
Зейнетақы активтерін басқару

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жанындағы Қоғамдық кеңеске дайындалды
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Басқарушы компания туралы қысқаша ақпарат

Halyk Global Markets — Қазақстанда ғана емес, халықаралық нарықта да танылған

Қазақстандағы ірі инвестициялық банктердің бірі. Halyk Global Markets – Қазақстандағы ең ірі

банк «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес компаниясы.

28,1млрд теңгеден астам 

Меншікті капиталы

20,9млрдтеңгеден астам

Активтері

Реттеушінің барлық пруденциалдық нормативтерін елеулі 

артықпен орындау

7,3%

10,8%11,3%

14,0%

ROAA ROAE

Средний уровень среди управляющих компаний в РК АО "Halyk Global Markets"

2021 жылғы ең тиімді басқарушы компаниялардың бірі

14,80%

12,0%

17,80%

2019 2020 2021

Меншікті портфельдің табыстылығы

Активтерді басқарудағы 
жылдан астам

тәжірибесі25

трлн. теңгеден астам
клиент активтері1,2

ҚР басқарушы компаниялар арасындағы орташа деңгей «Halyk Global Markets» АҚ 



2

Зейнетақы активтерін басқарудың инвестициялық стратегиясы

Зейнетақы активтерінің валюталық 
тәуекелдерінің төмендеуі

Жинақтардың оң нақты құнын сақтау

Мақсатты
12-13% 

жылдық
табыстылық

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРҒА ЖЕТУ ҮШІН ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ СТРАТЕГИЯСЫ

Зейнетақы жинақтарының 50%-ға дейінгі бөлігін 
«қатты» валютада номинацияланған активтерге бөлу

30% үлестік құралдарға:
ETF/Акциялар

20% борыштық құралдарға:
ETF/ Облигациялар

Қалған активтерді теңгеде номинацияланған 
борыштық құралдарға бөлу

Уақытша бос ақша қаражатын ақша 
нарығының құралдарына

ҚРҰБ ноталары
Қаржы министрлігінің, 

квазимемлекеттік компаниялардың 
және корпоративтік эмитенттердің 

облигациялары
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Қаржы құралдарын іріктеу процесі

01
Бизнес циклді талдау

02
Секторды таңдау 

03
Секторды талдау

04
Эмитенттерді іріктеу 

01
Ақша нарығындағы 
мөлшерлемелердің 
өзгеруін болжау

02
Кірістілік қисығының 
өзгеруін болжау

03
Несие спредтерінің 
болжамы

04
Эмитенттерді іріктеу 

Үлестік қаржы құралдары Борыштық қаржы құралдары

Бизнес циклді талдау үшін келесі индикаторлар 
қарастырылады: Орталық банктің ақша-несие 
саясаты, пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі, 
инфляцияның өзгеруі, бизнестің сенім 
индексінің өзгеруі

Сұраныстың ықтимал өсуін немесе ұсыныстың 
төмендеуін талдау арқылы таңдалған 
секторлардың ең перспективалы бағыттарын 
анықтау. Бұл түпкілікті өнім/қызмет бағасының 
өсуіне, сондай-ақ нарықтың маңызды 
ойыншыларын іздеуге мүмкіндік береді

Секторды таңдау экономикалық циклдарды 
және экономиканың 
секторларының/салаларының даму/өсу 
перспективаларын талдауға негізделген

Техникалық және іргелі талдауды пайдалана 
отырып, жете бағаланбаған және 
перспективалы эмитенттерді іздеу

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ІРІКТЕУ ПРОЦЕСІ "TOP-DOWN" ҚАҒИДАСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН

Ақша нарығындағы пайыздық мөлшерлемелердің 
деңгейін болжау үшін ФРЖ мөлшерлемелерін 
көтеру/төмендету күтулері, сондай-ақ своп 
мөлшерлемесі мен LIBOR қисығының пішінін 
талдау пайдаланылады

Елдік пен салалық спредтерді талдауға
негізделген несиелік спред болжаулары

Тәуекелсіз (Treasuries) кірістілік қисығының 
деңгейінің, пішінінің және көлбеуінің болжамы 
нарыққа қатысушылардың ұзақ мерзімді 
инфляция деңгейіне күтулеріне және форвардтық 
мөлшерлемелерді талдауға (Implied Forward Rates) 
негізделген

Дюрацияны таңдау, әлемдегі 
макроэкономикалық үрдіс және эмитенттердің 
несиелік сапасы негізінде эмитенттерді іріктеу
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Зейнетақы жинақтарын инвестициялық басқаруға беру

«Сентрас 
Секьюритиз» АҚ

10%

«Halyk Global Markets» 
АҚ

29%
«Jusan Invest» АҚ

45%

«BCC Invest» АҚ
16%

Зейнетақы жинақтарын басқарушылар арасында 

бөлу

8 712 
млн теңге

«HALYK GLOBAL MARKETS» АҚ БАСҚАРАТЫН ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН БӨЛУ

20,7%

Үлестік қаржы құралдары

25,3%

Борыштық қаржы құралдары

54,0%

Ақшалай қаражат және ақша 

нарығының құралдары

«Halyk Global Markets» АҚ инвестициялық қызметінің нәтижелері

2021 жылғы табыстылығы 
жылдық пайызбен10,6%

1 маусымдағы табыстылық
2022 жылдың басынан бастап-3,7%

млн теңге
таза активтердің сомасы2 476



Зейнетақы активтерін басқару кезіндегі басқарушы компаниялар кездесетін қиындықтар

Тәуелсіз бағалаушының 

бағалауы

Зейнетақы активтері үшін кастодиан 

банкті таңдау

Басқарудағы активтердің 

мөлшері
Активтерді басқару 

шығындары

Нормативтік құқықтық актілердің 

жетілдірілмегендігі
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Дайындаған: 
«Halyk Global Markets» АҚ

ҚР, Алматы қ.,

Н.Назарбаев даңғылы, 240г

«CDC-1» БО, 10-11 қабат

Бизнесті дамыту департаменті

drb@halykgm.kz

+7 (727) 339-72-71

+7 (701) 724-77-03

Жауапкершілікті шектеу туралы арыз
Осы жарияланымдағы ақпарат пен пікірлерді «Halyk Global Markets» АҚ дайындаған
және тек компания клиентерінің ақпаратына арналған. Осы аналитикалық
материалды дайындауға айтарлықтай күш жұмсалғанына қарамастан, «Halyk Global
Markets» АҚ осы есепте берілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына, сондай-
ақ оның сенімділігіне кепілдік бермейді. «Halyk Global Markets» АҚ да, оның өкілдері
немесе қызметкерлері де осы есепті пайдалану нәтижесіндегі тікелей немесе
жанама залал үшін жауапты емес. «Halyk Global Markets» АҚ осы есепті жүйелі түрде
жаңартып отыруға, сондай-ақ осы есепті дайындаған сәттен бастап орын алған
барлық өзгерістер туралы есеп беруге жауапкершілік көтермейді. «Halyk Global
Markets» АҚ инвесторлардың назарын олардың қаржы құралдарына салған
инвестициясынан түсетін табыс нарықтық және нарықтық емес факторлардың
әртүрлілігіне байланысты екеніне аударады. Атап айтқанда, пайыздық
мөлшерлеменің ауытқуы, салық салу нормаларының өзгеруі, валюта бағамының
өзгеруі, бағалы қағаздар бағамының өзгеруі, нарықтық индекстер, компаниялардың
өндірістік және қаржылық көрсеткіштерінің өзгеруі, сондай-ақ басқа факторлар
инвестордың нақты табысына әсер етуі мүмкін. «Halyk Global Markets» АҚ өткен
нәтижелер әрқашан болашақта қандай нәтиже беретінін көрсетпейтініне назар
аударады. Сонымен бірге болашақ нәтижелерді бағалау орындалмауы мүмкін
болжамдарға негізделеді. Кез келген инвестицияның немесе кірістің құны көтерілуі
және төмендеуі мүмкін, нәтижесінде инвесторлар салған соманы толығымен
қайтара алмауы мүмкін. Жалпыға бірдей мойындалған нарық жоқ инвестициялар
жағдайында инвесторлар оларды сатуда немесе олардың құны немесе олармен
байланысты тәуекелдер туралы сенімді ақпарат алуда қиындықтарға тап болуы
мүмкін. Есеп оны алатын тұлғалардың жеке қаржылық ерекшеліктері мен
мақсаттары ескерілмей жасалған. «Halyk Global Markets» АҚ инвесторларға белгілі
бір инвестициялар мен стратегиялардың орындылығын тәуелсіз бағалауды ұсынады
және инвесторларды қаржылық кеңесшілердің қызметтерін пайдалануға
шақырады. «Halyk Global Markets» АҚ осы жарияланымдағы ақпарат пен пікірлерді
компанияның басқа бөлімшелерінің мамандары қарастырмағанын және оларға
белгілі ақпаратты көрсетпеуі мүмкін екенін атап көрсетеді. «Halyk Global Markets» АҚ
өкілдері мен қызметкерлері, оның ішінде лауазымды тұлғалар осы есепте
көрсетілген қаржы құралдарының кез келгенінде лауазымдарға ие бола алады және
мұндай қаржы құралдарындағы позицияларын мезгіл-мезгіл өзгерте алады. «Halyk
Global Markets» АҚ маркет-мейкер ретінде әрекет ете алады немесе осы есепте
талқыланған компаниялардың қаржы құралдарына андеррайтер жасай алады,
оларды мәміленің негізгі тарапы ретінде клиенттерге сата алады немесе сатып
алады. Есепке барлық құқықтар «Halyk Global Markets» АҚ-қа тиесілі. Осы
аналитикалық материалды ішінара немесе толық көшіру және тарату «Halyk Global
Markets» АҚ жазбаша рұқсатынсыз жүзеге асырылмайды.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия
Лицензия нөмірі: №3.2.236/13
Берілген күні: 2020 жылдың 15 шілдесі 
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