
БЗЖҚ зейнетақы

активтерімен басқару

туралы ақпарат
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01.01.2016ж. жағдай бойынша 01.01.2019ж. жағдай бойынша

5,83 трлн. теңге 9,38 трлн. теңге

Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы

Ақша; 1,3%

ҚР МБҚ; 
46,0%

ҚР банктік
секторі; 
33,9%

ҚЗ 
квазимем. 

секторі; 
9,7%

Басқа қаз. 
активтер; 

2,6%

Шетел.акти
втері; 6,4%

 зейнетақы активтері 60,9%-ға өсті

 шетелдік активтердің үлесі үш еседен астам 6,4% - дан 22,2% - ға дейін ұлғайды

 банк секторының үлесі іс жүзінде екі есе 33,9% - дан 17,4 % -ға дейін төмендеді

Шетел. 
активтері; 22,2%

ҚР МБҚ; 43,3%

ҚР банктік
секторі; 17,4%

ҚР Квазимем
секторі; 15,0%

Ақша және басқа
қаз. активтер; 

2,1%
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01.01.2016ж. жағдай бойынша 01.01.2019ж. жағдай бойынша

KZT
67,23%

USD
32,37%

Басқа
валюта 
0,40%

*RUB 0,32%

GBP 0,05%
BRL  0,03%

Зейнетақы активтері портфелінің валюталық құрылымы

 зейнетақы активтерінің валюталық үлесі іс жүзінде екі есе 17% - дан 32% - ға дейін ұлғайды

 дербес және сыртқы сенімгерлік басқару аясында активтер сыныптары бойынша

валюта портфелін инвестициялаудың жаңа стратегиясы дайындалды

KZT
83,0%

USD
16,3%

Басқа
валюта; 

0,7%*

*RUB 0,50%
MYR 0,08%
BRL  0,05%
GBP  0,03%
EUR  0,02%

$ 2,8 млрд. $ 8,0 млрд.



Валюталық портфельді нысаналы бөлу
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Өтімді активтер
30%

0

Акциялар
30%

Дамушы елдердің
облигациялары

40%

Инвестиялық деңгейдегі
корп. облигациялар

30%

Инвестициялық
активтер

70%

Дербес басқару Активтер Сыртқы басқару

30% кем емес Өтімді активтер

Инвестициялық активтер

- дамыған елдер компанияларының акциялары 30%

35%
МБҚ және «ВВ» төмен емес рейтингі бар дамушы елдердің квазимем.

облигациялары
5%

- «ВВВ-» төмен емес рейтенгі бар корпоративтік облигациялар 30%



Сыртқы басқаруға арналған эталондық портфельдер
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Мандат түрі Индекс Индекс сипаттамасы

Ғаламдық акциялар
Custom MSCI World 

Index

 23 дамыған ел компанияларының акциялары

 Morgan Stanley Capital International

компаниясымен құрылады

Дамушы елдердің

облигациялары
Custom Index (Q979)

 Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан

Республикасы эмитенттерінің бағалы қағаздарын

қоспағанда, "ВВ" - дан төмен емес рейтингтік

бағасы бар дамушы елдердің мемлекеттік және

квазимемлекеттік облигациялары

 АҚШ долларында номинацияланған

 бағалы қағаздардың 30 жылдан артық емес

айналыс мерзімі

Жоғары капиталдандырылған

инвестициялық деңгейдегі

ғаламдық корпоративтік

облигациялар

Custom Index (Q980)

 Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан

Республикасы эмитенттерінің бағалы қағаздарын

қоспағанда, "ВВВ -" - ден төмен емес рейтингтік

бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздар

 АҚШ долларында номинацияланған

 бағалы қағаздардың 30 жылдан артық емес

айналыс мерзімі



Сыртқы басқару

2018 жылдың наурыз айында «Дамушы нарықтардың ғаламдық облигациялары» мандаты

бойынша Aviva Investors сыртқы басқарушысына 220,0 млн. берілді.

Берілген сәттен бастап 2019 жылғы қаңтарға дейінгі кезеңдегі үстеме кірістілік 60 б. п. құрайды.
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«АҚШ долларымен номинацияланған, инвестициялық деңгейдегі жоғары капиталдандырылған

ғаламдық корпоративтік облигациялар», «ғаламдық активті акциялар» және «ғаламдық пассивті

акциялар» мандаттары бойынша сыртқы басқарушылармен келісімдер қол қою сатысында тұр

Компанияларды сыртқы сенімді басқаруға тарту кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады
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Валютатық портфелдің ағымдағы бөлуі
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Ағымдағы валюта портфелінің $ 8,0 млрд. мөлшеріндегі нысаналы құрылымы келесі

түрде көрсетілген:

1. өтімді активтер $2,4 млрд. (30% кем емес)

2. инвестициялық активтер $5,6 млрд. (70% артық емес), оның ішінде:

 акциялар $1,7 млрд. (30%),

 дамушы елдер облигациялары $2,2 млрд. (40%),

 инвестициялық деңгейдегі корпоративтік облигациялар $1,7 млрд. (30%)

Валюталық активтер млрд. $ Үлесі, %

Нақты белгіленген портфель 2,0 24,9%

Өтімді активтер 4,5 56,3%

Инвестициялық активтер, оның ішінде: 1,5 18,8%

акциялар 0,0 0,0%

дамушы елдер облигациялары 1,5 18,8%

инвестициялық деңгейдегі корп. обл. 0,0 0,0%

Жиыны 8,0 100,0%

01.01.2019ж. жағдай бойынша



Дербес басқару
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 2017 жылдың қараша айынан бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде

инвестициялардың жалпы сомасы 1,44 млрд. АҚШ долларын және орташа кірістілігімен

жылдық 4,2% құрады.

49,6

50,0

60,7

89,7

89,8

99,4

249,6

249,6

249,8

249,9

Облигации квазигос. сектора  Индии

ГЦБ Польши

ГЦБ  Филиппин

ГЦБ и облигации квазигос. сектора  Чили

ГЦБ Перу

ГЦБ Бразилии

Облигации квазигос. сектора Китая

ГЦБ России

ГЦБ и облигации квазигос. сектора  Мексики

ГЦБ и облигации квазигос. сектора  Индонезии

жылдық 4,34%

жылдық 4,62%

жылдық 5,05%

жылдық 4,12%

жылдық 5,09%

жылдық 4,01%

жылдық 4,13%

жылдық 3,68%

жылдық 2,98%

жылдық 4,45%

Индонезияның МБҚ-мен квазимем. 
секторының облигациялары 

Мексиканың МБҚ-мен квазимем. 
секторының облигациялары

Ресей МБҚ-ры 

Қытай квазимем. секторының 
Облигациялары

Бразилия МБҚ-ры

Перу МБҚ-ры

Чилидің МБҚ-мен квазимем. секторының 
Облигациялары

Филиппин МБҚ-ры

Польша МБҚ-ры

Индияның квазимем. секторының 



Зейнетақы активтерін инвестициялау

2016 жылдың басынан бастап зейнетақы активтерін инвестициялаудың жыл сайынғы

бағыттарын Мемлекет басшысы басқаратын Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңес

айқындайды
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2018 жылдағы инвестициялар, млрд. теңге

Облигации МФО

Облигации БВУ

ГЦБ МинФин РК

Иностранная валюта

Облигации квазигос. сектора РК

жылдық 8,5%

жылдық 12,0%

жылдық 9,3%

жылдық 10,0%

595,6

397,3

361,3

88,2

22,5

ҚР квазимем. 
секторының 

облигациялары

Шетелдік валюта

ҚР Қаржы Мин. МБҚ

ЕДБ облигациялары

МҚҰ облигациялары



2018 жылдың инвестициялық кірістің құрылымы
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 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде

есептелген инвестициялық кірістің жалпы сомасы 977,2 млрд. теңгені құрады

Бағалы қағаздар
және "кері РЕПО" 

операциялары
бойынша сыйақы; 

554,9 млрд. тг. 
(56,8%)

Басқа залалдар; 
-1,1 млрд. тг.

(-0,1%)

Шетел валютасын
қайта бағалаудан
түскен кірістер; 
394,04 млрд. тг.

(40,3%)

Бағалы
қағаздарды

нарықтық қайта
бағалаудан түскен

кірістер;
17,1 млрд. тг.

(1,7%)

Сыртқы
басқарудан түскен

кірістер; 
12,28 млрд. тг.

(1,3%)



Зейнетақы активтерінің кірістілігі
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 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде

нақты кірістілік (үстеме кірістілік) 5,97%-ды құрайды

 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде

нақты кірістілік (үстеме кірістілік) 9,93%-ды құрайды

6,31

15,65

7,95 7,92
11,27

7,40
13,60

8,50 7,10
5,30

59,38

49,45

0,00
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20,00

30,00

40,00
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60,00

70,00

2014 2015 2016 2017 2018

%

Доходность Инфляция Доходность (накоп.) Инфляция (накоп.)

Кірістілік Инфлияция Кірістілік  (жинақ.) Инфляция (жинақ.)



2019 жылға инвестициялау бағыттары
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2019 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтерін келесі негізгі бағыттар бойынша инвестициялау

жоспарлануда (Хаттама Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі

кеңес мүшелерінің қол қоюында):

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу;

 зейнетақы активтерінің портфелін әртараптандыру мақсатында шетел валютасын

сатып алу;

 квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және халықаралық қаржы ұйымдарының

облигацияларын сатып алу;

 екінші деңгейдегі банктердің және корпоративтік қазақстандық эмитенттердің қаржы

құралдарына инвестициялау.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау нарықтық шарттар бойынша жүзеге

асырылады.



Назар аударғаңызға алғыс

білдіреміз!


