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«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

инвестициялық декларациясын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2016 жылғы 17 наурыздағы № 86 қаулысына  

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

 

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы                   

30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына 

сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 

басқаруды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

декларациясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2016 жылғы 17 наурыздағы № 86 қаулысына мынадай 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық декларациясында: 

3-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) және 13-1) тармақшалармен 

толықтырылсын: 

 «2-1) активтерді активті басқару – портфель кірістілігінің ауытқуы 

өзгеруінің (tracking error) мәні 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздан асуы мүмкін 

басқару түрі; 

2-2) активтерді пассивті (индекстік) басқару – портфель кірістілігінің 

ауытқуы өзгеруінің (tracking error) мәні 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздан 

аспайтын басқару түрі; 

13-1) портфель кірістілігі ауытқуының өзгеруі (tracking error) – портфель 

кірістілігінің эталондық портфель кірістілігінен ауытқудың өзгеруін көрсететін, 

эталондық портфельге қатысты портфельдің нарықтық тәуекелінің негізгі 

көрсеткіші;»; 

16 және 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
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«16. «Кері РЕПО» операциялары шетелдік қаржы нарықтарында 

нарықтық құны операцияны жүзеге асыру сәтінде мәміле сомасының тиісінше 

100 (бір жүз) пайызынан және 102 (бір жүз екі) пайызынан төмен емес, бағалы 

қағаздың және/немесе эмитенттің «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық 

шкаласы бойынша «A-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 

рейтингтік агенттіктердің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар және өтеу 

мерзімі 10 (он) жылдан аспайтын мемлекеттік және корпоративтік бағалы 

қағаздардың кепілімен жүзеге асырылады. 

17. «Кері РЕПО» операциялары Қазақстан қор биржасында Қазақстан қор 

биржасы айқындайтын бағалы қағаздардың қоржынына кіретін мемлекеттік 

және басқа да бағалы бағалы қағаздардың кепілімен автоматты РЕПО 

нарығында жүзеге асырылады.»; 

27-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«27-2. БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін сыртқы басқаруға беру шетелдік 

ұйымдарды, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 

басқарушыларды таңдау тәртібін реттейтін Ұлттық Банктің нормативтік 

құқықтық актісіне сәйкес оларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы  активтерін  басқаруға қажетті іс-

әрекеттерді жасауды оларға тапсыру кезінде жүзеге асырылады. 

Акцияларды сыртқы сенімгерлік басқару кезінде активтерді пассивті 

(индекстік) басқару және активтерді активті басқару пайдаланылады.»; 

27-9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«27-9. Morgan Stanley Capital International компаниясы жасайтын әлемнің 

дамыған елдері компанияларының акцияларынан тұратын Custom MSCI World 

Index индексі акцияларға инвестициялар жасау үшін эталондық портфель 

болып табылады. Бұл индексті жасау талаптары мен шектеулері инвестициялық 

комитеттің шешімімен бекітіледі.». 

2. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова Ә.М.) осы 

қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мүдделі бөлімшелеріне 

жіберсін. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін. 

4. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді. 
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