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Бағалы қағаздар орталық депозитарийі (KCSD)
пост-трейдинг қызмет саласында Қазақстан
Республикасы қаржы нарығының басты
инфрақұрылымдық ұйымы болып табылады

KCSD өзінің клиенттеріне депозитарлық, тіркеу және ақпараттық
қызметті, сондай-ақ банктік шоттарға қызмет көрсетуді және төлем
агенті қызметін ұсынады
KCSD дамуының фокусі клиенттік сервистердің ыңғайлылығын арттыруға,
өнімдер спектрін кеңейтуге және Қазақстан қор нарығын одан әрі
дамытуға көмекті қамтамасыз ету үшін IT-трансформациялауға
бағытталған
Пост-трейдинг ұйымдардың халықаралық қауымдастығына қатысу,
көп жылдық клиенттік тәжірибе және шетелдік әріптестермен өзара ісқимылдың қалыптасқан жүйесі халықаралық капитал нарықтармен
интеграциялау кезінде KCSD ұстанымдарын күшейтуді қамтамасыз етеді
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Трансформация базисі

Технологиялық
және тұтынушылық
факторлардың
ықпалы

Қызмет
сапасын
жақсартудағы
қажеттілік

Цифрлық
трансформация
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Басымдықтар

ӨСІМ

АРХИТЕКТУРА
бағалы қағаздарды
есепке алу және есеп
айырысу жүйесіндегі
операцияларды
масштабтау үшін IТ
архитектураны
дамыту

ЖАҺАНДАНУ
халықаралық
депозитарийлермен
және жаһандық
кастодиандармен
депозитаралық және
корреспонденттік
қатынастарды кеңейту

шетелдік
портфельдік
инвестициялардың,
бөлшек базаның
өсуін және жаңа
құралдарды енгізуді
қамтамасыз ету

ОПТИМИЗАЦИЯ
нарыққа
қатысушылардың есеп
айырысу
операцияларын
жүргізуіне жұмсалатын
уақыт шығындарын
қысқарту
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Мақсаты
Орталық депозитарий базасында қаржы активтерінің кең тізбесіне қызмет көрсететін және
инвесторларға қызметтің кең спектрін көрсететін қор нарығындағы икемді
инфрақұрылымды қалыптастыру:

Бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау
Бағалы қағаздармен биржалық және биржадан тыс операциялар
бойынша есеп айырысулар
Биржадан тыс нарықта бағалы қағаздармен сауда-саттықты
ұйымдастыру
Корпоративтік іс-әрекеттерді жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету
Бағалы қағаздармен қарыздарды беру жөніндегі операцияларды
жүргізу үшін платформаны іске қосу
Клиенттерді кросс-сәйкестендіру жөніндегі қызметті көрсету
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Ағымдағы жағдайды талдау
Орталық депозитарий қызметінің барлық түрлерінің үдерістері көрсеткіштерінің тұрақты
қарқыны және оң өсуі
Номиналды ұстаудағы
қаржы құралдары көлемі (трлн теңге)

Қосалқы шоттар саны

+29%
109 078

2016

x 4,0 есе
113 130

2017

120 762

2018

121 139

2019

86

136 573

2020

254 539

21

2016

2017

2018

2019

2020

Ақша аударымы жөніндегі мәміле көлемі
(трлн теңге)

≈

CAGR +22%
323 582

309 625

2016

2017

2018

319 474

2019

554

357 500

2016

281 068

2016

2017

2018

2019

2020

83,87506

65,40936

430

CAGR +9%

76

76

2016

2017

2017

2018

2019

Ескертпе :
- диаграммалардағы деректер кезеңнің соңғы айына көрсетілген;
- тренд соңғы бес жыл үшін көрсетілген
- CAGR (англ. Compound annual growth rate) — бір жылғы орташа жиынтық өсу қарқыны.

2020

2016

2017

0,9063

26,04564

2018

2019

2020

2018

2019

x 2,7 есе
1,26508

19,6532

116

91

2020

Бейрезидент-депоненттерде және
олардың бейрезидент-клиенттерінде
қаржы құралдарының көлемі
(трлн теңге)

338
16,91673

174

243 591

Резидент-депоненттерде және
олардың резидент-клиенттерінде
қаржы құралдарының көлемі
(трлн теңге)

x 4,1 есе

560

386

2020

355 770

139 734

27

Ақша аударымы жөніндегі мәміле
саны
385 939

CAGR +22%

67

18

Қызмет көрсетуге қабылданған ISIN
тізілімі саны

Тіркелген мәміле саны

2016

2017

2,01723
1,52101
0,94283

2018

2019

2020
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Бизнес-стратегияны дамыту бағыттары
1
Депозитарлық
қызмет

• Омнибус шоттары жүйесін енгізу
• Бағалы қағаздар жөніндегі
операциялар мен есеп
айырысуды тіркеу
технологияларын жетілдіру
• Бағалы қағаздармен қарыздар
беру жөніндегі операцияларды
жүргізу үшін платформаны іске
қосу
• Шетелдік депозитарийлермен
және жаһандық
кастодиандармен
"депозитаралық көпірлерді"
қалыптастыру
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3

Бағалы қағаздар
мен өзге де қаржы
құралдарын
ұстаушылар
тізілімдерінің
жүйесін жүргізу

Банктік
операциялар
дың
жекелеген
түрлері

Бағалы
қағаздардың
биржадан тыс
нарығындағы
сауда

• Шетел валютасын
айырбастау сервисін
енгізу

• Бағалы қағаздармен
биржадан тыс
мәмілелер жасау
кезінде DvP моделін
енгізу

• «Табылмаған
клиенттердің»
активтерін сақтау
бойынша функцияны
кеңейту
• Вексельдерді тіркеу
және есепке алу
жүйесін енгізу
• Операцияларды тіркеу
уақытын қысқарту
• Тіркеу қызметтеріне
қашықтан қол жеткізуді
оңайлату

• Банк қызметін жүзеге
асыру кезінде
рәсімдерді
оңтайландыру
мақсатында заманауи
технологиялық
шешімдерді енгізу
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• Бағалы қағаздармен
және өзге қаржы
құралдарымен саудасаттықты
ұйымдастыру бойынша
сервисті дамыту
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Корпоративтік
іс-әрекеттер
түйіні

Экожүйе
қызметін
дамыту

• Орталық
депозитарийдің есепке
алу жүйесін
корпоративтік ісәрекеттер туралы
ақпаратты ашу
жүйесімен
интеграциялау

• Бағалы қағаздар
нарығының кәсіби
қатысушыларының
клиенттерін
сәйкестендіруді және
тиісінше тексеруді
жүргізу бойынша
көрсетілетін қызметті
енгізу

• Корпоративтік ісәрекеттер порталын
қалыптастыру
• Акционерлердің жалпы
жиналыстарында
электрондық дауыс
беру жүйесін құру және
енгізу

• Орталық депозитарий
базасында маркетплейсті дамыту

• Clearstream ұйымымен
депозитаралық байланыстарды
дамыту
• KASE айналыстағы шетелдік
бағалы қағаздар бойынша есеп
айырысу жүйесін жетілдіру
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Негізгі қызметті дамыту бағытттары
7
Қызметті
цифрландыру

• Операциялық міндеттерді шешу
кезінде неғұрлым заманауи
және технологиялық
шешімдерге көшу
• Орталық депозитарийдің
қызметкерлері мен клиенттерін
сапалы және өнімді
құралдармен және
қызметтермен қамтамасыз ету

8
Қызметті
қаржыландыру
қағидаттары және
тарифтік саясат
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Корпоративтік басқару
жүйесін және бақылау
ортасын жетілдіру

• Сапалық сипаттамалардың
қызметтің сандық (қаржылық)
көрсеткіштерінен басымдығын
қамтамасыз ету қағидатын
ұстануды сақтау

• Ақпаратты ашу жүйесін жетілдіру және
Орталық депозитарий қызметінің
айқындылық деңгейін арттыру,
стейкхолдерлермен өзара әрекетті
жақсарту

• Қызметтің қаржылық нәтижесіне
қарамастан басымдық берілген
шығыстарды жоспарлау, бұл өзінөзі өтеу және өзін-өзі
қаржыландыру қағидатынан
ауытқу мүмкіндігін білдіреді

• Бақылау-комплаенс рәсімдерін дамыту
• Ішкі аудит жүйесін жетілдіру

10
Адам ресурстарын
дамыту

• Персоналды басқарудың
бірыңғай саясатын іске асыру
процесін басқару
• Тиімді
HR-құралдарын әзірлеу
• Кәсіби
HR-консультация көрсету

• Тәуекел-менеджментті жетілдіру
• Орталық депозитарий қызметіндегі ESG
стандарттарының имплементациясы
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Клиенттік сервистер және IT-инфрақұрылым
Стратегияны іске асыру барысында барлық клиенттік сервистердің IT-платформасын
және архитектурасын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді:

API, Big Data интеграциялық шешімдерді іске асыру
"Банк-клиент", "Номиналды ұстаушы" жеке кабинеттерін; "Anti-money
laundering" ақпараттық жүйесін; корпоративтік іс-әрекеттер порталын
енгізу есебінен Орталық депозитарийдің депозитарлық, төлемдік,
банктік, ақпараттық және технологиялық сервистерін оңтайландыру
және жетілдіру
Рәсімдерді оңайлату, клиенттердің сұраныстары мен ұсыныстарын
бағыттауды жақсарту, сондай-ақ клиенттер тарапынан көрсетілетін
қызметтердің сапасына қанағаттану деңгейін бақылау
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НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ

050040, Алматы қ., Сәтбаев к-сі,
30/8, 163-тұрғын емес үй-жай
Тел.: +7 (727) 262 08 46
E-mail: kacd@kacd.kz
Интернет-сайт: www.kacd.kz

