын мәмілелерде
жасауға мүмкіндік болады.
ОҚС-ғы сауда сағат 9.00ден 10.00 ALT дейінгі үзі
лістен басқа уақытта тәулік
бойы ашық болады. Оқу жә
не уақытты тиімді пайда ла
ну үшін барлық құралдар
дың өтімділігін пайда лану
шылар үшін ОҚС жұмыспен
жоғ ар ы деңг ейд е қолд ау
көрсетеді.
ОҚС ал
ғаш рет „In
vest
funds EXPO Алм ат ы-2011.
Қаржылар мен несие“ көр
месі аясында көпшілікке та
ныстырылды.
Оқу сауда-сатт ық жүйе
сін алып жүру мақсатында
edu.kase.kz. арнайы инт ер
нет-порталы әзірленіп, қыз
мет етуде.

Биржалық ақпаратты ілгерілету
2011 жылы мемлекеттік тіл
де Биржа сайтының нұсқа
сы іске кірістірілді. Бұл ел
дің қор нарығының жұмыс
тар тур а л ы ақп ар аттард ы
елг е тар ат уд ағ ы маң ызд ы
толықтыру. Қазіргі уақыт
та листингілік компаниялар
мен Биржа мүшелері туралы
ақпараттарды қоса есепт е
генде KASE сайтының бар
лық бөлімдерінде жаңалық
тар, қарж ыл ық құралдар,
оларды сату барысы мен нә
тижелері қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде жария
ланған Инт ернет жел ісіне
жетімді KASE нормативтік
базалары туралы ақпараттар
көрс етілг ен. Сайтт ың бар
лық тілдердегі жаңарт ула
ры шынайы уақыт режимін
де орындалады.
Бирж ан ың 2011 жылғ ы
бирж алық ақпаратты ком
мерц иял ық ілг ері лет у де
рект ерд і жетк ізу процесс
тер ін сен імд і көт ер ум ен
топталған. KASE маманда
рымен Биржа ның ақпарат
тық серікт ест еріне дер ек
терд і жеткізу және KASE
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мүшелерінің саудаға қаты
суға қаш ықтан кіру үшін
пайд ал ан ыл ат ын ақп ар ат
тық FIX–шлюз жұ
мыс қа
біл етт іл іг і мон ит ор инг і
сі жүйесін пайдалану әзір
леніп, енгізілді. Әзірленген
жүйе байланыстар мен сер
верлер, берілетін тарифтер
көлемдер жағдайында үздік
сіз мониторингтерді жасау
ға мүмкіндік береді, сондайақ, анықталған бұзыл улар
туралы хабарлайтын моду
лі бар. Аталған жүйені енгі
зу биржалық FIX–шлюздің
сенімділік деңгейін түбегей
лі көтеруге және бұзылыс
тарды табу және жою уақы
тын қысқарт уға мүмкіндік
береді.
Есептік жылы биржалық
ақпараттың тара лу тәртібін
реттейтін KASE нормативтік
базасы толықтай жаңартыл
ды. Сәуір айында Биржалық
кеңеспен KASE жаңа ішкі
құжаттары бектілді. „Қазақ
стан қор биржасыны“ АҚ ақ
параттық саясатының негіз
гі ережесінде – Биржаның
ақпараттық саясатын жүзеге

асырудың негізін қа лайтын
принц ипт ер мен тәрт іпт ер
анықталды. Атап айтқанда,
ішкі коммуникаиялар, бас
қа ұйымдармен ақпараттық
өзара әрекеттер, БАҚ, оның
ішінде, нарық қорының оқи
ға ларын түсіндіру, үшінші
тұлға лардың Биржа брендін
пайда лан у тәрт іпт ері рет
телді.
Сәуір айында Биржа ке
ңесі биржа лық ақпараттар
дың топтаст ыруы маң ыз
ды етілген және реттелген,
бирж а л ық ақп ар аттард ың
әр түрлерін тарат удың не
гізгі және қосымша тәсілде
рі анықталған, одан да ма
ңызды биржа лық ақпарат
тар үшін Биржаны әрт үрлі
жар иял а н ымд ар ын ың ал
шақтығы туындағанда пай
даланылуы қажет басымдық
көздері анықталған, биржа
лық ақпараттардың тарауы
кезінде KASE жауа пкерші
лігін шектеу бойынша нор
малар толықтырылған жаңа
редакцияда биржалық ақпа
раттарды тарату ережесін бе
кітті.

Биржалық ақпараттарды
тарату ережесінің жаңа ре
дакциясына сәйкес басқар
ма құзіретіне KASE ақпарат
тық өнімдерін тізбесін, олар
дың құрамын, форматтарын,
жасалған шығарылған зат
та сипаттайтын құжаттарды
және оларды беру шарттарын
анықтау бойынша функция
лар жатқызылды. Осыған
байланысты жаңа ішкі құ
жат – Биржалық ақпараттар
ды коммерц иялық ұсын у
дың шарттары туралы ереже
әзірленді. Аталған ережеде
Биржамен таратылатын жә
не болжанатын ақпараттық
өнімдердің толық сипаттама
сы бар.
2011 жы
лы Бир
жа ком
мерц иялық нег ізде нақты
уақыт тәртібіндеге сауда ту
ра лы ақпараттарды берд і.
Аталған ақпараттың жеткі
зілуі ақырғы пайдаланушы
лар ға арналған KASE сай
тының арнайы бөлімі және
ақпараттық агенттіктерге ар
налған FIX-хаттамалар арқы
лы орындалды. Сол уақытта
жаңа ақпараттық өнімдерді

– сауда қорытындылары ту
ралы ақпараттарды мұрағат
тық сауда ақпараттарды құ
ру бойынша жұмыстар жүр
гізілді.
Сонымен аталған ережеге
жеткізу және төлеу шартта
рын егжей-тегжейлі ашу жә
не сипаттауды қоса есепте
генде ақпараттық өнімдердің
төрт түрі кірді.
Қазіргі уақытта KASE-тің
барлық нысандандырылған
ақпараттық өнімдерін ілгері
лету бойынша маркетингтік
жұмыстар жүргізілуде.
Әлемдік стандаттарға сау
да және сатылатын құралдар

туралы ақпараттарды келтіру
бойынша жұмыстар аясын
да Биржа оларды баға белгі
леу жүйесінің әлемдік прак
тикасына қабылдауды және
KASE-ке қолдану мүмкінді
гін үйренді. Bloomberg серік
тестігімен осы жұмыстар нә
тижесінде Биржа сайтының
баға лы қағаздар бетт ерін
де осы агенттіктің кодтарын
жариялау ұйы мдаст ырыл
ды, Thomson Reuters агентті
гімен олардың кодтарын сон
дай жариялауды ұйымдас
тыру тура лы кел ісімдерг е
қол жеткізілді. Сонымен бір
ге, CFI12 кодтарымен бағалы

қағаздарды шығару бойынша
лист инг іл ік компаниялар
дың ұсыныстары жазылып
шығарылды.
KASE қызметінің осы ба
ғытын әрі қарай дамыту мақ
сат ынд а есепт ік жылд ың
қараша айында FISD ұсы
ныл ат ын станд артт ард ың
биржалық ақпараттар кезін
де Ендіру бағдарламасы бе
кітілді. Аталған бағдарлама
шығармашылық, маркетинг
тік және техникалық іс-ша
ра лардың норма ларын бол
жайды. Бұл істердің орын
да луын Биржа 2012 жылы
өткізуді жоспарлар отыр.

KASE-тің сайты қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде жұмыс істейді

KASE ақпараттық өнімдер желісін
кеңейтті

Жеке офистік ауданды сатып алу

K

ASE құрылғалы бе
рі ал
ғаш рет 2011
жылы жеке офистік
жайды сатып алды.
Ғиматтарды таңдау, мә
лімдемелер және басқа дай
ынд ық жұм ыстар шартта
ры талқылау Биржа кеңе
сі мүшелері және Бирж а

қызметкерлері санынан құ
ралғ ан арн айы құ рылғ ан
Жұм ыс тобымен орындал
ды. Есептік жылдың 24 мау
сымында KASE Биржа ке
ңесі „Алматы Тауэрс“ көп
қызметті кешенінде офистік
жайы н сат ып алу тура л ы
шешім қабылдады.

Қаж етт і ныс анд ыл ық
ты орынд ағ анн ан кейі н
2011 жылдың күзінде өзі
нің 18 жылдығ ына қарсы
KASE жеке жайында жұмы
сын баста ды. Қазіргі уақыт
та Биржа 3 мың м2 асатын
ауданмен қазіргі бизнес-ор
талықта орналастырылған.

Алдағы 5 жыл ішінде KASE-ке
офистік жайды сатып алудан түсер
үнем 250 млн теңгеден асады

„Алматы Тауэрс“, Биіктігі: 100 м, 25 қабат. Мекен-жайы: Алматы қ., Байзақов к-сі., 280 (солтүстік мұна
ра, суретте – сол жағында)
Құралдардың түрін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ISO стандарты бойынша қаржылық құралдардың бірегей емес кодтар жүйесі және олардың негізгі сипаттамалары
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Халықаралық қызмет
туралы есеп
Есептік жылдың негізгі оқиғасы – Алматы қ. 17-ші FEAS жыл сайынғы Бас ассамблеясы және
ЭҚДҰ Еуразия тобының қор нарығындағы дамудың корпоративтік басқару мәселелері жөнін
дегі алғашқы отырысы
FEAS 17-ші Бас ассамблеясы

қыркүйек

26–29

Стамбул қор биржасымен Өзара түсіністік туралы ме
мо
ран
дум
ға
қол қою (Қадыржан Қабдөшұлы Дамитов және Хусейн Эркан мырза,
Стамбул қор биржасының Президенті)
Қазақстандық үш эмитенттің акциялары Dow Jones FEAS Titans 50
қоржынына салынды
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септік жылы Биржа
хал ық ар а л ық қыз
мет ім ен байл а н ыс
ты оқиғаларға қанық бол
ды. Олар
д ың ішін
д е не
гізг ісі Алм ат ы қа л асынд а
26–29 қыркүйек аралығын
да KASE ұйымдық қолдауы
мен өткізілг ен 17-ші FEAS
Жыл сайынғы Бас ассамб
леясы болды. Аталған іс-ша
раны Алматыда өткізу тура
лы шешім KASE Президенті
атынан К.К. Дамитов FEAS
Орындаушы комитетінің мү
шесі болған кезде 2010 жыл
дың желтоқсанында өткізіл
ді.
Ассамблея аясында қазақ
стандық нарық қоры қатысу
шылары FEAS мүшелері бо
лып табылатын қор биржа
лары қызметімен танысқан
маркетингтік көрме ұйым
дастырылды.
FEAS Асс амбл еяс ым ен
ілеспелі түрде органдардың
және әлемнің әр елдерінің
биржа басшылары қатысқан
қор нарығын дамытуда бір
лескен басқарма мәселелері
бойынша ЭҚДҰ (Экономика
лық қызмет және даму ұйы
мы) бірінші Еуропалық тобы

мәжілісі ұйымдастырылды.
Еуропа лық топтың мақсаты
– қызметтестік және тәжі
рибе алмасу үшін платфор
ман ы қамтамасыз етумен,
Еуразия аймақтарында қор
нарығ ын дам ыт уд ы ынта
ландыруға арналған принн
циптер мен институционал
дық реформаларды ілгеріле
тумен қорытындыланады.
FEAS Бас ассамблеясын
жүргізу кезінде KASE жә
не Стамбул қор биржасы ара
сынд а ұзақмерз імд і және

өзара тиі мд і қызметт естік
үшін негіз са л у мақсатын
да Өзара түсінік тура лы ме
моранд умға қол қойы лды.
Стамбул биржа қоры Бүкі
ләлемдік биржа федерация
сы (WFE) KASE енуге болы
суға ниетті.
Технолог ия, жа ң а өнім
дерді шығару және ақпарат
тарды тарату бойынша Қыз
меттестік тура лы меморан
думға, сонд ай-ақ Тег ер ан
қор биржысымен де қол қой
ылды.
2011 жыл
д ың 24 та
м ы
зында Кор ей қор биржасы
делегациялары Қазақстанға
келген кезде KASE пен KRX
арасында Қазақстанның қор
нарығ ын дам ыт у мәс елесі
бойынша Өзара қызметтес
тік тур а л ы мемор анд умға
қол қйоылды. Аталған мемо
рандум Қазақстаның бағалы
қағаздары нарығында ағым
дағы жағдайларды зерттеуге
бағытталған біріккен жобаға
және оны дамыту бойынша
нақты ұсыныстардың кейін
гі әзірлемелеріне бастау бол
ды. Аталған жобаның басым
бағыттары мына лар болып
табылды:

Тегеран қор биржасымен Өзара түсіністік туралы меморандумға қол
қою (оң жағында Тегеран қор биржасының Президенті д-р Хассан Галибаф Асл)

FEAS бас ассамблеясына қатысушылар

31

FEAS жұмыс комитетінің отырысы

–	Т + 3 сызб асы бойы нш а
есептесулер (оның ішінде
қашықтан мүшелік мәсе
лелері);
–	ақпаратт ық технолог ия
лар (сауда-саттық жүйесін
жаңалау);
–	реттегіш ережелер мен на
рықты қадаға лау тәжіри
бесі.
2011 жылдың қазанында
Жобаның мазмұны және жұ
мыс тобының құрамы анық
талды. Сол жылдың желтоқ
санында KRX мүшелері Қа
зақстандағы қор нарығының
ағымдағы жағдайына талдау
жүргізу үшін (нормативтік
база лар және операциялық

қызм етт ер тұрғ ыс ын ан)
KASE келді. Екі жақты тал
қылаудың нәтижесінде Жо
баны жүзеге асыру этаптары
мен мерзімдері анықталды.
Биржа Жоба бойынша ақыр
ғы (фи
н ал
д ық) есеп 2012
жылдың мамыр айында бе
ріледі деп күтілуде.
2011 жылдың 30 қараша
сында индекстердің жетек
ші әлемд ік жабдықтаушы
лары Dow Jones Indexes және
FEAS еуроазиялық қор бир
жаларында бағаланатын жә
не Dow Jones FEAS Titans 50
теңөлшенг ен индексті „кө
гілдір текшелердің“ бірінші
индексін іске қосты. Аталған

FEAS атқарушы комитетінің отырысы
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индексте Қазақстан Респуб
ликасын 2011 жылдың та
мыз айының басында индекс
кәрз еңк ес інд ег і салм ағ ы
2,07 %, 1,85 % және 1,91 %
тиісінше құр аған „Қаз ақ
станның Ха лық жинақ бан
кі“ АҚ, „Казкоммерцбанк“
АҚ және „Қазмұнайгаз“ өн
дірісті барлау АҚ ұсынды.
Индекс тең өлшемді болған
дықтан әр акц ияның сал
ма ғы екі процентпен, жал
пы индекстегі қазақстандық
комп ан иял ар акц иял ары
ның үлесі шамамен 6 % құ
ра д ы. Аталғ ан акц иял ар
KASE индексінің өкілдік ті
зіміне, сондай-ақ, Dow Jones

FEAS Benchmark және S&P
Kazakhstan BMI өкілдік тізі
міне кіреді.
2011 жылд ың желт оқ
санында KASE Standard &
Poor’s Financial Services LLC
(„S&P“) жә
не әлем бир
жа
лары – Ислам Қызметтесті
гі Ұйымдары мүшелері ара
сындағы келісімге қосылды.
Келісім аясында S&P Ислам
Қызм етт ест іг і Ұйы мд ар ы
құрамына кіретін елдің бир
жа нарығында сатылатын 50
өтімд і акц иялардан („S&P
индексі“) нақты уақыт тәрті
бінде индексті есептеуге, ли
цензиялауға және таратуға
ниетті.

Бірлескен дамудың негізгі мәселелері
туралы есеп
Дамуды жоспарлау
KASE-тің жаңа стратегиясы – сатылатын
биржа құралдарының өтімділігін арттыру
мөлшерлемесі

Ж

оғарыда аталған
дай есептік жыл
– Бирж а кеңе
сі мүшелерінің белсенді қа
тысуымен әзірленген KASE
Жаңа стратегиясының бірін
ші жылы. 2011 жылдың 24
ақпанында Биржа кеңесімен
бекітілген жа ңа стратегия
2011–2013 жылдарға Биржа
дамуының негізгі бағытын
анықтайды және Биржа ше
шуге ниетті міндеттер тізбе
сін белгілейді. Аталған құ
жаттарға сәйкес 2014 жылға
Биржа саудаларды ұйымдас
тырудың халықаралық стан
дарттарына, отанд ық жә
не шетел инвесторлары, эми
тентт ер, баға л ы қағазд ар
нарығының кәсіби қатысу
шылары үшін бәсекеге қабі
летті және тартымды болу
ға, ұлттық экономика қорын
толтыру үшін тиімд і сау
да алаңы болуға жауап бере
тін қаржылық құралдардың
ұлттық нарығының қазіргі
инфрақұрылымдық институ
ты болуы тиіс.
Стратегияны жүзеге асы
ру үшін KASE қыз
м ет
керлерімен есепт ік жылы
KASE бөлімшесі қызметін

регламентейтін басты құжат
болып табылатын 2011 жыл
ға негізгі жұмыстар жоспа
рының құ рыл уы негізінде
2001 жылдың 24 ақпанында
Биржа кеңесімен бекітілген
үш жылдық стратегиялық
жоспар әзірленді. Бұл жоспар
2011 жылдың 31 наурызында
Биржалық кеңеспен бекітіл
ді. Осы жоспарды орындау
тура лы ақпарат 2012 жыл
дың 31 қаңтарында мәлім
демеге ескертусіз Биржалық
кеңеспен қабылданды.

Ішкі аудит
2011 жылға Ішкі аудит қыз
мет і жұм ыст ар ы жосп а
рын жүз ег е асыру аясында
аталған қызмет күш ін іш
кі бақ ыл ау жүйесін дам ы
туға және нығайт уға салды.
Есепт ік жыл ы ішк і аудит
қызмет і KASE қызмет ін ің
барлық негізгі аспектілерін
қамтыған 15 тексеріс өткіз
ді. Ерекше мән қауіп дәр
жесі жоғары са л а л арға бө
лінд і. Сон ымен қатар қыз
мет Қазақстанның күші бар
заңдарын та лаптарын және

Тәуекелдерді басқару

Е

септік жылы биржа
Тәуекелдерді басқару
жүйес ін жет ілд іру
ді жалғастырды. 2011 жыл
дың 31 мамырында Биржа
кеңесі тәуекелдерді басқару
бойынша жетілдірілген ха
лық ар а л ық станд арттар ғ а
сәйкес келтірлген жаңа ре
дакциядағы „Қазақстан қор
биржасы“ АҚ тәуекелдерін

бойынша іс-шаралар қатары
әзірленд і. Атап айтқанда,
2011 жылд ың наурыз ын
да Биржа қызметінің үздік
сіздігін қамтамасыз ету бой
ынша жоспарларды әзірлеу
бойынша жұмыс тобы құ
рылды. 2011 жылдың шіл
десінде Тәуекелдерді басқа
ру қызметі BS 25999 британ
стандарттарына сәйкес атал
ған жұмыс тобы мүшелері
не қызметтердің үздіксізді
гін қамтамасыз ету бойынша
жоспарларды құру әдістеме
сін үйретуді ұйымдастырды.
Бұдан басқа 2011 жылы
Қаскелең қа ласында (Алма
ты облысы) Биржаның қа
шықт ағ ы рез ервт ік орт а

басқару бойынша Саясатты
бекітті.
Есепт ік жыл ағым ында
KASE қызметінің WFE то
лық мүшелікті алу үшін қа
ралған критерияларға сәй
кест іг ін қамт ам ас ыз ету
жұм ыстары жалғаст ырыл
ды. Осы міндеттерді орын
дау аясында өз қызметінің
үзд іксізд іг ін ұйымдастыру

Бирж ан ың ішк і құж атт а
рын сақт ауғ а текс еріс өт
кізіп, өткен текс еріст ерд ің
қорыт ынд ыл ары бойы нш а
іс-шар а л ард ың орынд а л у
ын бақылады.
Ішк і аудит қызмет і тоқ
сан сайын Аудит жөн індег і
биржа кеңесінің комитетіне
бар қауі пт ер және Бирж а
дағ ы бақ ыл ау проблем а л а
ры тур ал ақп ар аттары бар
өтк із ілг ен текс еріст ер нә
тиж елері ту ра л ы есепт ерд і
берді.
лығ ын орн а л аст ыру жал
ғаст ырыл ып, 2011 жыл ы
комп ьют ерл ік жабд ықтар
ды орналастыруға арналған
инфрақұрылым толығымен
құ рылды, дер ект ерд і беру
дің барлық арна лары жет
кізіліп, сынақтан өткізілді.
Орта лық жартылай сервер
лік жабдықтармен және ком
пьют ерл ік техн ик ал армен
жабдықталды.
2011 жылғы 30 маусымда
Биржа кеңесінің шешімімен

Тәуекелдерді басқару қызме
тімен (ТБҚ) әзірленген „Қа
зақстан қор бирж асы“ АҚ
қызметінің үздіксіздігін бас
қару саясаты“ ішкі құжаты
бектілді. Құжат Қазақстан
ның ұлттық банкін ің Қар
жылық қа даға лау комитеті
мен келісілгеннен кейін 2011
жылдың 01 қыркүйегінде іс
ке кірістірілді.
Тексеру (мониторинг) про
цед ур а л ар ын ретт ем ел еу,
Биржа қызметінде пайда бо
латын тәуекелді оқиға ларды
анықтау және бағалау мақса
тында Тәуекелді оқиғаларды
сәйкестендіру, баға лау, мо
ниторинг өткізу және елеу
ережесі бекітілді.
Есепт ік жыл ағым ынд а
Тәуекелдерді басқару қызме
ті басқа бөлімшелермен бірге
2011 жылғы 02 желтоқсанда
KASE Басқарма шешімімен
бекітілген келесі ішкі құжат
тарды дайындады.
–	„Қазақстан қор биржасы“
АҚ қызметін ің үзд іксіз
діг ін және қалыптасуын
қамтамасыз ететін ереже;
–	„Қазақстан қор биржасы“
АҚ Төтенше жағдайларды
елеу жоспары;
–	„Қазақстан қор биржасы“
АҚ Дағдарыстық басқару
жоспары;
–	„Қазақстан қор биржасы“
АҚ қызметін қалыптасты
ру жоспары.
Барлық есептік жыл ағы
мында басталған тәуекелді
оқиға лар тура лы KASE бө
лімшесінің барлығынан ақ
параттар жиналды, оның нә
тижесі бойынша тәуекелді
оқиғалардың басталуы салда
ры мен жиілігін азайту бой
ынша іс-шара лар қабылдан
ған жедел және тұрақты есеп
құрылды. Тәуекелді оқиғалар
тура лы тоқсандық есеп Бир
жалық кеңестің мүшелеріне
талқылануға шығарылды.
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Глоссарий
ALT

Алматы уақыты (GMT + 06:00)

DMA

direct market access – екінші деңгейдегі сау
да-саттыққа қатысушыларына немесе Бир
жа мүшелерінің клиентеріне арналған сау
далық жүйеге тікелей қолжеткізу

eTrade

„eTrade“ ЖШС – Биржаның еншілес ұйымы

EUR

еуро

FEAS

The Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
(Еуроазиаттық биржалардың федерациясы)

FISD

Financial Information Services Division – бағ
дарлама лық қамтамасыз ету және ақпарат
тар индустрия қауымдастығына кіретін қар
жылық-ақпараттық қызметтер бөлімшесі
(Software and Information Industr y Associa
tion – SIIA)

FIX

financial information exchange – қаржылық
ақпараттарды алмастырудың ха лықара лық
стандарты болып табылатын деректерді бе
ру хаттамасы

IPO

алғашқы жариялық орна ласт ыру (ағыл
шынның „initial public offering“ сөзінен)

ISIN

бағалы қағаздың халықаралық сәйкестенді
ру нөмірі (ағылшынның „international secu
rities identification number“ сөзінен)

KASE

„Қазақстан қор биржасы“ АҚ

SPT

мәміле жасалған күннен кейін екінші күні
мәмілені орындау кезінде есептерді жүзеге
асыру шарты (ағылшынның „spot“ сөзінен)

T+0

TOD қараңыз

T+1

TOM қараңыз

T+2

SPT қара

T+3

мәміле жасалған күннен кейін үшінші кү
ні мәмілені орындау кезінде есептерді жүзе
ге асыру шарты

T+n

мәміле жасалған күннен кейін n жұмыс кү
ні орындау кезінде есептерді жүзеге асыру
шарты

TOD

мәміле жасалған күні мәмілені орындау ке
зінде есептерді жүзеге асыру шарты (ағыл
шынның „today“ сөзінен)

TOM

мәміле жасалған күннен кейінгі күні мәмі
лені орындау кезінде есептерді жүзеге асыру
шарты (ағылшынның „tomorrow“ сөзінен)

TONIA

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
баға лы қағаздарымен автоматты репо на
рығында бір күн мерзіммен репо операция
сын ашу мәмілелері бойынша орта өлшенген
пайыздық мөлшерлеме

TWINA

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздарымен автоматтық репо на
рығында жеті күн мерзіммен репо операция
сын ашу мәмілелері бойынша орта өлшенген
пайыздық мөлшерлеме

USD

АҚШ доллары

WFE

The World Federation of Exchanges (Бүкілә
лемдік биржа федерациясы)

ААҚО

Алматы қаласының Аймақтық қаржылық
орталығы

АЕК

тиісті жылдарға мән ісі „Респ ублика лық
бюджет туралы“ Қазақстан Республикасы
ның заңымен белгіленетін Қазақстан Рес
публикасының заңнамасына сәйкес жәр
демақыларды және басқа әлеуметтік тө
лемдерді, сондай-ақ, айып санкцияларын
қолдануға, салықтар мен басқа төлемдерге
арналған айлық есептік көрсеткіш

АҚ

акционерлік қоғам

АҚШ

Америка Құрама Штаты

АМП

акциялардың мемлекеттік пакеті

БАҚ

бұқаралық ақпарат құралдары

Биржа

„Қазақстан қор биржасы“ АҚ

БҚ

Бағалы қағаздар

ЕДБ

екінші деңгейдегі банк (банктер)

ЕҰ

еншілес ұйымы

KASE индексі KASE акциялары нарығының индексі
KASE тобы

„Қазақстан қор биржасы“ АҚ және оның ен
шілес ұйымдары „ИРБИС“ Қаржы нарық
тарының ақпараттық агенттігі„ ЖШС және
„eTrade.kz“ ЖШС

KASE_BY

% жылдық бірлескен облигациялар кірісі
нің индексі

KazPrime

Қазақстан үшін тиімді несиелік сападағы
банктермен мәлімделген депозиттерге ақша
салу мөлшерлемесінің орташа мәні

KIBID

Қазақстандағы банкаралық депозиттерг е
тартудың индикативтік мөлшерлемелердің
орташа мәні

KIBOR

Қазақстандағы банкаралық депозиттерге
тартудың индикативтік мөлшерлемелердің
орташа мәні

KIMEAN

KIBOR және KIBID арасындағы орташа мәні

KZT

Қазақстан теңгесі

ROA

активтерд ің тиі мд іл ік көрсеткіш і (ағыл
шынның „return on assets“ сөзінен)

ROE

жеке кап италд ың тиі мд іл ік көрс етк іш і
(ағылшынның „return on equity“ сөзінен)

RUB

ресей рублі

SPO

екінші жариялық орналастыру (ағылшын
ның „secondary public offering“ сөзінен)
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ЖАИҚ

жылжымайтын мүліктің акционерлік ин
вестициялық қоры

ЖІӨ

Қазақстан Республикасының жалпы ішкі
өнімі (басқасы көрестілмесе )

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЗЖҚ

зейнетақы жинақ қоры (Зейнетақы жинақ
қорлары)

МЕУКАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазына
шылық міндеттері (айна лыста болу мерзі
мін қоса есептегенде бес жылдан жоғары)
аббревиатура қазақ тіліндегі баға лы қағаз
дардың атауы)

млн

миллион

млрд

миллиард

МУИКАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік ұзақмерзімді индекс
телген қазынашылық міндеттері (сұрау мер
зімін қоса есептегенде бес жылдан жоғары)
(аббревиатура қазақ тіліндегі бағалы қағаз
дардың атауы)

ИРБИС

„ИРБИС“ Қаржы нарықтарының ақпарат
тық агенттігі„ ЖШС – биржаның еншілес
ұйымы

ІАҚ

Ішкі аудит қызметі

Қаржы
Министрлігі

Қазақстан Республикасы
ның Қар
жы ми
нистрлігі

НҚА

нормативтік құқықтық акт

ҚБЕО КО

Қазақстан Банкаралық Есептесулер Орта
лығының Куәлендіретін Орталығы

Орталық
депозитарий

„Орталық бағалы қағаздар депозитарийі“
АҚ

ҚҚҚ

Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы

ОСЖ

Биржаның оң сауда-саттық жүйесі

ҚҰБ ҚБК

Қазақстан Республикасының ұлттық Банкі
нің қаржылық бақылау комитеті

с/к

салыстыруға келмеу себебіне байланысты
деректер келтірілмейді

МАОКАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік арнайы орташа мерзім
ді қазынашылық міндеттері (екі және үш
жыл мерзімімен) (аббревиатура баға лы қа
ғаздардың қазақ тіліндегі атауы)

с/т

құрал саудаға түспеді немесе операциялар
орындалмады

Сауда жүйесі

Казақстан қор биржасының сауда-саттық
жүйесі

СЖ

Казақстан қор биржасының сауда-саттық
жүйесі

сур.

сурет

ТБҚ

Тәуекелдерді басқару қызметі

Тәуекелдерді
азайту тура
лы заң

28 тамыз 2009 жылғы №192–ІV „Заңсыз
жолдармен алынған табыстарды заңдасты
руға қарсы әрекеттер және қаржылық тер
роризм бойынша Қазақстан Респ ублика
сының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу тура лы“ Қазақстан
Республикасының заңы

ТМД

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

трлн

триллион

ҰАҚ

Ұлттық ауқаттылық қоры

Ұлттық Банк

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі

ҰСН

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес
берілген баға лы қағаздардың ұлттық сәй
кестендіу нөмірі

ХҚҰ

Халықаралық қаржы ұйымы (Халақаралық
қаржы ұйымдары)

ШМБҚ

шетел мемлекеттік бағалы қағаздары

ЭҚДҰ

Экономикалық қызметтестік және даму жө
ніндегі ұйым, халықаралық экономикалық
ұйы

маркетмейкер

МБҚ

сондай биржа ретінде мойындалған және тұ
рақты жариялауды және белгілі типтегі ба
ға лы қағаздар бойынша екіжақты баға лау
ды қолдайтын міндетті өзіне алған Биржа
мүшесі
Қаз ақс тан Респ убл ик асын ың мемлекет
тік эмиссиялық бағалы қағаздары (басқаша
көрсетілмесе)

МЕБҚ

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар

МЕКАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік қазынашылық міндет
тері (аббревиатура қазақ тіліндегі баға лы
қағаздардың атауы)

МЕККАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік қысқамерзімді қазы
нашылық міндеттері (сұрау мерзімін қоса
есептегенде бір жылға дейін) аббревиатура
қазақ тіліндегі бағалы қағаздардың атауы)

МЕОКАМ

МЕУЖКАМ

Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік орташа мерзімді қазы
нашылық міндеттері (сұрау мерзімін қоса
есептегенде бір жылдан жоғары бес жылға
дейін) аббревиатура қазақ тіліндегі баға лы
қағаздардың атауы)
Қазақстан Республикасы Қаржы министр
лігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақ
қазынашылық міндеттері (сұрау мерзімін
қоса есептегенде бес жылдан жоғары) аббре
виатура қазақ тіліндегі бағалы қағаздардың
атауы)
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