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КІРІСПЕ 

Кәсіптердің жаңа түрлерін зерттей отырып, адам қоғамға және өзінің 

кәсіби өсуіне пайдалы болатын дұрыс векторды қалай таңдауға болатынына 

тап болады? 

Статистикаға сәйкес, студенттер анықтаған мамандықтардың ішіндегі ең 

танымалдары – биохимик, дәрігер, кино актері, оқытушы, веб-дизайнер, 

бағдарламашы, веб-әзірлеуші, астроном, тас кескіш, өрт сөндіруші, 

нейропсихолог, генетик, тіс хирургі, ұшқыш, прокурор және т.б. 

Жаңа ғасыр өз ережелерін талап етеді, олар цифрлық технологияларды 

қолдана отырып, қазіргі заманғы іргетастарға және ұсынылған 

мүмкіндіктерге жоғары бейімделуді талап етеді.    

Көктем-2020 пандемиясы өзінің күшті жақтарын көрсетті және 

таңдалған кәсіптердің әлсіз жақтарын анықтады: қалай табыс ету керек және 

отбасын қалай ұстауға болады? Талдаудан кейін анықталғаны, карантин 

кезеңінде ең сұранысқа ие медицина қызметкерлері, санитарлар, 

жүргізушілер, азық-түлік жеткізушілері, сатушылар, куръерлер, колл 

орталықтардың қызметкерлері, полиция қызметкерлері, аула сыпырушылар, 

суарушылар мен оқытушылар, сонымен қатар интернет-маркетологтар, 

психологтар, интернет дүкендердің менеджерлері болды. 

Қашықтан жұмыс істегендердің бәрі жалақының бір бөлігін алып, 

отбасыларын қажетті тауарлармен қамтамасыз етті және өз аяқтарында тұра 

алды. Олардың кейбірін атауға болады: фрилансер, копирайтер, әзірлеуші, 

бағдарламашы, смм менеджері, банк қызметкерлері, оқытушылар және 

басқалары, карантин кезінде әдеттегідей жұмыс істегендер. Қысқартуға 

ұшырағандар үйде қалды және мемлекет ұсынатын ең төменгі жәрдемақыға 

тіршілік етті (42 500 тг.), ал төленген сома пәтерді, коммуналдық 

қызметтерді және интернет байланысын жалға алуды есепке алмай, тек тамақ 

пен дәрі-дәрмекті ғана өтей алды. 

Психологиялық күйзелістер мен отбасы бөлігінің ыдырауы жиілеп кетті, 

шешімі жоқ тұрмыстық проблемалар өмірлік маңызы бар заттардың 

қанағаттанбауына байланысты ерлі-зайыптылар арасында өткір жанжалды 

жағдайларды тудырады. 

Барлық шешілмеген мәселелер негізгі ақша алушыны табысқа жетудің 

жаңа жолын іздеуге, сөзсіз гаражға баруға және ескі қоқысты жинауға 

итермелейді - бұл мәселеден алшақтатады, бірақ күтілетін табысты бермейді, 

сондықтан осы жағдайдан шығудың жолын табу керек. Шешімді табу қажет: 

қалай және қайдан ақша табуға болады? Жаһандық мәселе... 

Мұндайда осы монография пайдалы болады, онда «трейдинг деген не?», 

«трейдер деген кім?» деген сұрақтарға жауап табуға болады. 
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КІРІСПЕ БӨЛІМ 

Монографияда біз 21 ғасырдың мамандығы ретінде трейдингтің әлеуетін 

ашамыз. Жеңілірек түсіну үшін біз не туралы сөйлейтінімізді түсіндіреміз. 

Біз барлығымыз күнделікті өмірде стандартты және қарапайым 

әрекеттерге үйреніп қалдық. Туу, балабақша, мектеп, университет және, 

әрине, мамандық пен жұмыс берушіні таңдау. Бұл тілек отбасының 

мүмкіндігімен және ата-ананың табысымен салыстыруға болатындығы 

әрдайым мүмкін емес. Оқуды аяқтаған көптеген адамдар бағытты өз бетінше 

таңдай алмайды және күнделікті сүйікті емес жұмыста жоғалады, күнделікті 

жұмыс басталады және эмоционалды күйзеліс пайда болады, бұл адамның 

табысы мен физикалық денсаулығына бірден әсер етеді. Мұның бәрі неге? 

Біз өз қолымен басқа көздерден табыс алу мүмкіндігінің көкжиегін жабатын 

адамның мүмкіндігі туралы айтып отырмыз. 

Ал, мұнда қандай мүмкіндіктер бар деп, сіз қарсылық білдіре аласыз? 

Қойыңызшы! 

Дәлел: сіз жұмыс істеп және 1000$ мөлшерінде табыс (жалақы) аласыз 

делік, 2021 жылғы 22 ақпандағы күні ұлттық валютаға қайта есептеу кезінде: 

1000*416 = 416 000 теңге. Ең алдымен, бәрі міндеттемелерді жабуға, 

қарыздарды және, бар болса, барлық басқа нәрселерге төлеуге жүгіреді. 

Бірақ! Ақшаның маңызды ережесі, өсу және өсіру, табыс алып, ең алдымен 

сіз өзіңізге төлеуге міндеттісіз! 

Сіз, ия, бұл қалай деп, сұрайсыз? 

Дәл солай! 

Өйткені Сіз өзіңіздің энергетикалық ресурстарыңызды компанияның 

жемісті жұмысына жұмсадыңыз, дәл Сіздің көмегіңізбен компания аудит пен 

басқа да тексерулерден сәтті өтті, Сіздің ұтымды және стратегиялық 

жұмысыңыз болмаса нәтиже болмас еді. Барлық орындалғанның 

қорытындысы ақша түріндегі көтермелеу болып табылады, біздің жағдайда 

әрбір кірістен 10% - 100$ немесе 41 600 теңге. 

Сіз олар не үшін деп сұрай аласыз, ал ол Сіз өз компанияңызда немесе 

ұйымыңызда еңбек еткенше сіздің әрбір теңгеңіз немесе долларыңыз Сіз 

үшін жұмыс істей бастауы үшін. Сіз 900$ қауіпсіз өмір сүре аласыз. Өзіңіздің 

айлық жұмысыңыз үшін ақы төлей отырып, сіз өзіңіздің санаңызға 

қауіпсіздік жастықшасын үнемі өсіру туралы түрткі бересіз. Мысалы, 

нәтижені есептейік: сіз өз қорапшаңызға тұрақты түрде 12 ай ішінде 100$-дан 

10%-ға ақша аудардыңыз, нәтижесінде сіз 1200 доллар жинадыңыз. Сіз 

өзіңізге 13 жалақыны жинадыңыз - Алақай! Сіз менің супер-кейіпкерімсіз! 

Әрі қарай не? Әрі қарай, ең қызығы - бұл соманы балаларға немесе 

туыстарға беруге болады, бірақ осылайша Сіз өз жұмысыңызды 

құнсыздандырасыз. Ең жақсы шешімі, мысалы, Сізге жылдық 1-13% беретін 

банк депозитіне енгізу (салым валютасына байланысты, долларлық депозит 

1-2%-дан, теңгелік депозит 10-13%-дан өзгереді), Сіздің сомаңыз бір жыл 

ішінде 13%-ға өседі. 
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Келесі айдың әрбір бірінші күні Сізге пайыздар есептеледі және Сіздің 

сомаңыз капиталға айналады, нәтижесінде долларлық депозиттерде Сіз 120$ 

табыс аласыз (валюталық салымға 1% есеп айырысу 1200$ = барлығы: 1320$) 

немесе жылдық 13%-бен 416 000 теңгеге 54080 теңге (теңгелік активтер 

бойынша салым үшін). 

Көп пе, аз ба? Сіздің ақшаңыз Сізге пайда әкелетіні өте маңызды, кірісті 

пайыздық мәнде бағалау мөлшері бірдей, жиынтық мәнде алынған ақшаның 

мөлшері мен маңыздылығын анық көруге болады. Инвестициялау мәдениеті 

ежелден бері бәріне таныс. 

Біздің ата-аналарымыз МСМҚ сақтандыру компанияларына 

балаларының кәмелет жасына жеткенге дейін квазимемлекеттік 

компаниялардың облигацияларын, Асад инвест купондарын салған (олар 

бізде әлі де бар, бірақ жасаушы жоқ ). Есте сақтасаңыздар, Мавроди құрған 

МММ компанияның көтерілуі болған. Идеология қандай болды? 

Жоғарыда аталған бағдарламалардың негізін қалаушылардың қандай 

мақсатқа ұмтылғанына нақты жауап беру қиын, бірақ адамдарда көкжиегі 

пайда болды және кірісті тек өз энергиясынан ғана емес, басқа көздерден де 

алуға мүмкіндігі туды. Депозит - ең қарапайым және дәлелденген құрал, ал 

инвестициялау кезінде басқа да мүмкіндіктер бар. 

Банк салымдарынан кейін танымал болатын салынып жатқан 

жылжымайтын мүлікке инвестициялар, үлестік қатысу – бұл объектіні салу 

кезеңінде шаршы метр үшін ең төмен бағамен салым салуға мүмкіндік береді 

(барлық құрылыс салушылардың шарттары әртүрлі). 

Мысал: Реджин инвест деген белгілі бір компания 5 қабатты үй салады, 

Сіз жалпы ауданы 75 шаршы метр 2 бөлмелі пәтерді сатып алуды өтедіңіз, 1 

шаршы метрінің құны - 230 000 теңге (элиталық класс үйі), толық 

пайдалануға тапсыру кезінде сіз сатып алынған пәтер үшін 75*230 000 = 17 

250 000 теңге мөлшерінде толық өтейсіз, жылжымайтын мүлікті иелену 

туралы құжаттаманы алғаннан кейін сіз нарықтық құны бойынша 1 шаршы 

метрің 310 000 теңгеге сата аласыз, нәтижесінде алынатын сома 75*310 000 = 

23 250 000 теңге, Сіздің үлестік қатысудан түсетін пайдаңыз мынаны 

құрайды: 23 250 000 – 17 250 000 – (10% айырмасына салық) = 5 400 000 

теңге бір жыл ішінде. 

Егер біз банктік салым мен жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату 

бойынша алынған кірістіліктің мөлшерін салыстыратын болсақ, келесі 

нәтижені көреміз: 

Депозит - сомасы 1000$ - 120$ 

                 416 000 сомасына – 54 080 теңге 

                 % мәнде - 1%;                   % мәнде -13%. 

Жылжымайтын мүлік 

                 Сомасы 17 250 000 теңге 

Сату сомасы 23 250 000 теңге 

                 Табыс 5 400 000 теңге 

                 % мәнде - 31,3%. 
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Келісеміз, сомалар бірдей емес, бірақ есептеу осыған сүйенген - 

депозиттердің мүмкіндіктері мен ықтималдығы әркім үшін әр түрлі. 

Мысалдың маңызды аспектісі - ақша заңын қолдану Сіздің капиталыңызды 

физикалық тұрғыдан өсіруге ғана емес, сонымен бірге ол саналы түрде 

әрекет етеді және Сіздің кірістеріңіз бірнеше есе өсуі мүмкін. Сонымен қатар, 

жылжымайтын мүлікті жалға беруге және коммуналдық пен басқа 

шығындарды өтеу үшін ай сайынғы төлемді алуға болады. Әрине, 

жылжымайтын мүлікті актив деп санау қиын, салынған инвестицияның өтелу 

мерзімі нарықтағы орналасуы мен сұранысына байланысты 10-12 жылды 

құрайды. Орта буын догматизімін ескере отырып, Сіз тыныш ұйықтай 

аласыз, егер Сіздің басыңызда пана болса, қалғаны оңай беріледі. 

        Депозитке және қорғауға арналған келесі қызықты өнім - бұл өмірді 

сақтандыру деп аталатын құрал. Ол Сізге таңдаған кезең ішінде 24\7-ге, яғни 

сақтандыру мерзімі бойынша + - 10-15 жылға сақтандырылуға мүмкіндік 

береді. 

   Жақсы мысал бар: 

 Сіз 30 жылға жинақтауды ұйғардыңыз, Сіздің салымыңыздың сомасы 

жыл сайын 300 000 теңгені құрайды, бүкіл мерзім ішінде Сіз компанияның 

дивидендтері үшін 9 000 000 теңге +5% жинайсыз және Сіз таңдаған мерзімге 

жеткенде не аласыз: 300 000*30*5% = 9 450 000 теңге. 

   Есеп айырысу мысал түрінде жүргізілді, сақтандыру компанияларында 

Сізге факт бойынша есеп айырысу және төленуге тиісті түпкілікті сома 

жасалады. 

        Консерваторлар үшін сенімді құрал болып тазартылған физикалық 

алтын табылады. Тарихқа көз жүгіртсек, соғыстан кейінгі жылдары алтыны 

барлар өз шаруашылықтарын қалпына келтіріп, өздеріне қолайлы өмір 

сыйлады. Бұл актив сенімді болғандықтан, оны кез-келген уақытта сатуға 

және ақша массасына айналдыруға болады. Алтынның құны әлемдік нарыққа 

байланысты, онда есепке1 троицктік унция алынады. 1 троицктік унциясында 

31,1034768 грамм алтын, 2021 жылғы  22 ақпандағы грамм құны: 1795,20 тн. 

Дереккөз: finviz.com 

 Мұрағаттан біраз тарих: жалақыны біз сияқты ай сайын күтпеген бір 

әріптес болды, ол өзіне күн сайын мейрамханаларда түскі және кешкі ас 

ішуге мүмкіндік туғызатын, ал біз келесі жалақыға дейін есеп жүргіздік. Біз 

бәріміз таңқалатынбыз, өйткені жалақымыз тең болатын. Қыз жасырынды 

болған, бірақ ол маған ешкімге айтпа деген қатаң құпияның астында сырын 

айтты. Әрине, мен келісіп, уәдемді орындадым. Сонымен, біздің 

әріптесіміздің толық әмиянының құпиясы неде болды? 

Ол жылына бір рет біздің 2 жылдық кірістерімізді құрайтын 

дивидендтер төлейтін бір ірі агроөнеркәсіптік компания акцияларының иесі 

болыпты. Мен таңқалдым, бұл қалай, осылай жасауға болар ма еді? 

Сол кезде маған қызық болып, дивидендтерді алу мақсатында мен 

Қазақстанның ірі компанияларының акцияларына инвестициялау мүмкіндігін 
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іздей бастадым (% акционерлердің жыл сайынғы жиналысында келісім 

бойынша дивидендтерді төлеу күнтізбесіне сәйкес төленеді). 

Біз монографияның атауында ашылған тақырыптарымызға 

жақындаймыз, онда Қазақстанның қор нарығында мәмілелер жасау бойынша 

тәжірибелер мен мысалдар (көбісі дивидендтер алу үшін инвестициялайды), 

биржада аз өтімділік алыпсатарлық үшін сирек кездесетіндер және биржада 

саудаланатын акцияларды аз таңдау себебінен көрсетілген. 

Сондай-ақ, қысқа уақыт аралығында акциялармен немесе басқа 

активтермен сауда-саттықты алып-сатарлықтан түсетін табыстың мысалын 

анықтау және алу үшін неғұрлым мобильді сыртқы нарықтардағы сауда-

саттықтың мысалдары көрсетілген. 

Мерзімі бойынша кірістілікті алу үшін әртүрлі активтер бар, біз Сізге 

жоғарыда сипаттадық: депозит түріндегі банктік салым – инвестициялау 

мерзімі 12 ай. 

Жылжымайтын мүлікке үлестік қатысу: инвестициялау мерзімі 12 айдан 

24 айға дейін (өтелімділігін есептеу үшін 120 ай). 

Алтын - мерзімсіз мерзім (өткізу және ақша массасына айналғанша). 

Акциялар - мерзімі 15 минуттан және одан да көп (түсіндірейік: нарықта 

жоғары сұранысқа ие акцияларға алыпсатарлық жасаған кезде бағаның өсуі 

мен төмендеуінен пайда табуға болады). 

Дивидендтер алу үшін акциялар - орташа мерзім 12 айдан бастап 

(мүмкін болса, ағымдағы кірісті белгілеп, қайтадан позицияға өту). 

Өсу мақсатындағы акциялар (Баффет теориясы, дағдарыс кезінде бағасы 

жоғалған ірі компаниялардың акцияларын сатып алады) - 12 айдан бастап 

және одан жоғары. 

Облигациялар - инвестициялау мерзімі 1 жыл және одан көп, Сіз бұрын 

келісілген шартта кепілдендірілген табыс аласыз және әр жарты жыл сайын 

компания бизнесін дамытуға қосқан үлесіңіз үшін купондық төлемдер 

аласыз, және мерзім өткеннен кейін салымның барлық сомасын қайтарасыз. 

Әрбір жазылған тарауда мәмілелерге әсер ететін әртүрлі аспектілер 

туралы айтылады. Бірінші тарауда телеграф, телефон және одан да көп 

компьютерлер болмаған кезде жақсы ескі күндерде қор нарығындағы 

сауданың тарихы берілген. Қарапайым сөзбен айтқанда: биржа - бұл Сіз үшін 

ең арзан сатып алатын және нарықта қайта сататын бірдей көтерме нарық, 

мүмкін сатып алушы болса қолма қол немесе белгілі бір уақыттан кейін. 

Қарапайым мысал: Сіз күріш өсірумен айналысасыз және оны Қазақстан 

аумағында сатуды ұйғардыңыз, біреуіне, екіншісіне қоңырау шалып, 

коммерциялық ұсыныс жібердіңіз, және Сіздің күріштің барлық партиясын 

Цесна деген бір ірі компания сатып алды делік, мысалы, сіз 230 теңгеден 10 

000 тонна күрішті сатқансыз. Өзіндік құн ыдысты есепке алмағанда 95 теңге 

+ ыдыс + жеткізу = 125 теңге болды. 

Сатып алушыны іздеуге қанша уақыт жұмсадыңыз? Жүкті жіберу және 

сіздің тауарыңыз үшін толық соманы алуға? Бір күн, екі немесе апта? 
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Қор нарығында да осылай, Сіз таныс компаниялардан, мысалы, отандық 

Халық банк деген атпен банктен бір акция үшін 93 теңге бағасымен акциялар 

сатып аласыз. Сіз 10 000 дананы 930 000 теңгеге сатып алдыңыз, баға 

өскенше уақыт күте отырып, Сіз оны бір акциясы үшін 120 теңгеге сатасыз, 

нәтижесінде сіз 1 200 000 теңге немесе 270 000 теңге өзіңіздің еңбегіңіз  және 

тосқаныңыз үшін аласыз. Мұнда сатып алғаннан кейін бағаның төмендеу 

қаупі бар, уақыт өте келе күту қаупі бар, бірақ Сіз жүгірмейсіз және 

барлығыңызға акцияларды сатып алуды ұсынбайсыз, биржада нарықтық 

бағамен сатып алуға дайын сатып алушылар бар, бірақ Сіздің міндетіңіз: 

пайда табу. Осыған байланысты Сіз өз бағаңызды күтесіз. Қол жеткізген 

кезде - сәтті сатасыз! 

 Бұл оңай ма? Ия және де жоқ. Акциялар бойынша орта мерзімді сауда 

стратегиясын таңдағанда, Сіз бағаны байқап, оны іске асырғанға дейін 

портфельде ұстай аласыз. Бағаның өзгеруін бақылап отырып. Диаграммалар 

нарықтың көңіл-күйі мен серпінін, тәжірибені нақты көрсетеді, Сіз өз 

акцияңызды сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік беретін сигналдарды көре 

аласыз. 

Екінші тарауда трейдингтің пайда болу тарихы сипатталған, бірінші 

тараумен бір қарағанда біршама ұқсастығы бар, бірақ, әрине, өзіндік 

айырмашылықтары да бар. 

       Үшінші тарау трейдерлік кәсібінің сипаттамасын, күшті және әлсіз 

жақтарын береді. Трейдинг – бұл медицина сияқты: әрқашан оқу керек және 

нарықтың көңіл-күйін ескеру қажет. Ғылым күрделі, бірақ сауда-саттық 

алгоритмін дұрыс құру арқылы сіз әрқашан нарықтан максималды 

мүмкіндікті немесе өзіңіздің салымыңызды жоғалтқан кезде тәжірибе аласыз. 

Төртінші тарауда биржада мәмілелер жасауға болатын активтердің тізімі 

берілген, әр тауардың өз саудагері бар, трейдердің немесе әлеуетті 

инвестордың міндеті - өз активін дұрыс таңдау, жаман немесе жақсы 

активтер жоқ, дұрыс емес таңдалған құрал болады, бірақ бәрі жақсы, Сіз 

түзете аласыз. 

Бесінші тарау акцияны таңдау, оның бағыттары және акцияны сатып алу 

немесе сату сәттері туралы егжей-тегжейлі талдау жасауға бағытталды. 

Алтыншы тарау облигацияларды активті сақтау мақсатында кіріс алу 

мүмкіндігі ретінде ашады. Бұл құралдың банк салымына ұқсастығы бар, 

себебі ол төмен пайызды береді, көптеген облигациялар портфельдің бір 

бөлігін сақтандыру ретінде пайдаланады. 

Жетінші тарау қор нарығының жаңа сарбаздарынан маңызды және жиі 

туындайтын сұрақтарға жауап береді, алдымен бәріне үрей мен қорқыныш 

пайда болады, содан кейін тәуелділік, қызығушылық және материалдарды 

тереңірек зерттеу, сонымен қатар тәжірибе. Тәжірибе қор нарығындағы 

әрекеттер алгоритмін барынша нақты құруға және мәміледен пайдамен 

шығуға мүмкіндік береді. Бұл трейдер жұмысының маңызды бөлігі. 

Жолдарыңыз болсын! 
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1 тарау ТРЕЙДИНГТІҢ МАМАНДЫҚ РЕТІНДЕГІ МӘНІ 

 

Еңбек нарығында маман ретінде ұйымға сіну және жұмысқа 

орналастыру мен кіріс алу мүмкіндігін ескере отырып қайта даярлау үшін 

ұсынылатын мамандықтардың көптеген саны бар. Дұрыс жолды таңдау 

қиын, адам интернеттен қор нарығында немесе биржада табыс алу бойынша 

ұсыныстарды іздейді және табады – бұл трейдинг (қор нарығындағы әртүрлі 

активтердегі сауда). Жаңа пәнді пассивті табыстың ықтималдығы ретінде 

зерттей отырып, оқытудан өтіп, дұрыс мәмілелер жасағаннан кейін, сондай-

ақ пайда немесе жоғалу сомасын алғаннан кейін, адам талдау техникасы мен 

нарықтық мінез-құлықты дұрыс қолдана отырып, пәнді өмір бойы мамандық 

ретінде игергісі келеді. Трейдингті мамандық ретінде таңдаудың өзіндік 

негіздемесі бар. 

Қор нарығындағы сауда 200 жылдан астам уақыт бойы қолданылып 

келеді және одан да көп жылдар бойы болады. Интернет-қолжетімділік бүкіл 

әлемде әрдайым ашық, нарықта көптеген активтер (акциялар, облигациялар, 

деривативтер, валюталық жұптар, цифрлық валюталар) бар, оның көмегімен 

алгоритм мен сауда жоспарын дұрыс құру кезінде тұрақты табыс табуға 

болады. Шын мәнінде бұл математика және логика, белгілі бір индикаторлар 

қозғалысының өсуінде мәмілені ашу алгоритмін дұрыс есептеу кезінде 

нарықтың қозғалысын (тренд) 89-99% ықтималдықпен анықтауға болады, 

сол арқылы long немесе Short позициясына кіруге болады (трейдерлер 

қолданатын термин, лонгқа кіру (бұқалы) – өсу трендін көру кезінде, шортқа 

кіру (аюлы) – нарық трендінің төмендеуі кезіндегі позицияға кіру). 

 

  
1 сурет – дереккөзі: Tradingview.com 
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Кепілдемелерде шығын дәрежесін қамтамасыз ету және жоғалту қаупін 

азайту маңызды, әйтпесе кепілдікке қойылған барлық активті жоғалтуға 

болады. 

Портфолиоға байланысты рұқсат етілген жоғалту тәуекелін анықтаңыз. 

Рұқсат етілген максимум - 2% артық емес! Есептеуді базалық активке 

байланысты жүргізу керек. Базалық 100% активтен мәмілеге кірген кезде 1 

сауда күніне – активтің жалпы сомасынан 10% пайдалану, осы 10% бөлу 

жасау және стоп-лосстар (stop-loss) белгілеу. 

Мысал: 

Негізгі актив: 100 000$ 

1 сауда күніне актив -10% - 10 000$ 

10 000$ үшін Сіздің 2% жоғалту тәуекеліңіз = 200$ 

Мәмілелер аяқталған кезде және сауда-саттық күні жабылған кезде 

талдау соңында сіздің портфеліңіз + - 200$ құрайды (орташа нәтиже, активтің 

2%-дан көп төмендеуіне жол бермеу керек). 

Сауда-саттық күні аяқталғаннан кейін талдау жүргізу, әлсіз мәмілелерді 

анықтау және келесі күнге дайындалу, шығынды мәмілелерге ерекше мән 

беру, сәтсіз кіру себептерін анықтау (не әсер етті, күтпеген жаңалықтар, гэп 

жоғары немесе төмен, ставканың өзгеруі, мұнай бағасының күрт өзгеруі 

немесе өзінің адами факторы). Өз мәмілелеріңізді терең талдау өзіңіздің әлсіз 

жақтарыңызды анықтауға және мәмілелер жасау кезінде тәртіпті 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сауда жоспарын нақты орындау нәтиже 

береді. Трейдинг (сауда) - дайындықты жақсы көреді, позицияға өздігінен 

кіру кері нәтиже беруі мүмкін, ал ол жас трейдердің көңілін қалдырады және, 

мүмкін, өз күшіне деген сенімін жоғалтады. 

Келесі күні активті таңдаңыз, қозғалыс әлеуетін және таңдалған активке 

нарықтың қызығушылығын (көпшіліктің қозғалысын), сауда-саттықтың 

құбылмалылығы мен көлемін тексеріңіз (көлем неғұрлым жоғары болса, 

нарыққа кіру және шығу оңайырақ болады). 

Сауда күніне өзіңіздің пайда (шығын) деңгейіңізді алдын-ала анықтаңыз. 

Мысал: кіріс-шығын = 0 немесе +0,5 және одан жоғары % базалық 

активтен. 

Мәмілелерде Сізде 10 000$*0.5%=10 050$ (Сіздің 1 сауда пайдаңыз 50$). 

Нәтижеге қол жеткізген кезде позицияны жабу ұсынылады, бірақ егер 

Сіз трендтің өсуін көріп, жоспардан сәл ауытқып, кірістеріңізді арттырғыңыз 

келсе, онда шығындарды бағаға жақын ұстау керек. 

Мысалды Google акцияларына қарап көрейік: 

Сіз трендті растағаннан кейін long-қа кіруді ұйғардыңыз делік, кіру 

бағасы 1440$, мақсат -1447,2$, күтілетін пайда – 0,5% (7,2$). 

Апталық уақыт шеңберін қарастырамыз, өсу әлеуеті бар және 0,5%-дан 

1,5%-ға дейін пайда алу мүмкіндігі бар, бұл жағдайда біз позицияны 

ұстаймыз және пайда алу үшін бағаны жақындатамыз, тренд өзгерген 

жағдайда біз ағымдағы пайданы белгілейміз. Кесте бізге 5 аптаны көрсетеді, 

позицияны ұстаған кезде түпкілікті нәтиже: 1,5 ай ішінде 1641$ = 201$ пайда 
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– 13%, яғни сауда жоспарын дұрыс ұстанған кезде нәтиже күтуден жоғары 

болады, бірақ 3-аптада тренд өзгерген жағдайда, тоқтату кезінде біз + - 5% 

түзете аламыз. 

 

 
2 сурет – дереккөзі: Tradingview.com 

 

Әр түрлі жағдайларда өзін-өзі бақылаудың болуы маңызды, мысалы, Сіз 

сауда жоспары бойынша + - 0,5% таптыңыз, бірден шығуыңыз керек, егер Сіз 

шығынды көрсеңіз, уақытты күтіп, шығып кетіп және қайта кірген дұрыс. 

Әрқашан өз шығынды бақылау - трейдердің негізгі міндеті, барынша 

шығындарды азайтуға және пайданы ұлғайту. Барлық сәтті мәмілелер 

тәжірибемен келеді, бастапқы кезеңде теріс мәмілелер туындауы мүмкін, 

көбінесе олар трейдердің дайын еместігімен немесе шешім қабылдаудағы 

шатасумен байланысты (позициядан уақтылы шықпауы). 

Айталық: 2020 жылғы 21 қыркүйекте позицияға кіру 1428$ бағамен 

болды. 2020 жылғы 22 қыркүйек 1 кестедегі сауда, бағасы 1468 долларға 

дейін өсті, содан кейін 2020 ж. 23 қыркүйекте бағасы 1405 долларға дейін 

төмендеді. Трейдер дүрбелеңге түсіп, позицияны 1410$ деңгейінде жауып 

тастады - және = 18$ (1.2%) мөлшерінде шығынды тіркеді. 

Трейдердің жоспары болған шығар, бірақ тіпті аздап ауытқу теріс 

нәтиже береді, есеп айырысу – Сіздің активіңіздің жоғалуы! 

Көбінесе іс жүзінде көптеген адамдар кіру нүктесін дұрыс таңдайтынын 

көруге болады, бірақ нарық оларға берген мүмкіндікті жіберіп алып, 

уақытында шыға алмайды, ал егер нарық түсіп кетсе, онда трейдер 

шығынмен позициядан шығуға мәжбүр болады. Немесе тапсырысты келесі 

күнге дейін қалдырыңыз, трейдердің позицияны келесі күнге қалдырғаны 

және трендтің өзгеруін талдағаны ғана маңызды. 
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Әрине, ешкім сізге ана немесе басқа бағытқа өзгерудін нақты уақыты 

мен күнің бере алмайды. Тек тәжірибе позицияға кіру немесе шығу үшін 

трендтің өзгеру шамалы есебін көруге мүмкіндік береді. 

 

 
3 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Нарықтағы жоғары құбылмалылық екі бағытта да (long, short) табыс 

табудың тамаша сәтін беретіндігін жоққа шығаруға болмайды. 

Маңызды геосаяси немесе экономикалық жаңалықтар 

құбылмалылықтың өсу драйвері болуы мүмкін. 

Мысал: 

Президент сайлауы (2020 жылғы 3 қараша) 

ФРЖ ставка бойынша отырысы (тоқсан сайын өткізіледі) 

Шикізат бағасының өзгеруі (ОПЕК-ке қатысушы елдердің шешіміне 

байланысты) 

Жұмыссыздық 

Елдің ЖІӨ 

Борыштық міндеттемелер және олар бойынша атқарулар. 

Басқа да көптеген жаңалықтар бар. Барлық күтілетін көрсеткіштерді 

орыс тілді ресурстағы оқиғалар күнтізбесінен көруге болады Investing.com 

Өткен жылдардың кестесін талдай отырып, желтоқсан айында нарықтар 

көбінесе Рождестволық сатылымдармен, күнтізбелік жылдың төртінші 

тоқсанының аяқталуымен, содан кейін келесі жылдың басталуымен 

байланысты өсіп келе жатқанын байқаймыз: қаңтар мен ақпан - тыныш кезең, 

кейде аюлы тренд, өйткені бәрі әртүрлі себептермен позициядан шыға 

бастайды, көктем мен жаз - бұл бүйірлік тренд, егер маңызды жаңалықтар 

болмаса, белгілі бір арнадағы нарық. 
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4 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

4-суретте біз 2014 жылдан бастап s&500 индексінің кестесін көреміз, 

көрсеткілер 2015 жылдың желтоқсанынан 2020 жылдың желтоқсанына дейін 

трендті атап өтті, жаһандық нарық 2019 жылдың желтоқсанынан басқа 

жоғары жылжып келеді, егер бір жылдың ішінде қарастыратын болсақ, 

трендтің төмендеуіне не себеп болғанын білеміз. 

 

 
5 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 
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5-суретте кесте көрсетілген, интервал - ай сайынғы 2020 жылдың 27-28 

күндері, біз 2020 жылы трендтің қалай өзгергенін егжей-тегжейлі 

қарастырамыз. 

Қаңтардың аяғында алғашқы төмендеу сигналы пайда болды, бірақ ол 

әрең байқалды, 2020 жылдың 20 ақпанынан бастап нарық күрт төмендей 

бастады, өйткені барлық БАҚ көптеген адамдардың өмірін қиған жаңа 

COVID -19 вирусы туралы дөрекелі жазды (инфекция көзі ұшқы тышқан, 

ошақ - Ухань провинциясы, Қытай), хаос басталды, көптеген бизнес өз 

кірістерін жабуға мәжбүр болды, әсіресе бүкіл әлем бойынша саяхаттар 

жүргізетін туристік фирмалар мен лайнерлер зардап шекті, адамдардың 

өмірін сақтау мақсатында круиздер тоқтатылды. Бір мысал ретінде Carnival 

Corporation деп аталатын бір компанияны келтіруге болады. Компания бүкіл 

әлем бойынша круиздік турлармен айналысады, үлкен шығындарға 

ұшырады, мысалы: компанияның жоғарғы бағасы 50 доллардан 8 долларға 

дейін төмендегенін көрсетті, бүгінде ол бағаны тек 16,48 долларға дейін 

қалпына келтірді, бизнесті қайта жүргізуге уақыт қажет, бизнесті қалпына 

келтіру үшін қанша ресурстар қажет болады немесе оны жабқаны жақсы ма, 

мәселе ашық. Барлығы жағымды жаңалықтарды, COVID вакцинасын 

шығаруды және карантиндік режимді алып тастауды күтуде. 

Трейдер мен инвестор үшін кез келген дағдарыс – бұл арзандатылған 

акцияларды орташа мерзімге (1 айдан 1 жылға дейін) сатып алу және уақыт 

өткеннен кейін нарықта профитпен сату мүмкіндігі, әрине, компанияның 

келесі жылдарға арналған оңалту және даму жоспарын зерделеп, Сarnival 

Corporation компаниясының көрсететін қызметтеріне сұраныстың 

перспективасы мен өсу үрдісін бағалау. (Бұл мысалда сипатталған 

компанияның бірі, S&P500 индексіндегі 7554 компанияның бірі). 

2020 жылдың 21 ақпанынан  23 наурызына дейін ұзақ өсуден кейін аюлы 

тренд (нарықтың төмендеуі) басталды. Аю қозғалысының айы 3386 пункттен 

бастап 2 193 дейін төмендеді (35% - бұл өте күшті құлау %), содан кейін 

аралық түзетулермен индекстердің баяу қалпына келуі және өсуі байқалады. 

Іс жүзінде нарықтың 10-30% құлдырауы трендті қалпына келтіруден 

гөрі тез жүреді, өсу уақытты, жағымды жаңалықтар мен нарықтағы 

импульсті қажет етеді. 
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 6 сурет - дереккөзі: Tradingview.com  

 

 
 7 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Қалпына келтіру үшін шамамен 8 ай қажет болды, яғни 10-20-35% күрт 

төмендеуі қысқа мерзімде (1-1,5 ай) болуы мүмкін, оны қалпына келтіру көп 

уақытты алады. Осы факторларды ескере отырып, ұзақ мерзімді инвесторлар 

нарықта бағасы төмендеген активтерді сатып алады, осылайша 8-12 ай күтіп, 

активтің өсуінен белгілі бір пайда ала алады. 

Трейдерлер үшін - бұл қысқа мерзімде капитал табудың және әртүрлі 

уақыт аралығында позицияда болудың бірегей мүмкіндігі. Қысқа және ұзақ 
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позицияларды саудалау. Екі бағытта да тәжірибе + тәжірибе = нәтиже пайда, 

активтің бірнеше есе өсуі! 

Төмендеуге не себеп болды? 

WTI мамыр фьючерстерінің құны (мұнай) шамамен 15 пайызға, маусым 

айындағы Brentтікі – 4 пайызға төмендеді. Азия сессиясында бағаның 

төмендеуі соңғы 20 жыл ішінде рекордтық болды. Наурыз айының басында 

ОПЕК-ке қатысушылар мен оның серіктестері тәулігіне қосымша 1,5 млн. 

баррельге өндіру көлемін одан әрі төмендету туралы келісе алмады. Сауд 

Арабиясы төмендеуді талап етті, ал Ресей қарсы болды. Келіссөздердің 

сәтсіздігі мұнай бағасының 18 жылдағы ең төменгі деңгейге дейін түсуіне 

әкелді. 

Мұнай бағасының төмендеуіне сонымен қатар COVID 19, барлық 

елдердегі карантиндік шаралар себеп болды: Қытай, АҚШ, Еуропа, Ресей, 

Қазақстан және басқа да бірқатар елдерде. Карантин кезінде карантиндік 

шаралардың жеңілдетілуін және ковидке қарсы вакцина шығарылуын күту 

кезінде барлық өндіріс компанияларының, авиакомпаниялардың, 

автоөнеркәсіптің, қонақ үй бизнесінің қаржы ағындары күрт нашарлады. 

Жалпы, карантиндік шаралардың 90 күні әлемнің жетекші және дамушы 

елдерінің нарықтарының экономикалық құлдырауына қатты әсер етті, 

жұмыссыздық және жұмыс орнынан қысқарту бойынша жәрдемақы төлеген 

елдердің бюджетіне ауыр жүктеме түсті, олар бюджеттің төмендеуін және 

медицинада жаңа ережелерді енгізу қажеттілігін, жаппай аурулардың жаңа 

толқындарының алдын алу үшін тиімділікті жақсартуды сезінді. 

     

 
 8 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Қарапайым азаматтар үшін отбасында науқастың табылуы және оны 

жоғалту қаупі дәрі-дәрмектерге, салттық қызметтерге жұмсалатын 

шығындарды арттырды, сырттан жалақы ала алмау үмітсіздікке әкелді. 
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Салдары: терең стресс және қалыпты өмір сүру үшін күрестен бас тарту, 

қаржы институттарына міндеттемелер бойынша төлем жасай алмау. 

Сонымен қатар, барлық елдерде қаржы институттары несиелер бойынша 

қайтарылмаудың ұлғаюына байланысты шығынға ұшырады: ипотека, 

ақшалай және тауарлық қарыздар. ЕДБ резервтегі қаражаттан персонал мен 

бизнесті ұстауды қамтамасыз етуге, резервтің қаншаға жететініне, шығудан 

шығудың жаңа жолдарын іздеуге мәжбүр болды, дәл осы жерде, күрделі 

жағдайда, дағдарыстан жеңімпаз шыға алатын кәсіби трейдер қажет. 

Нарықтың күрт өзгеруі карт-бланшты тұрақты компаниялардың арзан 

акцияларын (соңғы 5-10 жыл ішінде жоғары сұранысқа ие бизнеспен) 

нарықта сатып алуға мүмкіндігі бар ірі ойыншыларға мүмкіндік береді,  

пайда табу үшін ұзақ мерзімге инвестиция салуды қарастыруға. Әрқашан 

құлдыраудың артында қалпына келтіру жүреді және нарық қалпына келеді,  

құлдырауға дейінгі бағаға жетіп, қазіргі жағдайға сәйкес тірі қалған 

компаниялар ақша ағынын қалыптастыру және бизнесті дамыту, капиталды 

ұлғайту стратегиясына өзгерістер енгізу үшін жұмыс істейді және күш 

салады. 

 Төмендегі мысал, 9-сурет, кестеде Америкадағы ең ірі банк. 

Төмендеу 2020 жылдың 21 ақпанынан наурызға дейін басталды, 

11.12.2020 бағасы 28,57 долларға жетті. 8 айда жарты жолдан өтті, $36-ға 

жету үшін көп уақыт кетуі мүмкін. 

   

 
 9 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Әр кәсіптің өз Гурулары мен кәсіпқойлары бар, олар тәртіпті 

инвестициялау мен активтерді сатып алуға үлгі болады. 

Жарқын мысалдардың бірі ұзақ мерзімді инвестор - Уоррен Баффет. 

Оның Беркшер Хаттуэй компаниясының соңғы мәмілелері мен портфелі 

құрылымын қарастырайық. 
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Кестеде (10-сурет) біз төмендеу барлығына әсер еткенін көреміз және 

Баффет компаниясы ерекшелік емес болды, бұл шығынға байланысты 

Баффет портфеліндегі залалды компаниялардың акцияларын азайту үшін 

бірқатар шаралар қабылдады. Портфельдің құрылымын өзгерту - капиталды 

сақтау үшін қажетті шара. 

 

 
10 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Баффет қорының активтерін талдаушылар мен басқарушылар армиясы 

әрдайым әлемдік өзгеріс тенденциясын ұстанады және Уоррен Баффетке 

портфельден белгілі бір активті сатып алу немесе сату туралы шешім 

қабылдауды ұсынады. 

Уоррен Баффет пандемия кезінде өз акцияларын американдық Airlines 

(ірі американдық Berkshire Hathaway авиажолы) компаниясына сатты, бұл 

бизнесті инвестиция ретінде тиімсіз деп санады және қаржыны Snowflake 

технологиялық секторының стартапына салды. 

Төменде Баффет мәмілесі туралы мақала берілген: 

Баффет холдингі АҚШ-тың төрт ірі авиакомпаниясындағы өз үлесін 

сатты 

Мәскеу. 3 мамыр. INTERFAX.RU - Директорлар кеңесінің төрағасы 

Уоррен Баффет болып табылатын Berkshire Hathaway холдингі өз иелігіндегі 

АҚШ-тың төрт ірі авиакомпаниясының барлық акцияларын сатты деп 

хабарлайды Bloomberg жексенбіде. 

Бұл Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co., American Airlines Group 

Inc. және United Airlines Holdings Inc. компаниялары туралы сөз. 
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Уоррен Баффет қателескенін және авиакомпанияға инвестиция салудан 

ақша жоғалтқанын атап өтті, бірақ олардың басшылығы дағдарыс кезінде 

бизнестің өмір сүруі үшін үлкен жұмыс атқарғанын атап өтті. 

Инвестор ұшу саласының болашағы қазір ол үшін түсініксіз екенін 

айтты. «Адамдар екі-үш жылдан кейін өткен жылмен бірдей ұша ма, жоқ па - 

білмеймін», - деп келтіреді оның сөздерің The Financial Times газеті. 

Төрт авиакомпанияның үлестері 2016 жылы сатып алынды. 2019 

жылдың соңында Berkshire Hathaway Delta Air Lines акцияларының 11%, 

American Airlines және Southwest Airlines акцияларының 10%, сондай-ақ 

United Airlines акцияларының 9% болды. Алайда, сәуір айының басында 

Delta Air Lines-тегі холдингтің үлесі 18%-ға, ал Southwest Airlines-те 4% -ға 

төмендегені белгілі болды. 

https://www.interfax.ru/business/707129 

Технологиялық компанияның үлесін сатып алуға Баффет мәмілесі 

туралы мақала: 

Financial Times хабарлағандай, болашақ мәміле туралы Snowflake 

акцияларды алдағы бастапқы баршаға орналастыру үшін баға диапазонын 

хабарлағаннан кейін белгілі болды. Компания $23,7 млрд. бағасын алуды 

күтуде. Snowflake оның акциялары IPO кезінде бір акция үшін $75-тен $85-ке 

дейін сатылады деп күтеді. Компания $3,24 млрд. тартуды жоспарлап отыр. 

Snowflake, Berkshire Hathaway және Salesforce Ventures өкілдері Марк 

Бениофтың айтуынша, листинг кезінде олар Snowflake-тен 250 миллион 

долларлық акцияларды тікелей сатып алады. Баффет компаниясы да 

Snowflake инвесторларының бірінен $320 млн. астам сомаға тағы бір акция 

пакетін сатып алады. 

Уоррен Баффет технологиялық секторға инвестиция салудан аулақ 

болатыны белгілі, өйткені ол оны қор нарығындағы кенеттен секірулерге 

осал деп санайды. 

https://inventure.com.ua/news/world/berkshire-hathaway-investiruet-

dollar570-mln.-v-startap-iz-sfery-oblachnyh-tehnologij 

Ұзақ мерзімді инвестициялау данышпаны Уорен Баффет портфелі 

құрылымының өзгеруі технологиялық сектор ұзақ уақыт бойы трендке 

айналатыны туралы түсінік береді. 

Активтер өз қалпына келтіруді бастады және алдыңғы шыңдарын бұзды. 

Біздің трейдинг 21 ғасырдың кәсібі ретіндегі туралы көзқарасымыз 

негізделген: 

Адам өмірінде форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде – әрқашан 

шығу жолы бар. Трейдинг әлемінде тәжірибеші ретінде, өз курстарымды 

1500-ден астам тыңдаушыға жүргізген оқытушы ретінде айта аламын, 

олардың көпшілігі табысты болды, барлық қатысушылардың 100%-ы 

инвестициялау туралы, бағалы қағаздарды табу және дұрыс таңдау 

мүмкіндігі, бағалы қағаздардың брокер-дилерлері туралы, нарық алаяқтар 

мен жалған брокерлерге (100% және одан жоғары табыстылық ұсынысы бар 

белгісіз нөмірлерден қоңырау шалушылар) толы екендігі туралы білді. 
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Брокерді таңдау кезінде меншікті капиталға лицензияның қолданылу 

мерзіміне, инвестициялық идеялар нәтижелеріне, статистикаға және тәуелсіз 

зерттеуге назар аудару керек. Нарықта шағын ойыншыларды сіңіру үшін 

үшінші тарап трейдерлері арасында памп-дамп манипуляциясының нәтижесі 

активтің өсуі болды ма, жоқ па, соны қарастыру керек. 

Хабардар болған – қарулы болған! 

 

 
11 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Қазақстанда 18 млн. астам тұрғын бар, олардың шамамен 1 000 000 

адамда шоттары бар, бірақ осы санның тек 1%-ы ғана бағалы қағаздар 

нарығында кәсіби сауда жасай бастады. Кім жаттығып, күн сайын мәмілелер 

жасады. Тәжірибе трейдингтегі басты бөлік, тек осылай ғана Сіз өзіңіздің 

әлсіз жақтарыңызды анықтап, мәмілелеріңізді оларды жетілдіруге дейін 

түзете аласыз. Бастапқы алгоритм нарықта болып жатқан түрлі оқиғаларға 

байланысты өзгеруі мүмкін. Нарық сонымен қатар жиі өзгеріп отырады, 

өйткені ол кәсіпқойлардың өсіп келе жатқанын түсінеді және тренд күтпеген 

жерден өзгере бастайды, мұнда тәжірибелі трейдердің тәртібі мен 

ұқыптылығы өте маңызды. Трендтің өзгеру циклі ұзағырақ немесе қысқа 

болады – сығылған, яғни біз циклдың қайталануы бар екенін түсінеміз, бірақ 

оның қашан болатынын білмейміз. Ақиқаттың бәрі осында - қашан және 

қайда екенін білу .... 

Қазақстан биржасында қатысып отырған трейдерлердің бұл шағын %-ы 

трейдингтің 21 ғасырдың кәсібі ретіндегі зор әлеуеті туралы айтады! 

Пандемия кезінде интернет-тапсырыстар едәуір артқанын бәрі біледі, 

мысалы AMAZON. ALIEXPRESS. 

Барлық білім беру институттары онлайн оқыту форматына көшті, бұл 

ZOOM бағдарламасына сұраныстың артуына алып келді. 
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12  сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Интернет-трафикті тұтыну артып, телекоммуникациялық компаниялар 

қымбаттады. Осы факторлардың барлығы ағымдағы және өсіп келе жатқан 

ұрпақтың өз материалдық өсуі үшін заманауи цифрлық технологияларды 

пайдалана отырып, басқа елдерге бармай-ақ табыс алудың жаңа үрдістерін 

қолдану және білу қажеттілігін растайды. 

Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіруді жоспарлап отыр, сондықтан 

біз неге білім беру саласына инновациялар енгізе алмаймыз??? 

Американың қор нарығындағы ең көп төленетін трейдерлер - әр түрлі 

елдерден келген иммигранттар, Азиядан келген ынталы және серпінді 

өкілдер, атап айтқанда Қытайдан (Қытай мектептері топтарда алған 

білімдерін тәжірибе арқылы шоғырландыруды белсенді қолданады, мүмкін 

бұл болжамды кірісті талдау мен есептеудегі сәттіліктің нәтижесі шығар, 

бірақ ең бастысы – сінген тәртіп). 

Әрине, Қазақстан даму жолында ғана, біздің елімізде қаржы секторын 

дамыта алатын, дұрыс әртараптандыру және активтерді басқару арқылы 

экономиканың бірқатар тыныш секторларын көтере алатын талантты 

студенттердің саны өте көп. Өйткені, трейдер нарықтағы тауарларды 

(активтерді) сатушы ғана емес, сонымен қатар талдаушы. 

Қайталаймыз, барлық сарапшылар трейдерлер бола алмайды, бірақ 

трейдер оңай талдаушы бола алады. Таңдалған құралды күнделікті зерттей 

отырып, оның келесі қадамдарын (ықтималдық теориясы) + қосымша өз 

дәлеліңізді растау үшін MACD.RSI индикаторларын қолдануды түсінуге 

болады.  

 Трейдинг мамандығында сапалы білім мен тәжірибелік дағдыларды ала 

отырып, студент нарықта болып жатқан барлық іс-әрекеттердің 

маңыздылығын тереңірек көре бастайды, мұқият талдау кезінде жақсарту 

немесе нашарлау үрдісінің өзгеруін болжай алуға және нарық сигналдарына 

сәйкес позицияға кіру үшін мәміле бағытының дұрыс векторын қабылдап 

алуға (ұзын немесе қысқа) болады. 
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Әрине, тәжірибе мен практика қажет, бірақ жас және жылдам ақыл біз 

ойлағаннан да көп қабілетті, сондықтан әлеуетіңізді ашуға мүмкіндік беру 

қажет. 

Өмірдегі Қара аққу жағдайларын қалай болжауға болады - деп сұрайсыз 

Сіз? Жауап – еш! 

Кофе арқылы болжау мұнда көмектеспейді, тек дұрыс құрылған 

алгоритм мен тәртіп нәтиже береді. 

Осылайша, мамандықтағы жаңа тенденцияларды игеру өмір сүруге, 

өрлеуге және өмірден қуаныш алуға мүмкіндік береді! 

Жақсы жол, трейдер!   

 

 

2 тарау ТРЕЙДИНГ ТАРИХЫ 

 

Трейдинг (сауда-саттық) тарихы 15 ғасырдан басталады, вексельдерге өз 

тауарларын сататын көпестердің жинаунан бастап, сол кезде-ақ сұраныс өсе 

және биржалар пайда бола бастады, онда сауда-саттық әрдайым жақсарды. 

Саудагерді трейдер деп санауға болады, өйткені ол өз тауарларын 

вексельдерге сатты және ақша алды, осылайша отбасын қамтамасыз етті. 

Жыл сайын біз қор нарығындағы саудаға деген қызығушылықтың өсу 

тенденциясын көріп отырмыз. Әрине, белгілі бір тәжірибе мен білім болмаса, 

трейдерлік өнерді игеруде табысқа кепілдік жоқ. Бірақ Сіздің багажыңызға 

жаңа білімді енгізуге және оларды қазіргі жұмыспен үйлестіре отырып, 

дағдыларыңызды қолдануға не кедергі? 

Адам мүмкіндігінің шегі бар ма? 

Тарихта 1929-30 жылдардағы трейдерлер ісінің қайғылы аяқталуы 

туралы көптеген мысалдар бар... 1929 жылғы биржалық құлдырау - 1929 

жылғы 24 қазанда Қара бейсенбіде басталып, одан кейінгі Қара жұмада (25 

қазан), Қара дүйсенбіде (28 қазан) және Қара сейсенбіде (29 қазан) апатты 

пропорцияларды қабылдаған АҚШ-тағы акциялар бағасының құлдырауы. 

«Уолл-стриттің құлдырауы» деп те аталатын бұл биржалық дағдарыс Ұлы 

депрессияның бастауы болды. 

    Өткен оқиғалардың барлығы белгілі бір ойлар мен күмән тудырады, 

бірақ бәріне ақылға қонымды жауап бар, адамның білімі болған жоқ: неден 

бастау керек, қалай сауда жасау және активті қалай дұрыс таңдау керек, 

Уолл-стриттегі бум, ауызша сөз өз жұмысын жасады. Американың надан 

азаматтары өздерінің барлық жинақтарын өз акцияларын сатып алатын 

компания туралы ақпаратқа ие болмай, тіпті позицияға қашан кіріп, қашан 

шығу керектігін білмей, пайда табу үшін биржаға өткізді ме? 

Әрдайым ақылға қонымды сұрақ туындайды: егер тәуекелдер болса, 

қандай да бір жағдайларда не істеу керек, оларды қалай болдырмау керек 

(барынша азайту), Уолл-стритте трейдерлерге барлық сауда-саттықтарын өз 

сынамалары мен қателіктерінде өткізуге тура келді, тәжірибе үшін төлемнің 
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нәтижесі актив болып табылады, меншікті немесе сауда-саттық үшін 

енгізілген клиенттікі. 

 

 
13  сурет - дереккөзі: Уикипедия 

 

Сонымен, жаңа кәсіп - Трейдер - қазір әлемге не бере алады? 

Ғылыми тұрғыдан алғанда, бұл орта мектепте немесе университетте 

бұрын алған академиялық білімнің симбиозы, негізгі қолданылатын пәндері 

математика, физика, логика және ұқыптылық, сінген тәртібі. 

Біз әрбір адамның қайта даярлауда және жаңа кәсіпті үйренуде бірегей 

қабілеттері бар екендігімен айналысамыз, сондықтан неге трейдингтегі 

негізгі постулаттарды үйретпейміз және өз ресурсын тексеруге мүмкіндік 

бермейміз? Нәтиже былай болуы мүмкін: осы кәсіптің сәттілігі немесе одан 

бас тартуы, өз бизнесін құруда өз білімін құрылымдау және пайдалану 

қабілеті немесе отбасылық бюджетті бөлу өмірдің ажырамас бөлігі болады 

және молшылықта өмір сүруге көмектеседі. Өсіп келе жатқан заңдарға сәйкес 

адамның өмір сүруіне қажетті негізгі қажеттіліктері жабылады, яғни жеке 

тұрғын үй сатып алуы, тұрақты табыс көзіне ие болуы және қоғам мен 

отбасына пайда әкелуі. 

Ұсынылған мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктерін 

қарастырайық. 

Алынған мамандықтың артықшылықтары: 

Жұмыстың қашықтығы, кеңсеге барудың қажеті жоқ және А нүктесінен 

Б нүктесіне баруға уақыт жіберу керек емес 

Табыс мүмкіндіктері шектеулі емес (трейдердің өзі анықтайды) 

Отбасына және бала тәрбиесіне уақыт бөлу (отбасы институтын 

қалыптастыруда маңызды фактор) 

Әлеуетін дамытумен айналысу: спорт, кітап оқу, кәсіби жарыстарға 

қатысу 

Өмір сапасын жақсарту 
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Қайырымдылық 

Активтерді басқару 

Консалтингтік қызметтер 

Кемшіліктері: 

Балансты жоғалту минус 0 (мәмілелерді дұрыс ашпаған кезде) 

Стресс, мүмкін бір жыл ішінде (өзіне деген сенімнің жоғалуы) 

1 айдан және одан да көп депрессия 

Сауда жасаудан қорқу 

Қате стратегияны сынау 

Әр жоғалтудан кейін нөлден бастауы 

 

Кез-келген кәсіптің барлық аспектілері қауіп-қатерге ие, олардан аулақ 

болу мүмкін емес, бірақ өз білімін дұрыс қолдана отырып және тәртіпті бола 

отырып, сіз жетістікке жетіп, жетіле аласыз. 

Трейдинг - барлық маңызды салаларды қамтиды: макро және 

микроэкономика, геосаяси жағдайлар, форс-мажор, компанияның бизнесін 

пәндік талдай білу және компанияның келесі бес және одан да көп 

жылдардағы өсу үрдістері мен әлеуетін техникалық тұрғыдан көре білу, 

сондай-ақ іргелі талдауға сүйене отырып, тәуекелдер мен ықтимал 

банкроттықты есептеу. 

Трейдер - бұл тек талдаушы ғана емес, сонымен қатар белгілі бір уақыт 

аралығында (уақыт шеңбері) нарықты көре алатын тәуекелші. 

Трейдер бизнестің, компанияның немесе елдің құрылымына барынша 

жақын баға бере алады, осыған байланысты ол еңбек нарығында жоғары 

сұранысқа ие. 

 

 

3 тарау ТРЕЙДЕРДІҢ МАМАНДЫҚ РЕТІНДЕГІ ӘЛЕУЕТІ  

 

Әр елде Орталық банк пен ЕДБ, сақтандыру компаниялары, зейнетақы 

қорлары, инвестициялық компаниялар, қаржылық қызмет көрсету брокерлері 

мен дилерлері, активтерді басқару компаниялары бар. 

Жоғарыда аталған барлық компаниялар үшін Блумберг 

терминалдарында жұмыс істей алатын, кестені оқып, нарықтың өзгеруін 

анықтай алатын, басқалар байқамайтын нәрсені көре алатын білікті 

қызметкерлер қажет. 

Трейдерлер - бұл әлемдік биржалардағы индекстердің күрт құлдырауы 

кезеңінде кірістілік алу және негізгі капиталды сақтау, портфельді дұрыс 

әртараптандыру кезінде негізгі активті сақтау үшін елдің немесе 

компанияның портфелін мүмкіндігінше дұрыс қалыптастыра алатын 

адамдар. 

2008 жылғы тарихы көрсеткендей, сол кезде ең төменгі пайыздық 

мөлшерлемедегі елдік облигациялары бар барлық адамдар базалық активті 

сақтай алды, портфельдің құрылымын дұрыс анықтай алмағандар 
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(портфельде 80%-дан астам акциялар басым болды), өкінішке орай, үлкен 

шығындарға ұшырады. 

Әрине, трейдер әлемнің болмысы мен кестелерін қарап, нарық 

құлдырауының уақыты мен күнін дәл көрсете алмайды, бірақ нарық 

бағытының өзгеруін болжап, іс-қимыл жасай алады, нарық циклді және 

қайталану тарихы бар, бірақ қайталау уақыты - белгісіз айнымалы болып 

табылады. 

Ең тиімді портфельдерді құру және капиталды ұстап қалу мен сақтау 

үшін білім беру институттарында трейдингті елдің және ұйымдардың 

жекелеген топтарының қажеттіліктері үшін мамандық және кәсіптің 

ажырамас элементі ретінде енгізу қажет. 

Бұл тұжырым неден туындайды? Әр түрлі жаңалықтар жарияланымдары 

мен мақалаларында біз жұмыс орындарындағы жаңа қысқартулар туралы 

оқимыз, зауыттар мен фабрикалар дұрыс көлемде жұмыс істемейді, 

биотехнология және даму саласындағы ғылыми қызметкерлер нарықта 

көбірек сұранысқа ие, стандартты мамандықтар қазірдің өзінде қажетсіз 

болып қалады, бұл жағдайда Білім және ғылым министрлігіне не істеу керек 

және қалай жол табуға болады? 

Барлық ескілерді қалдыру немесе болашақ ұрпақ үшін дегенмен білім 

сапасын жақсартуға жаңа тенденцияларды енгізу! 

Цифрландыру ғасыры бір орында тұрмайды, біз алдағы 5-10 жылда 

өмірде де, бизнесте де (тәжірибе, игілік, карантин кезеңі бар) өзара іс-

қимылдың электрондық форматына көшетінімізді түсінеміз, осыған 

байланысты Z  ұрпағы үшін мамандық таңдау кезінде жаңа ұсыныстар енгізе 

отырып, мүмкін, жаңа тұжырымдамалар әзірлеу қажет. 

Трейдер мамандық ретінде әлем қор нарықтарында ғылыми көзқарас 

сауданы білдіреді, сондай-ақ, жергілікті ел ішінде, ең алдымен адамның ішкі 

ресурстарын ашады, ол нарыққа жеке жақындауға мүмкіндік береді, сонымен 

қатар, өзінің алгоритмі және нақты жоспарына, нәтижесі жасалған 

мәмілелерден алынған табыс болып табылатын жоғары дәрежедегі тәртіпке 

ие болуға, кез келген мән-жайларда психологиялық тұрақтылықты 

жаттықтыруға. Активінен айырылған, бірақ өзінің әлсіз жақтарын талдаған 

трейдер қалпына келеді, бизнестің немесе жалдамалы жұмыстың кез келген 

түрінде табысты бола алады (қызмет беруші ретінде активтерді басқаруға 

лицензия алады). Өйткені, трендті көріп, позицияға кірген кезде қате жіберіп 

алуға, қатені мойындауға және түзетуге – әркім жасай алмайды! 

Мысалы, Әли есімді бір трейдердің жұмысын толығырақ қарастырайық.   

Алған академиялық білімінен кейін тәжірибеге кірісе отырып, Али 

нарықтық қозғалыс туралы өз көзқарасына ие бола алады. Айталық, бізде 

сауда әлеміндегі ең танымал Bitcoin құралы бар, оның қызығушылығы ең 

алдымен жоғары құбылмалылық пен өтімділікке байланысты, бірақ актив 

ештеңемен қамтамасыз етілмегені белгілі, дегенмен күнделікті айналым 23 

749 700 823 доллардан асады . 

Тарихи кестені қарастырайық: 
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14 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

Позицияға кіріп, мәмілелер жасамас бұрын, актив пен құрылу тарихын, 

биткоиннің бағытын анықтайтын кестені, капиталдандыруды, сататын нарық 

пен биржаларды, бағаның қалай өзгергенін, бағаның күрт төмендеуіне немесе 

өсуіне әсер ететін факторларды зерттеу қажет. 

График бойынша (14 - сурет) біз 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейінгі 

баға бір деңгейде болғанын, Биткоиннің (блокчейн технологиясы негізінде 

құрылған сандық валюта) биржаға шығуының басталғанын көреміз - 2012 

жыл. Құрал өз сегментінде ізашар ретінде жүреді және, әрине, ешкім 

сенбейді, не одан әрі не болады деп күтеді және тұтастай алғанда актив 

немесе осы активке инвестиция ретінде әлеуеті бар ма, өйткені нарықта бір 

күндік активтер бар, қатты шығарылғаннан кейін - пампа мен дамп, бағаны 

күрт өзгертеді және төмен ұшырады (HYIP). Бір қарағанда, белгілі бір флэш 

(биткоиннің бүйірлік тренді) болды, содан кейін өсу мен күрт құлдырау 

болды, кейбір түзетулерден кейін тренд өзінің төменгі қозғалысын жасайды, 

содан кейін позициялар жиынтығы пайда болады (мүмкін, ірі ойыншылар 

бағаның төмендеуіне және сонымен бірге өсуіне жол бермейді, сұраныс пен 

ұсыныстың стаканында тепе-теңдікті сақтайды) және тағы да күрт өсу, баға 

алдыңғы максимумға жетеді. 

Біз бағаның қалай өзгергенін егжей-тегжейлі талдаймыз, 15-суретті 

қарастырамыз. 
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15 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Биткоинді қалыптастыру үшін бағаның өзгеруіне уақыт қажет болды 

және өсу 2013 жылдан басталды. 

Бағаның күрт гэпін (өсуін) 2017 жылғы ақпаннан 2017 жылғы 30 

желтоқсанға дейін 1078$ бастап 2015$-ға дейін байқаймыз, одан кейін - 2018 

жылғы 1 қаңтардан 2018 жылғы 1 желтоқсанға дейін төмендеуі, кәсіби 

нарықта өсу басталған бағаның шамамен бірдей деңгейі (3350). Нарықтағы 

мұндай қозғалысты түзету немесе жоғарғы бағадан төменге қарай жылжу деп 

атайды. 2019 жылғы 1 ақпаннан бастап 2019 жылғы 1 маусымға дейін белгілі 

бір жинақтау өтеді, 2019 жылғы 1 шілдеден бастап 2020 жылғы 1 наурызға 

дейін - төмендеу, содан кейін 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 

желтоқсанға дейін - өсу, қайталану ықтималдығы және ең жоғары бағаға 

жету 20 000 АҚШ долларын құрайды. 

Баға алдынғы 2017 жылдың соңындағы максимумға  2020 жылдың  30 

қарашасында жетті. 

Жоғарыда көрсетілген кестеден (15-сурет) біз тренд жыл сайын және 

алты айда бір бағытқа немесе екінші бағытқа өзгергенін көреміз, бұл ірі 

трейдерлерге екі жағынан да пайда алуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, егер s&500 индексінің нарығы наурыз айының соңынан 

бастап қалпына келтірілсе, кейбір жағдайларда өсу синхрондылығы болды 

деп болжауға болады, оны нақты айту мүмкін емес, өйткені кейде биткойн 

алтын көрсеткішімен синхронды түрде өсті. 

Өткен жылдар кестесін зерттей отырып, біз ерте қозғалыстың тарихын 

көреміз, қазір қалай табыс табуға болады, цикл қайтып оралып, соңғы рет 

сияқты трендтерді көрсете ала ма деген сұрақтар туындайды. 

Қозғалыс қайталана ма? 

Өткен кезеңді бір мәнді түрде қайталауға және өткен қозғалыстарды 

көшіруге болмайды, бұл жағдайда сауда жасау оңай болар еді. 
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 16 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

  

Қор нарығы осымен де қызықты – адам мен роботтың ой ойыны. 

Цифрландыру мен роботтандыру ғасыры тамаша, бірақ адамның ақыл-

ойы мен оған тән түйсігі дұрыс пайдаланған кезде анағұрлым жетілген, бұған 

ғылыми негіздемелер бар, ешбір робот кәсіпқой трейдерден асып түскен жоқ, 

ерекшелік - оқшауланған жағдайлар. 

Трейдер әртүрлі уақыт аралығында сауда жасай алады. Ұзақ мерзімді 

уақытты таңдай алады (1 апта немесе одан да көп), орта мерзімді сауда жасай 

алады (5-7 сауда күні), қысқа мерзімді сауда жасау мүмкіндігі бар: күн ішінде 

әр түрлі уақыт кезеңдерін таңдап: күндік (1 күн), 4 сағаттық кесте, сағаттық 

кесте, 30 минуттық, 15 минуттық, 5 минуттық және 1 минуттық кестелер. 

Әрбір трейдер өзінің стилін анықтайды және уақыт аралығын кестелерде 

таңдайды. Ең танымал 15 минуттық кестелер, әр шам 15 минуттық бағаның 

өзгеруін көрсетеді, кестелерді зерттей отырып, сіз бір-бірін қайталайтын 

және баға трендінің бағытын жоғары немесе төмен көрсететін қозғалыстар 

циклін көре аласыз, егер жиынтық болса, онда бүйірлік тренд (әдетте 

кестенің өзгеру циклі 5-7 шам болуы мүмкін). 

17-суретте біз көргеніміз, 2020 жылдың 28 қарашасында баға баяу өсуді 

көрсетеді, содан кейін 1 желтоқсанда төмендейді, 4 күн ішінде флэште 

(бүйірлік трендте) сатылады. Және 20 000 доллардан 17 800 долларға дейін 

баяу төмендейді, яғни 12 сауда күнінде пайда әлеуеті 2 200 долларды құрады, 

әрине, позицияға кіру және мәміледен шығу нүктесін ескеру қажет. 

Күтілетін пайда базалықтан 50-60% құруы мүмкін. 

        Али 2020 жылдың 28 қарашасында кіріп, 2020 жылдың 1 желтоқсанына 

дейін позицияда болды, 3500 АҚШ долларға пайда немесе профит табуға 

мүмкіндік болды, әрине, мінсіз кіру кезінде біз позицияға кіру сәтін жіберіп 

алмаймыз. 
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17 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

Орташа алғанда, пайда 2-2500 АҚШ долларын құрауы мүмкін, 

биржадағы трейдердің сауда ерекшелігі – нарықтың өсуінен пайда алу (лонг). 

Трейдер қысқа ұстанымын да ашу мүмкін және нарықтың төмендеуі 

бойынша табысқа жете алады.  

Әлемдік тәжірибе қозғалыстың екі жағынан да табыс табу мүмкіндігін 

көрсетті. Айта кету керек, барлық брокерлер өз клиенттеріне қысқа сауда 

жасауға (себебі, таңдалған акция брокердің балансында жоқ), екі бағытта да 

бір құралмен сауда жасауға мүмкіндік бермейді, тәуекелдерді азайтуға және 

кірісті арттыруға болады. 

Шорт келесіні білдіреді - акцияларды қымбатырақ сатуға (брокерден 

қарызға алып). 

Нарықта сатып алу арзанырақ және брокерге акцияны + қарыз үшін 

комиссияны қайтару керек, қалған сома - Сіздің пайдаңыз. 

Чикаго университетінің зерттеуі бойынша орташа трейдер 16-34% пайда 

алады. 

Маңызды: тәуекелін алған кезде портфельді жылдам қалпына келтіру 

мүмкіндігіне ие болу, орташа мерзім, мысалы, 1 млн. доллардың жоғалған 

20% үшін 6 айдан 20 айға дейін талап етеді, мұндай осалдықтарға жол бермеу 

үшін сауданың әрбір күні адами факторды (ашкөздікті, шыдамсыздықты, 

эмоцияларды, эгоны) алып тастау үшін нақты жоспарлануы тиіс. 

Жоғарыда аталған факторларды қоспағанда, нарыққа жоспар бойынша 

нақты кіріп, жоспар бойынша шығу. Нәтиже қамтамасыз етілді. 
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4 тарау ТРЕЙДЕР ҚАНДАЙ АКТИВТЕРМЕН ЖҰМЫС 

ЖАСАЙДЫ 

 

Әлемнің қор нарықтарындағы құралдардың түрлері. Трейдердің сауда 

үшін өз құралын таңдауы бар. 

Біз түрлерін тізімдейміз: 

Акциялар 

Мерзімі бар бондтар 

Елдік бондтар 

Фъючерстер 

Опциялар 

Биржалық қорлар 

Валюталық жұптар 

Сандық валюта 

Репо 

 

 
 

18  сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

18-суретте АҚШ, Германия, Жапония және Еуропалық Одақтың ірі 

компанияларының жаһандық индекстері көрсетілген, индекстер нарықтық 

көзқарасты, 2020 жылғы қарашадағы сайлау алындағы жарысты көрсетеді, 

бұл короновирус пен әлемнің барлық елдеріндегі карантиннің әсеріне 

байланысты экономикалық құлдырауға қарамастан трендтің өсуіне себеп 

болды. Нарықтың өзі сауда ережелерін талап етеді және тек жоғары 

тәртіптегі трейдер өзінің портфолиосын басқара алады және нарық бергендей 

қанша ақша болса, соншалықтай таба алады. 

Барлық көрсетілген индекстерге биржалық қорларды сатып ала отырып, 

сіз сауда жасай аласыз, сонымен қатар пайда немесе шығын ала аласыз. 
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19 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

19-суретте NYSE биржасында сатылатын барлық биржалық қорлар 

көрсетілген. ETF қоры кәдімгі өзара үлестік инвестициялық қорына (ҮИҚ) 

өте ұқсас және ҮИК-тің барлық артықшылықтарын сақтайды: 

кәсіби басқару - ҮИК-те оны қор менеджері жүзеге асырады, ETF 

индексті инвестициялай отырып, Басқарушы компания (БК) деңгейінде 

басқарылады; 

төмен бастапқы инвестициялар (ETF-те ең аз инвестициялар бір 

акцияның құнымен шектеледі, ҮИК-те олардың деңгейі БК және сату 

жөніндегі агенттер бөлек белгілейтін "Инвестициялаудың ең аз сомасымен" 

белгіленеді); 

кең әртараптандыру. 

ETF пен ҮИК арасындағы айырмашылық: 

биржалық қорлардың жоғары өтімділігі - ETF күні бойы сатып, сатып 

алуға болады. Сатып алу мен сатудың минималды айырмашылығына маркет-

мейкер кепілдік береді; 

ҮИК пайының бағасы биржада қалыптаспайды, қордың таза 

активтерінің құны негізінде күннің соңында есептеледі. ETF акцияларының 

бағасы күн ішінде өзгереді. Сондай-ақ күн ішінде ETF таза активтерінің 

индикативтік құны (iNAV) туралы ақпарат қолжетімді; 

ҮИК пайларын қарызға алуға немесе қарызға алынған қаражатқа сатып 

алуға болмайды. 

ETF акцияларымен маржа саудасы қолайлы, бұл левереджді және 

«төмен ойынды» пайдалануға мүмкіндік береді, бірақ мұндай 

операцияларды өте қауіпті етеді; 

әдетте ҮИК-тердің пайлары оның мекемесінің елінде айналады. ETF 

акциялары шетелдік биржаларда сатылуы мүмкін; 

ETF-ті сатып алғанда, қосымшалар алынбайды, сату кезінде - 

жеңілдіктер алынбайды. БК немесе агенттер арқылы ҮИК пайларын сатып 

алу және сату кезінде мұндай қосымша комиссиялар болуы мүмкін. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%
D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%80
%D0%B6%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 

Finviz.com ресурстағы тізімдегі ең танымал биржалық қорлар. 

Ірі ETFs: активтер бойынша ETFs үздік 8. 

Бұл мақалада 2013 жылғы 31 қазанына қарай таза активтердің мөлшері 

бойынша ірі ETF (Exchange-traded fund) талдауы жүргізілді. Әрбір ETF-те 

оларды шығарғандарға, қандай биржада ұсынылғандарға, олардың мазмұны 

мен инвестор үшін басқа да қажетті ақпаратқа қатысты ақпарат берілген. 

1. SPY – SPDR S&P 500 ETF 

Morningstar санаты - Large Blend 

Morningstar көрсеткіші **** 

ISIN – US78462F1030 

NAV 31.10.2013 – USD 175,65 

Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 158,905,050 

Жалпы шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 0.09% 

Жыл сайынғы басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.06% 

Биржасы - NYSE ARCA 

Қызметінің басталуы - 22.01.1993 

Басқарушы компания – SPDR State Street Global Advisors 

Активтерді бөлу (30.10.2013 ж.): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциялар 99,34 0,00 99,34 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,66 0,00 0,66 

Басқалар 0,00 0,00 0,00 

Үздік 5 секторлары, %: 

Технологиялар 16,01 

Қаржылық қызметтер 15,16 

Денсаулық сақтау 12,92 

Өнеркәсіп 11,39 

Циклдік сұраныс тауарлары 11,01 

 

2. VWO – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 

Morningstar санаты – Diversified Emerging Mkts 

Morningstar көрсеткіші *** 

ISIN – US9220428588 

NAV 31.10.2013 – USD 42,28 

Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 52,119,126 USD 

Жалпы шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 0.16% 

Жыл сайынғы басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.10% 

Биржасы – NYSE ARCA 

Қызметінің басталуы – 04.03.2005 

Басқарушы компания – Vanguard 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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Активтерді бөлу (31.07.2013): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциилар 97,73 0,00 97,73 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,05 0,00 0,05 

Басқалар 2,22 0,00 2,22  

Үздік 5 секторлары, %: 

Қаржылық қызметтер 26,48 

Энергетикасы 11,37 

Технологиялар 11,24 

Коммуникациялық қызметтер 10,83 

Базалық (шикізат) материалдар 9,70 

 

3. EFA – iShares MSCI EAFE ETF. Morningstar санаты – Foreign Large 

Blend. Morningstar көрсеткіші *** ISIN – US4642874659 NAV 31.10.2013 – 

USD 65,86.  Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 48,876,317 USD.  

Жалпы шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 0.34%.  Жыл 

сайынғы басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.35%. Биржасы – NYSE 

ARCA. Қызметінің басталуы – 14.08.2001. Басқарушы компания – iShares. 

 Активтерді бөлу (30.10.2013): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциялар 97,06 0,00 97,06 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,26 0,00 0,26 

Басқалар 2,68 0,00 2,68  

Топ 5 секторов, %: 

Қаржылық қызметтер 22,41 

Өнеркәсіп 11,70 

Тұтынушылық қорғаныс тауарлары 11,32 

Циклдік сұраныс тауарлары 10,79 

Денсаулық сақтау 10,05 

 

4. IVV – iShares Core S&P 500 ETF. Категория Morningstar – Large Blend 

Morningstar көрсеткіші **** ISIN – US4642872000 NAV 31.10.2013 – USD 

176,63.   Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 47,274,378 USD.  

Жалпы шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 0.08%.  Жыл 

сайынғы басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.07%. Биржас – NYSE 

ARCA. Қызметінің басталуы – 15.05.2000 Басқарушы компания – iShares.  

Активтерді бөлу (30.10.2013): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциялар 99,57 0,00 99,57 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,01 0,00 0,01 

Басқалар 0,42 0,00 0,42  



35 
 

Топ 5 секторов, %: 

Технологиялар 16,01 

Қаржылық қызметтер 15,15 

Денсаулық сақтау 12,91 

Өнеркәсіп 11,39 

Циклдік сұраныс тауарлары 11,01  

 

5. EEM – iShares MSCI Emerging Markets ETF. Категория Morningstar – 

Diversified Emerging Mkts. Morningstar көрсеткіші *** ISIN – US4642872349 

NAV 31.10.2013 – USD 42,91.  Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 

45,094,611 USD Жалпы шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 

0.67%. Жыл сайынғы басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.75%. 

Биржасы – NYSE ARCA. Қызметінің басталуы – 07.04.2003. Басқарушы 

компания – iShares.  

Активтерді бөлу (30.10.2013): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциялар 93,63 0,00 93,63 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,36 0,00 0,36 

Басқалар 6,01 0,00 6,01  

Топ 5 секторов, %: 

Қаржылық қызметтер 24,81 

Технологиялар 15,96 

Энергетикасы 10,54 

Циклдік сұраныс тауарлары 9,18 

Базалық (шикізат) материалдар 8,97  

 

6. QQQ – PowerShares QQQ. Категория Morningstar – Large Growth 

Morningstar көрсеткіші ***** ISIN – US73935A1043 NAV 31.10.2013 – USD 

82,74.  Таза активтердің барлығы (млн.) 31.10.2013 – 41,671,446 USD.  Жалпы 

шығындар коэффициенті (Total Expense Ratio) – 0.20%.  Жыл сайынғы 

басқару ақысы (Annual Management Fee) – 0.06%.  Биржасы – NASDAQ .  

Қызметінің басталуы – 10.03.1999. Басқарушы компания – PowerShares. 

 Активтерді бөлу (30.10.2013): 

Ұзақ, %  Қысқа, %   Таза активтер, % 

Акциялар 99,59 0,00 99,59 

Облигациялар 0,00 0,00 0,00 

Қолма-қол ақша 0,41 0,00 0,41 

Басқалар 0,00 0,00 0,00  

Топ 5 секторов, %: 
https://ru.investing.com/etfs/world-etfs 

https://finviz.com/map.ashx?t=etf 

 

https://ru.investing.com/etfs/world-etfs
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20 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

20-суретте 30,10, 5, 2 жылдық облигациялар көрсетілген, облигациялар 

бойынша кірістілік жоғары емес, елдің мерзімі мен рейтингіне байланысты 

0,25-тен 0,8% - ға дейін. 

АҚШ облигацияларын көптеген елдер портфельдің балансы үшін сатып 

алады және мерзім аяқталғаннан кейін қайтару кепілдігінің өзіндік 

нюанстары бар. 

 

 
 

21 сурет - дереккөзі: Tradingview 

 

21-суретте Американың 1988-2020 жж.. 30 жылдық мемлекеттік 

облигацияларының кестесі көрсетілген, жаһанды облигациялар нарығы 

тарихи төмендеуде, жоғары кірістілік 9%-дан бүгінгі күнге дейін 1,609%-ға 
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дейін төмендеді. Төмендеуді қалай түсіндіруге болады және ол немен 

байланысты? 

Талдауды ұсынамыз: 

30 жылдық қазынашылық облигацияларды ұзын бондтар деп те атайды. 

Барлық міндеттемелер сияқты, олардың кірістілігі бағаға кері 

пропорционалды. Сонымен қатар, ұзын бонд пен АҚШ долларының 

арасында нақты байланыс жоқ. Бірақ, әдетте, келесі көзқарас сақталады - 

бонд бағасының төмендеуі, яғни инфляциялық алаңдаушылыққа байланысты 

оның кірістілігінің өсуі американдық валютаны төмендетуі мүмкін. Көтерілуі 

мықты экономикалық деректердің нәтижесі болуы мүмкін. Анықтамалық 

актив бола отырып, ұзақ бондтар капитал ағындарын жаһандық себептерге 

байланысты жылжытады. Үшінші әлем нарықтарындағы қаржылық немесе 

саяси тәртіпсіздік американдық қазынашылық міндеттемелерге олардың 

қауіпсіз сипатына байланысты қызығушылық тудырады. 

Соңғы уақытта 30 жастағы бондтың анықтамалық тест ретіндегі рөлі 

біртіндеп оның 10 жылдық нұсқасына ауысады. Бұл Қазынашылықтың іс-

әрекеттеріне байланысты, себебі 30 жылдық міндеттемелерді жеткізу 

қысқара басталды. Ол оларды өтеумен айналысады, яғни қарыздарды сатып 

алады. 

 

 
 

22 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

22-суретте әр түрлі валюта жұптарының долларға қатынасы көрсетілген. 

Трейдерлер Форекс нарығында валюта жұптарын сатады, доллардың 

басқа негізгі валюталарға қатынасының өзгеруінен кіріс алады. 

Йена, канадалық доллар, австралиялық доллар, еуро, британдық фунт, 

швейцариялық франк, кез-келген елдің экономикалық өзгеруі валютаның 

өсуіне немесе құлдырауына тікелей әсер етеді, осыған байланысты табыс 

алады. 
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23 сурет - дереккөзі: finviz.com 

 

23-суретте трейдерлер сауда жасайтын және ақша табатын ең өтімді 

криптомонеталары (сандық валюталар) көрсетілген. 

Кестеде көрсетілгендер бұл әлемдік биржаларда сатылатын барлық 

монеталар емес. 

Криптомонеталардың бірнеше түрі бар: альткойн - биткойнге балама 

ретінде шығарылған крипто, әлемдегі ірі және орта биржалардағы 

трейдерлердің қызығушылығы бұларға жоғары. 

Щиткойн - құндылығы жоқ монета, баға алыпсатарлық пен айла-шарғы 

жасау арқылы асыра бағаланды, нәтижесінде трейдерлердің қызығушылығы 

төмендеді және сәтсіз инвестициялар болып саналады. 

Альткойн және щиткойн түсіндірмесіне сілтеме: 

https://www.investopedia.com/terms/s/shitcoin.asp 

Сауда-саттыққа арналған криптомонеталарды таңдағанда, биржада 

сауда-саттықтың жоғары көлемі бар және өтімділігі жоғарыны таңдаған жөн, 

әрине, биткойнде сауда жасау қызықты және күтілетін пайда жоғары, 

мысалы, егер сіз биткойндің 1 бағасынан жоғары сауда жасасаңыз. Бірақ егер 

Сізде бар-жоғы 1000$ сауда активі болса, активті биткоиннен төмен бағамен 

қарастырған дұрыс. 

Төменде 1000$ Bitcoin BTC және Ripl XRP монеталарын сатып алу 

мысалын талдаймыз: 

Инвестиция көлемі - 1000$ Бингбон биржасы 

Монета Рипл-XRP, құны - 0,5505 АҚШ доллары 

1000$ / 0.5505= 1 816,53042688465 дана 

Монета Bitcoin-BTC, құны 17 740 АҚШ долларын құрайды 

1000$ / 17 740 (11.12.2020 ж. бағасы, уақыты 02-30)= 0,056369785794814 

дана 

Монеталардың әрқайсысын сатып алу кезінде шамамен кірістілікті 

есептейміз: 

Биткоин-0,056369785794814*19514 = 1 100$ 

Риппл - 1 816,53042688465*0,60555= 1099.99$ 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/shitcoin.asp
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Бағаның 10% өсуімен біздің көретініміз: шамамен кіріс бірдей, Риппл 

бағасының өсуімен, айталық, 15-20%, қысқа уақыт шеңбері 24-48 сағат 

ішінде біз, биткоиннен айырмашылығы, портфельдегі монеталар санына 

байланысты ұтамыз, осылайша өз активіңізді дұрыс тарата отырып, Сіз 

аптасына шамамен 100 -150$ ақша таба аласыз, тәуекелдерді ескере отырып 

және нарықтың дұрыс бағытын таңдағанда. 

Сандық валюта нарығы 24\7 (күнделікті) жұмыс істейді, бұл нарықта 

үнемі болуға және табыс пен тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Белгілі бір 

құралды таңдап, баға қозғалысының сипаттамасын қарап, зерттей отырып, 

Сіз болжанған тенденциялар мен бұрылу уақытын көре аласыз. Бұл екі 

бағытта да сауда жасауға мүмкіндік береді. 

Мысал: баға 0,5505 делік, кесте мен индикаторлар шамадан тыс сатып 

алуды көрсетеді, яғни 80-нен жоғары индикатор (RSI бойынша), өзіңіз үшін 

кейбір растамаларды алғаннан кейін, активтің төменгі бағасынан сатып алуға 

алдын-ала тапсырыс бере аласыз, яғни кері үрдіс және болжамды сенсорлық 

баға 0,5100$. 

Сіз екі тапсырыс бере аласыз: 

1) 0,5505$ сату шорты үшін 

2) 0,5100$ бағамен сатып алуға 

3) long 0,5101$ тапсырыс - бұл екі бағытта да бір құралмен ақша табуға 

мүмкіндік береді. Шорт, шорттан шығу және ұзақ (лонг). 

24-суретте біз уақыт кезеңін көреміз: 5-7-9-11 желтоқсан 2020 ж., 

бағасы 0,5100-ден 0,6300 долларға дейін өзгерді. 

Есептеу мысалы 2020 жылдың 7 желтоқсанынан 10 желтоқсанына дейін 

алынды, үш күн ішінде баға жоғары және төмен түзетілді, яғни өсу кезінде 

біз орташа өлшенген кірісті шамамен 10-15% ала аламыз, сонымен қатар 

қысқа мерзімде төмендегенінен, шамамен 8-12%,  аламыз және бұл бір күндік 

сауда үшін жеткілікті. Біз өз мәмілелеріміздің күнделігін жүргізіп, 

транзакцияларға қате кірістерді түзетіп, құралды таңдап, бағаның 

қозғалысын бақылап, күн сайын жаттығамыз. 

Сізде көрініс пен баға тәсілінің ықтимал нүктелері пайда болады, Сіз 

күннің ішінде 15 минутта, ұзын да, қысқа да сауда жасай аласыз және бір 

айдағы барлық мәмілелерді қорытындылай отырып, Сіз өзіңізді кәсіби 

немесе консервативті инвестор ретінде талдай аласыз, демек Сіз 

эмоцияларды басқара алмайсыз, сауда нақты психологиялық тәртіпті талап 

етеді, бір секундта пайда мен байытуға деген шөлді болдырмайды. 

Трейдингті шыдамдылықты, талдауды және кірісті белгілеуді қажет ететін 

жеке бизнеспен салыстыруға болады. Ең тәртіпті трейдерлер - миллионерлер! 

Ең шыдамсыздар - олар өз активтерін бір сәтте жоғалтады, дұрыс емес 

шешім қабылдаудың барлық салдарымен, эмоцияларға, ашкөздікке және 

шамадан тыс өзіне деген сенімділікке бой алдырып. Нарықты алып тастауға 

немесе жеңуге болмайды - бұл нарықтағы сауда туралы мүлдем дұрыс емес 

түсінік. 
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        24 сурет - дереккөзі: bingbon.com 

  

Егер нарықта не болып жатқандығы туралы нақты түсінік болмаса, 

нарық оған кіруге мүмкіндік бермеген кезде де Сіз өзіңіздің сауда-

саттықтарыңыздың жемісін жинай білуіңіз керек. 

Негізгі маңызды ереже: 

Нарыққа жоспарсыз кіруге болмайды 

Нарыққа алдын ала талдаусыз кіруге болмайды 

Нарыққа жаман көңіл-күйде кіруге болмайды 

Қиын жағдайдан кейін нарыққа кіруге болмайды 

Нарыққа өздігінен кіруге болмайды 

Ауру белгілері бар кезде нарыққа кіруге болмайды 

Егер сізге ештеңе түсініксіз болса, нарыққа кіруге болмайды 

Ұзақ флет кезінде нарыққа кіруге болмайды 

Барлық ақшаға нарыққа кіруге болмайды 

Нарыққа тоқтаусыз (стоп-лоссыз) кіруге болмайды. 

Нұсқауларды нақты орындаған кезде Сіз мұқият сауда-саттықтан жеміс 

таба аласыз. 
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Әдетте, бір айдағы барлық сауда-саттықтың орташа өлшенген есебі оң 

нәтиже болып саналады, оның нәтижесі + 5,6%. 

Барлық оң және теріс мәмілелер есебінен, мысалы: 

 

 
 

25 сурет - дереккөзі: bingbon.com  

 

    25-кестеде 6 биткоин мәмілелері, 4 мәміле шорты және 2 Лонг көрсетілген. 

 

       Жалпы есептейік: 11,61+ 191,28+51,98+125,06-2,22-4,99 = 372, 72$. 

 

Мәмілелер 2020 жылғы 4 желтоқсаннан 9 желтоқсанға дейін жасалды, 

позицияға кіру үшін активтер сомасы 460 - 21 000$ бастап, позицияға кіру 

және одан шығу – 15 минуттық тайм-фрейм. 

Үлгі мысал, күні ішінде сауда жасау және плюс позициядан шығу 

мүмкіндіктері, әрине, барлық сауда-саттықтар сәтті болады деп айтуға 

болмайды, өйткені 60 секундта нарықты болжау мүмкін емес және күтпеген 

жерден кесте шамы 5-10%-ға төмендеуі немесе өсуі мүмкін, ешкім кенеттен 

қозғалыстан немесе ЖЭС-тен сақтандырылмаған, сондықтан олар тоқтап 

қалуды қолданады (шығындарды шектеу), әйтпесе тоқтап қалуды белгілемей,  

мәміледегі барлық активті жоғалту ықтималдығы 80%-ға (трендтің күрт 

өзгеруімен), егер Сізде тоқтау позицияңызды жоғалту кезінде, лонгта – баға 

күрт өзгерді және төмендей бастады, тиісінше, Сіз шығындасыз. 

Брокерде сауда үшін ұсынатын әр платформада шығынды азайтуға, 

сатып алуға немесе сатуға белгіленген бағамен тапсырыс беруге қосымша 

тапсырыстар бар, мұның бәрі трейдерге шығындарды азайтуға көмектеседі. 

Жоғалту кезінде маңызды: алынған шығынға назар аудармауға тырысыңыз, 

бірақ мәміленің дұрыс немесе импульсивті болғандығын зерттеуге назар 

аударыңыз, мүмкін сыртқы фактор шығынның себебі болған шығар. 

Шектеу ордерлерді мәміле тәуекелдерін азайту үшін қолданады. Олар 

екі түрге бөлінеді: тейк-профит (take profit) және стоп-лосс (stop loss). 
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Біріншісі кірісті сақтау үшін, екіншісі шығындарды азайту үшін 

қолданылады. 

Пайда сатып алу кезінде тейк-профитті ағымдағы бағадан жоғары және 

сату кезінде төмен қояды. Мысалы, сіз активті арзан бағамен сатып алу 

туралы мәміле ашып, оны қымбатырақ сатуды ұйғардыңыз. Сатып алу 

аяқталды, енді Сіз күткендей, құны өседі. Бірақ активтің қай уақытта 

қайтадан арзандай бастайтынын нақты білу мүмкін емес, сондықтан мәмілені 

аяқтаудың болжамды деңгейіне тапсырыс беру керек. Кесте Сіз орнатқан 

нүктеге дейін өседі және позиция автоматты түрде жабылады. 

Егер баға трейдердің күткеніне кері бағытта қозғалса, тоқтату (стоп-

лосс) шығындары қолданылады. Бұл тапсырысты сату кезінде ағымдағы 

бағадан жоғары және сатып алу кезінде төмен қояды. Сәтсіз мәміле 

жағдайында Сіз кестеде шығындар деңгейін белгілей аласыз, онда Сіз 

позицияны өзіңіз үшін рұқсат етілген шығындармен жаба аласыз. 

Кейінге қалдырылған (лимиттік) - трейдер белгілеген шарттарға қол 

жеткізген кезде мәміле жасауға ордерлер. 

Buy limit (Сатып алу) - бағаның төмендеуі және оның одан әрі өсуі 

жағдайында сатып алу. Мысалы, Сіздің болжамыңыз бойынша активтің құны 

түсіп, содан кейін қайтадан өсе бастауы керек. Сіз «төменгі» бағаның 

болжамды мәніне тапсырыс бересіз және кесте осы нүктеге жеткенде сатып 

аласыз. 

Sell limit - одан әрі құлдырау шартымен жоғары баға бойынша сату. Бұл 

керісінше жағдай: Сіз «актив шыңына жетеді, содан кейін ол арзандай 

бастайды деп» ойлайсыз. Онда тапсырыс болжамды максималды құнға 

белгіленеді. 

Buy stop - оны одан әрі арттыру болжамы кезінде ағымдағы бағадан 

жоғары баға бойынша сатып алу. Актив құнының ұзақ өсуі жағдайында 

тапсырыстың бұл түрі Сіз үшін рұқсат етілген ең жоғары баға бойынша 

позицияны ашуға және келесі бағамен ақша табуға мүмкіндік береді. 

Sell stop - оны одан әрі азайту болжамында ағымдағы бағадан төмен баға 

бойынша сату. Активтің құны ұзақ уақыт төмендеген жағдайда, тапсырыс 

оны арзан сатуға, содан кейін оны одан да арзан сатып алуға мүмкіндік 

береді. 

26-суретте пайда мен тоқтату жоғалуының мысалы көрсетілген. Пайда 

мен тәуекелдің мөлшерін пайыздық немесе ақшалай түрде көрсетуге болады, 

осылайша Сіз кіріс немесе шығын мөлшерін дәл анықтайсыз. 

Бұл Bingbon.com биржаның тапсырыстарының бір түрі.  

Әр биржаның өзіндік платформалық интерфейсі және ұсынылатын 

қызметтер тізімі бар, таңдау кезінде абай болыңыз. 

Криптомонеталардың толық тізімін мына ресурстан табуға болады: 

https://coinmarketcap.com/ 
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26 сурет - дереккөзі: bingbon.com  

 

       Apple.com компанияның акцияларына қатысты опциялық дискіні 

қарастырайық.  
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        27 сурет - дереккөзі: yahoo.finance.com 

 

 
28 сурет - дереккөзі:  yahoo.finance.com 

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL?p=AAPL&.tsrc=fin-srch 

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL?p=AAPL&.tsrc=fin-srch
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Біз опцияларды толығырақ талдаймыз. 

Опциондар - белгілі бір баға бойынша және белгілі бір күнге базалық 

активті (акциялар, фьючерстер және т.б.) жеткізуге немесе алуға құқық 

беретін ақылы шарт. 

Қолдану саласы: 

- Алыпсатарлық 

- Баға мен уақыт тәуекелдерін хеджирлеу 

Бөлінеді: 

- call опциондары - сатып алуға арналған опцион. Негізгі активті 

опционды сатып алушыға белгіленген бағамен сатып алуға құқық береді. 

- Put опциялары - сатуға арналған опцион. Негізгі активті опционды 

сатып алушыға белгіленген бағамен сатуға құқық береді. 

Олардың құнын (сыйлықақысын) МаркетМейкер (ММ) Black-Scholes 

моделінің, ағымдағы жағдайдың және оның (ММ) өзінің құралы бойынша 

(опцион айының басында) келесі айдың болашақтарың түсінуінің негізінде 

айқындайды. 

Болатыны: 

- американдық - мерзімінен бұрын мерзімі аяқталғанға дейін кез-келген 

күні орындалуы мүмкін; 

- еуропалық - тек соңғы күні орындалуы мүмкін  

(мерзімінен бұрын орындау - опционды сатып алушының базалық 

активті мерзімінен бұрын, яғни қазір, опцион мерзімі аяқталғанға дейін қою 

болып талабы). 

 Түйін ұғымдар: 

- Страйк - опцион берілетін базалық актив бағасының мәні; 

- Серия - опцион берілетін мерзім 

- Экспирация - әр айдың үшінші жұмасы - опцион өмірінің соңғы күні; 

- Опционның ішкі құны - опцион ақшамен болған жағдайда опционның 

ереуілі мен базалық активтің ағымдағы бағасы арасындағы пункттер санына 

тең сыйлықақының бөлігі (төменде қараңыз); 

- Опционның уақытша құны - опцион сыйлықақысының ішкі құнынан 

асатын сома; 

- Құбылмалылық - бағаның құбылмалылығы, белгілі бір уақыт 

кезеңіндегі қаржы құралының стандартты ауытқуына тең. 

 Опционның негізгі сипаттамалары (Гректер): 

Дельта - егер базалық активтің бағасы бір нүктеге өзгерсе, опционның 

бағасы қаншалықты өзгеретінін көрсетеді; 

Гамма - базалық активтің бағасы бір нүктеге өзгерген кезде дельта 

қаншалықты өзгеретінін көрсетеді; 

Тета - бір күнде опцион сыйлықақысын қанша жоғалтатынын көрсетеді; 

Вега - құбылмалылық өзгерген кезде опцион сыйлықақысының қалай 

өзгеретінін көрсетеді; 

RO - егер пайыздық мөлшерлеме өзгерсе, сыйлықақының қаншалықты 

өзгеретінін көрсетеді. 
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 Барлық опциялар сонымен қатар келесіге бөлінеді: 

АТМ - ақша (ақшада) бардағы опциондар - страйк жанында базалық 

актив бағасы орналасқан опциондар; 

ITM - ақшадағы опциондар: 

- Колл опциондары үшін - ереуілдері базалық активтің бағасынан төмен 

болған барлықтары; 

- Пут опционы үшін - ереуілдері базалық активтің бағасынан жоғары 

болған барлықтары; 

OTM - ақшасы жоқ опциодар: 

- Колл опциондары үшін - ереуілдері базалық активтің бағасынан 

жоғары болған барлықтары; 

- Пут опционы үшін - ереуілдері базалық активтің бағасынан төмен 

болған барлықтары. 

Қарапайым опциондық стратегиялар: 

- Сингл (Жалғыз) - сатып алынған немесе сатылған Колл немесе Пут; өз 

кезегінде келесіге сатылған: 

- өтелген - сатылған актив+сатылған Пут немесе сатып алынған 

актив+сатылған Колл, 

- өтелмеген - сатылған немесе Колл немесе Пут (БА жоқ); 

- Стреддл - сатылған немесе бір стрейктен бір Кол және Пут сериясынан 

сатып алынған; 

- Стренгл - сатылған немесе бір сериялы әр түрлі стрейктерден сатып 

алынған Кол және Пут; 

 - Баттерфляй - Коллдық немесе Путты болады, сатып алынған 

(шеттерде сатып алынған және олардың арасында үлкен саймен сатылған) 

немесе сатылған (керісінше); 

- Кондор - Коллдық немесе Путты болады, сатып алынған (шеттерде 

сатып алынған және олардың арасында екі түрлі ереуілден сатылған) немесе 

сатылған (керісінше); 

- Спрэд - Коллдық немесе Путты болады, сатып алынған немесе 

сатылған, олар келесі: 

- тік - сатып алынған (сатылған) опцион + басқа ереуілден, бірақ бір 

сериядан сатылған (сатып алынған) опцион; 

- көлденең (күнтізбелік) - бір ереуілден сатып алынған немесе сатылған, 

бірақ әртүрлі сериядағы; 

 - диагональды - алғашқы екеуінен туынды; 

- Collar vis Stock - сатып алынған негізгі актив + сатылған Колл + сатып 

алынған Пут немесе сатылған негізгі актив + сатылған Пут + сатып алынған 

Колл. 

Қалғаны - олардың туындылары. 

Тәуекел: 

- сатып алынған опциондар үшін ең жоғары тәуекел - сатып алу кезінде 

төленген сыйлықақы, кіріс ешнәрсемен шектеусіз; 
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- сатылған опциондар үшін максималды тәуекел - ештеңемен 

шектелмеген, максималды кіріс сыйлықақыны сату кезінде алынған кіріске 

тең. 

Пайда әлеуеті: 

- сатып алынғандарда - ештеңемен шектелмейді; 

- сатылғандарда - сату кезінде алынған сыйлықақымен шектеледі. 

Маржа: 

Сатып алынғандарда - жоқ, сатып алу шамасы (+комиссиялар) шоты 

есебінен шығарылады; 

Сатылғандар үшін - көп жағдайда ағымдағы позицияның маржасына 

тең. 

 

20, 21, 22-суреттерде AAPL акцияларына опцион көрсетілген. 

Страйктармен бірге Колл және Пут  бағалары, көбінесе трейдерлер 

қысқа опциондар (экспирация күніне  дейінгі апталық немесе 3-күндік) сатып 

алады, опцион соманың ең кіші өлшеміне активті ең аз сомаға алуға 

мүмкіндік береді.  

Мысал: 

1 Apple акциясының құны = 123.24$ 

Біз 100 акция сатып аламыз делік 

123,24*100 = 12 324$ 

1 опциондық келісім-шарт 100 акцияға тең! 

Колл (қоңырау шалу) опциясын сатып алмас бұрын (сатып алу кезінде 

активтің өсуі үшін, қоңырау шалу кезінде сату – базалық активтің төмендеуі), 

біз жаһандық және жергілікті трендке бағытталған нарықтық тенденцияны 

байқаймыз. 

Содан кейін біз опцияны сатып аламыз. 

Айталық, біз 121 страйк (ереуіл) сатып аламыз , құны 1 акция үшін 2,84.  

Біз 1 лот 2,84 * 100 = 284$ сатып аламыз. 

Трендті дұрыс анықтау және AAPL акциясының өсуі кезінде опционның 

бағасы экспоненциалды түрде артады. 

Егер Сіз қателессеңіз, 284$ жоғалту - төленген сыйақы сомасы. 

Опциондарды көбіне хеджирлеу қорлары өз позицияларын сақтандыру 

үшін немесе алыпсатарлық үшін трейдерлер пайдаланады. 

Бағыт пен стратегияны таңдаған кезде мұқият болу керек және трендтің 

анықтамасын нақты талдау қажет ((+ -) бәрі қателеседі). Кез-келген уақытта 

нарық бағытты өзгерте алады және сіздің бағытыңыздан тыс кетуі мүмкін. 

Егер сауда-саттық қысқа мерзімге, нарықта болуы және мәмілелерді ең аз 

жоғалумен немесе Сізге нарық берген сол профитпен мүмкіндігінше жабуға 

маңызды, мынаны білу маңызды: неғұрлым экспирация күні жақын, 

соғұрлым Сіздің опционыңыздың құны аз. Яғни, сіз қысқа мерзімге, мысалы, 

бір аптаға кірдіңіз. Экспирация мерзіміне дейін 7 күн, мүмкіндігінше, сатып 

алғаннан кейін бағасын қадағалау және мүмкіндігінше мәмілені жабу керек. 
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Немесе, егер сіз экспирация мерзімін күтуді шешсеңіз, нөлдеу ықтималдығы 

жоғары. 

Сіз сыйлықақы мен опцияны жоғалтасыз. 

 

 
 

29 сурет - дереккөзі: Yahoo finance.com 

 

 
 

 30 сурет - дереккөзі: Tradingview.com  

 

Негізгі активке өзіндік талдауы бар трейдерлер белгілі бір ереуіл, 

экспирация күні, Пут немесе Колы бар позицияларды аша алады. 
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ZOOM компаниясын қарастырайық. Онлайн оқыту үшін бағдарламаны 

көп қолдануына байланысты бағаның күрт өсуі жоғарыда сипатталған. 

ZOOM бағдарламасынан пайдаланушының ақпаратын ұрлау туралы 

жағымсыз жаңалықтар болды, бірақ бұл бағдарламаның қызығушылығы мен 

белсенді қолданылуын тежемеді. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, қатаң карантин алынғаннан кейін шағын 

капиталдандыру секторындағы ZOOM компаниясында офлайн немесе басқа 

бағдарламаларды пайдалана отырып оқыту жүргізу мүмкіндігі пайда болды, 

бұл бағдарламаны пайдалануды төмендетіп, 1 акция бағасының төмендеуіне 

әсер етті. 

 

 
31 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

Кестеде (30 – сурет) біз трендтің төмендегенін көреміз, терең талдау 

жүргізген кезде және компания акцияларының 240$ дейін төмендеуін 

болжап, Yahoo finance.com ресурсынан жақын 15 қаңтар 2021 жылғы 

экспирация күнімен (экспирация күні - опцион мерзімінің аяқталу күні) пут 

опциондарын сатып алуға болады, ZOOM таңдаймыз. Options қойындысында 

- экспирация күнін таңдаймыз және өзімізге ықтимал опцион путың 

іріктейміз және көрсетілген бағасы, өткен күні бар Пут сатып алуға мәміле 

ашуға брокерге өтінім береміз. 
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32 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 

 

 

 
33 сурет - дереккөзі: Tradingview.com 
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45$ ереуіл бағасында біз 8552-ден астам келісімшарттарда ашық 

қызығушылықты көреміз, бағаның 337,62-ден төмендеу ықтималдығы – аса 

биік емес, сондықтан біз нарықтық бағаға  жақын ереуілді таңдаймыз, бұрын 

біз төмендеудің болжамды бағасы 240$ деп жаздық. Айталық, біз осы 

ереуілді таңдаймыз, опционның бағасы – бір  келісімшарт үшін 5$ (0.05*100), 

біз 5 келісімшарт сатып алуды шештік: 5*5=25$ + мәмілені ашқаны үшін 

брокердің комиссиясы + - 15$ (брокерлер үшін комиссия мөлшері әр түрлі) = 

45$ - опционды сатып алуға жұмсалған жалпы шығын. 

Опционның мерзімі апталық, бағасы 337-ден, айтайық, 290-280 долларға 

дейін төмендейді. 

Сатып алынған опцион бағасы мүмкін 20% -50% өседі, егер Сіз негізгі 

актив бағасының одан әрі құлдырауын көріп отырсаңыз, опциондарды 

экспирация мерзіміне  дейін  ұстамаған жөн, нарық берген профитпен 

мәміледен шыққан дұрыс. Баға өзгеріп тұрғанда мүмкіндігінше пайданы 

тіркеген жөн және мәмілені жабу керек. 

Акция бағасы өсу жағына қарай 337$-дан 380 $-ға дейін өскен кезде 

(Сіздің сауда-саттығыңыздың қарама-қарсы бағыты, Сіз төмендету үшін пут 

сатып алдыңыз), Сіздің позицияңыз шығында және сыйлықақыңыздың жану 

ықтималдығы, жоғалту төленген соманың 100%-на жақын, 25$ мөлшерінде. 

Сондай-ақ, егер Сіз экспирация күніне жеткенде мәмілені жаппаған 

болсаңыз, Сіз опцион мен сыйлықақыны жоғалтасыз. Бұл маңызды! 

Әрине, Сіз өзіңіздің капиталыңыздың бір бөлігін сақтау үшін 

активтеріңізді азайту үшін бірінші кезекте позицияны жаба аласыз, 

сондықтан портфельдегі позициялар хеджирлеу опциялармен көбірек 

жасалады. Бірақ негізгі активті қолдану және талдау арқылы Сіз 

опциондармен сауда жасай аласыз. Әрбір трейдер мәмілелер жасау үшін өз 

активін өзі анықтайды. Олар болуы мүмкін: 5$-дан астам бағасы бар шағын 

капиталдандыру акциялары, тауарларға арналған фъючер келісімшарттары, 

опциондар, криптомонеттер, ұзақ мерзімді облигациялар немесе валюта 

жұптары! 

Маңызды: нәтижемен позицияға кіру және шығу. Теріс нәтиже Сіздің 

алгоритміңізді түзетуге және өзіңізді, өзіңіздің логикаңызды және нарықтағы 

мінез-құлық психологиясын жақсы білуге, сонымен қатар келесіні түсінуге 

арналған: сіз шынымен кімсіз? Трейдер немесе айтарлықтай инвестор. 

Оң мәмілелер Эгоны қузауы мүмкін, бұл кейіннен мәмілеге кірген кезде 

объективті емес шешімге ие болуы мүмкін, нарықтың айқын нұсқауларын 

елемеуі мүмкін, ал трейдер қазірдің өзінде жұлдыз, қарама-қарсы бағытта 

позициялар ашады, нәтижесінде тапқанның бәрін жоғалтады. Сондықтан 

барлық жағдайларда эмоцияларда ұстамдылық, суық ақыл және тәртіп қажет! 

Ірі компаниялар жоғарыда сипатталған әртүрлі модельдер бойынша 

опцияны сатып алады. Өз акцияларын IPO-ға шығару (бастапқы жария 

орналастыру) арқылы активтерді тартатын компаниялар инвесторларға 

опциондарды белгілі бір бағамен, әдетте нарықтан 20%-дан төмен бағамен, 
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биржада жария орналастырғаннан кейін нарықтық бағамен сату 

мүмкіндігімен ұсынады. 

Мысалы: Борри мен Морри компаниясы N биржасында инвестиция 

тартып, өз акцияларын листингке шығарды, роад-шоу өткізді және 1 200 000 

000$ сомасына инвесторларды тартты. Компанияның капиталдануы 

айтарлықтай өсті. 

Бұрын активтер 400 000 000$ болды делік 

Бастапқы орналастыру бағасы 10$ 

Шығарылған акциялар саны - 120 000 000 

Инвестор опционды 8$ алды 

Нарықтық баға 12,5 долларға дейін өсті 

Биржаға шыққан күнге дейін опционды сатып алған инвестордың 

пайдасы 4,5$ немесе 56% құрады, ықтимал мерзім (1-90 күн, белгілі бір 

уақыт өткеннен кейін ұстаушының опционды іске асыруы туралы ішкі 

келісімдері болуы мүмкін). 

Қызықты факт, базалық активке 100% –дан опциондар бойынша пайда 

алу, оның құны 1$ және одан жоғары болды, бұл жағдайда - егер Сіздің 

базалық активіңіз 1 долларға өссе, онда Сіздің опционыңыз Сізге 100% 

береді. 

Бірақ, егер Сіз опционды арзан бағамен сатып алсаңыз және 

ереуіліңізден сәл алыстасаңыз, онда бұл жағдайда активтің бағасы 1 долларға 

дейін өскен кезде кірістілік 500% немесе одан да көп болуы мүмкін. 

Мысал: Сіздің опционыңыз (Пут немесе Колл) $ 0,02 тұрады, Сіздің 

бағытыңыздағы негізгі активтің өсуі байқалды және Сіздің опционыңыздың 

құны $1 болды. 

Сіздің пайдаңыз 0,95 доллар. %  көріністе 950% (өте ықтимал мүмкіндік, 

бірақ қайталаймын, актив пен бағытты дұрыс таңдау кезінде аз 

капиталдандырылған опциондармен мүмкін). 

Опциондық келісім-шартты сатып алу үшін Сіздің активіңіздің тренд 

бағытын түсіну маңызды, сигналдарыңыз бен индикаторларыңызбен 

растауды алғаннан кейін ғана Сіз мәмілеге кіре аласыз. Экспирация мерзімін 

тосу қажет емес, пайда бекіту үшін бұрын шығуға болады. Маңызды: Сіздің 

жоғалтуыңыз - бұл опцияны сатып алған сома, бірақ жағдайлардың сәтті 

жиынтығымен - Сіз лайықты соманы таптыңыз. 

Опциондарды сату және сатып алу ірі ойыншылар үшін орташа және 

ұзақ мерзімге тиімді. Опциондармен сауда жасайтын шағын трейдерлер үшін 

– бұл тез байытуға деген ұмтылыс. Егер Сізде сәттілік болса,  онда мүмкін! 

Сондықтан максималды тәртіп пен сақтық Сізге сергек болуға және 

шығындарыңызды азайтуға көмектеседі. Төменде опциондар бойынша 

калькулятордың веб-сайтына сілтеме, әрине, трендті және Сіздің активіңізді 

дұрыс анықтаған кезде күтілетін нәтижеге сенуге болады. 

 

https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/long-call.html 
 

https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/long-call.html
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5 тарау АКЦИЯЛАРДЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ БОЛАШАҚТАР  

 

Осы тарауда, біз NYSE.NASDAQ биржасында саудаланатын акцияларды 

талдаймыз. 

Қор нарығындағы акциялардың түрлерін толығырақ қарастырайық. 

Американың қор нарығында шағын, орта және ірі капитализациясы бар 

экономиканың 11 секторының 7544-тен астам акциясы бар. FINVIZ.COM 

ресурсында. 

Капитализациясы жоғары, сондай-ақ тарихы бар ең ірі компаниялар Доу 

Джонс индексінің құрамына кіреді. Оларды "Көгілдір чиптер" деп атайды, 

бұл компаниялардың акциялары көбінесе тұрақтылық, дивидендтер төлеу, 

сондай-ақ портфель активтерін сақтау үшін сатып алынады. 

Доу Джонс индексінің құрамы - Movers DJIA 

4:05 PM ET 01/27/21 

 

LEADERS Price 

3M Co. 186.65 

Walgreens Boots Alliance Inc.  51.18 

Cisco Systems Inc.  45.7 

Microsoft Corp.  232.9 

International Business Machines Corp.  122.47 

Salesforce.com Inc.  224.78 

Apple Inc.  142.06 

Honeywell International Inc.  199.38 

Chevron Corp.  88.2 

Johnson & Johnson  167.88 

Coca-Cola Co.  48.53 

American Express Co.  114.09 

Dow Inc.  54.39 

https://www.wsj.com/market-data/quotes/MMM
https://www.wsj.com/market-data/quotes/WBA
https://www.wsj.com/market-data/quotes/CSCO
https://www.wsj.com/market-data/quotes/MSFT
https://www.wsj.com/market-data/quotes/IBM
https://www.wsj.com/market-data/quotes/CRM
https://www.wsj.com/market-data/quotes/AAPL
https://www.wsj.com/market-data/quotes/HON
https://www.wsj.com/market-data/quotes/CVX
https://www.wsj.com/market-data/quotes/JNJ
https://www.wsj.com/market-data/quotes/KO
https://www.wsj.com/market-data/quotes/AXP
https://www.wsj.com/market-data/quotes/DOW
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Walmart Inc.  143.84 

Verizon Communications Inc.  55.13 

LAGGARDS LAST 

Boeing Co.  194.03 

Merck & Co. Inc.  77.07 

McDonald's Corp.  207 

Walt Disney Co.  163.03 

Procter & Gamble Co.  128.38 

Caterpillar Inc.  180.63 

Visa Inc. Cl A  194.97 

Home Depot Inc.  274.05 

Nike Inc. Cl B  131.02 

Goldman Sachs Group Inc.  273.33 

UnitedHealth Group Inc.  332.99 

Intel Corp.  53.59 

Travelers Cos. Inc.  139.5 

Amgen Inc.  251.06 

JPMorgan Chase & Co.  127.86 

Дереккөзі: https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/US/DJIA 

 

https://www.wsj.com/market-data/quotes/WMT
https://www.wsj.com/market-data/quotes/VZ
https://www.wsj.com/market-data/quotes/BA
https://www.wsj.com/market-data/quotes/MRK
https://www.wsj.com/market-data/quotes/MCD
https://www.wsj.com/market-data/quotes/DIS
https://www.wsj.com/market-data/quotes/PG
https://www.wsj.com/market-data/quotes/CAT
https://www.wsj.com/market-data/quotes/V
https://www.wsj.com/market-data/quotes/HD
https://www.wsj.com/market-data/quotes/NKE
https://www.wsj.com/market-data/quotes/GS
https://www.wsj.com/market-data/quotes/UNH
https://www.wsj.com/market-data/quotes/INTC
https://www.wsj.com/market-data/quotes/TRV
https://www.wsj.com/market-data/quotes/AMGN
https://www.wsj.com/market-data/quotes/JPM
https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/US/DJIA
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Әрбір компанияны Finviz.com ресурсында ашуға және талдауға болады. 

Іздеу өрісіне компанияның тиккерін теріп (компанияның қысқаша 

атауы, биржада қолдануға ыңғайлы болу үшін), Сіз өз атыңызды шертіп, 

қызықтыратын компанияны таба аласыз, Сіз сайттың өзіне кіріп, 

компанияның қызмет саласы туралы толығырақ біле аласыз. Бірінші бетте 

Сіз Finviz.com компанияның негізгі параметрлерін, дивидендтерді төлеу 

мөлшерін және %-ын көресіз. Бұл Сізге портфолиоға осы немесе басқа 

компанияны қосу керек деген шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Әрқашан 

бір нәрсені есте сақтаңыз: барлық активтерді бір компанияда сақтамаңыз. 

Әртараптандыру маңызды: мысалы, егер Сіздің портфолиоңызда тек жоғары 

технологиялық компаниялар басым болса, яғни құбылмалылық қаупі бар 

және сіздің портфолиоңыз американдық жарыстарда сияқты содан кейін 

жоғары немесе төмен болады. Осыған байланысты консервативті 

компанияларды да таңдау керек. Мысалы, коммуналдық сектор, байланыс 

қызметтері және т.б. Акциялар нарығындағы таңдау кен, өзіңіз үшін түсіну 

керексіз: Сіз не қалайсыз? 

Портфолиоңыздың тез өсуін немесе ондаған жылдар бойы қалыпты, 

бірақ тұрақты табысты болғанын... 

Finviz.com ресурстың скриншотымен қалай жұмыс істеу керектігі 

туралы мысалды толығырақ қарастырайық - мега капитализациясы бар 

технология секторынан іріктеу. 
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34 сурет - дереккөзі: Finviz.com 

 

Технология секторынан акцияларды іріктеуді жасаймыз: 
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35 сурет - дереккөзі: Finviz.com 

 

Скриннердің көмегімен Finviz.com-да біз технология секторын 

таңдаймыз және нәтижесінде әр акциясы үшін әр түрлі бағалары, 

капиталдандыру мөлшері, әр уақыт үшін кіріс пен шығыны бар 632 

компанияны аламыз. 

Трейдер үшін акцияларды іріктеу кезінде капиталдандыруға, 1 сауда 

күніндегі сатылатын қағаздардың көлеміне (volume), бағаға және қозғалыс 

үрдісіне (кестені әртүрлі уақыт шеңберлерінде қарау) назар аудару қажет. 

Трейдердің қарауында МЕГА капиталдандыруы 200 млрд. доллардан асатын 

ірі америкалық компаниялар бар делік: 

 

 
36 сурет - дереккөзі: Finviz.com 

 

Аpple Inc - тұрмыстық техника 

Adobe Inc - бағдарламалық қамтамасыз ету 

Intel Corp - жартылай өткізгіштер 

Mikrosoft - бағдарламалық қамтамасыз ету 

Nvidia - жартылай өткізгіштер 

Технология саласындағы барлық компаниялар мега-капиталдандыруға 

ие (200 млрд. және одан жоғары), NASDAQ және Nyse-де сатылады. 

Акциялардың тәулігіне көлемі 111 000 және одан жоғары, орташа бағасы 

45,44 және одан жоғары. (Көлемдер күн сайын нарықтың қызығушылығына 

байланысты өзгереді) 
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37 сурет - дереккөзі: Finviz.com 

 

Алынған тізімдегі алғашқы компанияны толығырақ қарастырайық: 

Apple.inc кестесі (37 сурет) қыркүйек айының төмендеуінен кейін 

жаһандық өсуді көрсетеді, төмендеудің себебі 4\1 бөлінген акциялар, сондай-

ақ  12-ші айфон жаңа моделіне сұраныстың төмендігі, ҚХР-ның бас тартуы 

және Apple өнімдерін ҚХР-да пайдалануға тыйым салу болды. 

Кесте активтің өсуі мен төмендеуінің әртүрлі циклдерін көрсетеді. 

Акция бағасының уақытша корреляциясы қор нарығындағы серпінге 

байланысты үнемі жүреді (кім көп – сатушылар немесе сатып алушылар). 

Нарықта сұранысты сақтау үшін болашақ жоспарлардың болуы маңызды, 

мысалы, компанияның бизнесіне жаңа өнімді немесе технологияны енгізу 

кезінде компанияның акциялары белгілі бір уақыт ішінде үшінші рет 600 

долларға жетеді, барлығы өнімнің сапасы мен сұранысқа байланысты. 

Apple.inc компаниясы 274 млрд.доллардан астам табысы бар (2020 жылдың 

3-тоқсанының нәтижесі), бизнес құрылымын өзгерту мақсатында өз 

бизнесіне жаңа қызмет түрін немесе өнімді қосу арқылы кез-келген қызықты 

компанияны оңай сатып ала алады, осы әрекеттердің барлығы өз секторында 

көшбасшы позициясын сақтауға мүмкіндік береді. 
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38 сурет - дереккөзі: statista.com 

 

38-суретте Apple.inc  өнімдерін сатып алу бағасының өзгеру циклі 

көрсетілген, сатылымның шыңы 2015 жылы болды, келесі жылдары біз 

белсенділіктің төмендеуін көріп отырмыз, бұрын жазғандай, ҚХР Apple 

шығарған смартфондар мен макбуктерде сатып алу қабілетін төмендете 

бастады, сонымен қатар компания шығарған құрылғыларды жөндеуге тыйым 

салынды, нәтижесінде елдің көптеген тұрғындары өз елдері шығарған 

жергілікті смартфондарға көшті. 

БАҚ-тың бірінде өзінің Аicar электрокарын шығару туралы жаңалықтар 

жарияланды. Жаңалық расталмаған, бірақ Hundai-дің Apple-ге (мүмкін) 

сатылымы болуы жоққа шығарылмайды, егер позициядан шыққан болса: 

егер велосипед бар болса, оны неге ойлап табу қажет? Apple.inc бизнесін 

ірілендіру өз технологияларын қолдана отырып, автоөнеркәсіптің 

қатысушысы болуға мүмкіндік береді, бұл ақша қаражатының ағынын, 

сондай-ақ ұзақ мерзімді уақытқа жаңа инвесторлардың ағынын арттыруға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар компания өнімдерінің барлық 

пайдаланушылары жаңа өнімге біріктіріліп, қатыса алады және көптеген 

жылдар бойы адал клиент болып қала береді. 

IOS негізінде шығарылған макбуктар ақпаратқа хакерлік шабуылдардан 

ең сенімді ретінде технологиялық өнім нарығында көшбасшы болып 

табылады, сонымен қатар бағдарламалық жасақтаманы жасаушылардың 

көпшілігі әртүрлі компаниялардың басқа ноутбуктеріне қарағанда ыңғайлы 
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және жылдам құрал ретінде мойындайды. Әрине, дәмі мен түсіне - әрқашан 

өз жауабы бар . 

Төменде жеке электромобильді шығару жоспарлары туралы мақала 

берілген. Сілтемені басу арқылы сіз мақаланы толығымен оқи аласыз. 

10 жылдық даярлаулық: Apple электркөлігін қашан шығарады 

Apple 2024 жылы ұшқышсыз электркөлігін шығарады. 

 

Валерия Бунина 22.12.2020, 15:24 
close 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

му того, как может  выглядет ь AppleCar  

AppleCar қалай көрінетіні туралы нұсқалар 

39 сурет  
 

Близкие к Apple источник и утверждают, что компания собирает ся выпустить свой электрокар в 2024 году. Сооб щает ся, что в автомобиле будет  применяться уникальная технолог ия, которая решит  проб лему высокой цены  на аккумуляторы, а также увеличит  запас  хода без  дополнительной п одзарядки. Под робнее о проекте и о том, с  какими трудностями может  столкнуться Apple, —  в материале «Газеты.Ru». 

https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/22/13410050/apple_car_again.shtml 
 

Apple.inc бизнесі үшін табысты тарихы+ автоөнеркәсіптегі тәжірибесі 

бар компанияны сатып алу тиімдірек, оған ребрендинг жасау. Apple.inc 

активтеріндегі ақша ағындары автоөнеркәсіптен бизнесті сатып алу-сату 

мәмілесін жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Apple өнімдерін 

пайдаланатын клиенттер қоры баға саясаты мен бәсекелестік ортаны ескере 

отырып, компанияның электр машиналарын сатып алу және пайдалану 

бойынша адал клиенттер бола алады. Нарықта Tesla S. маркалы 

автомобильдер өз орнын алды, олардың қол жетімді бағасы 1 дана үшін 30 

000 долларды құрайды. 

Бірақ бәрі бірдей жаман емес, салауатты бәсекелестік тұтынушыға баға 

жағынан да, алынған өнім ретінде де таңдау мүмкіндігін береді. Барлығы 

пайдада: тұтынушы, өндіруші компания, логистика, банктер (несиеге 

рәсімдеу кезінде), сақтандыру компаниялары, техникалық қызмет көрсету 

компаниялары + және ең бастысы: бірінші кезекте экология! Жасылдар 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/valeriya_bunina.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/22/13410050/apple_car_again.shtml
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қуануы мүмкін, қоршаған ортаға шығарындылар бірнеше есе аз болады, күн 

энергиясын үнемдейтін компаниялардың дамуы осы сектордың өкілдеріне 

пайда мен өсуге серпін береді. 

 

 
40 сурет - дереккөзі: investing.com 

 

Apple.inc компания бизнесі үшін үлкен ақша ағыны болып өзінің төлем 

әмиянына Ipay енгізу табылады – тауарлар мен қызметтерге төмендетілген 

комиссиямен криптовалютамен төлеу әдісі, бұл компанияға заманауи 

технологияның барлық аспектілері бойынша жан-жақты болуға және бүкіл 

әлемде көшбасшы мен брендтің тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді! 

Инвесторлар үшін компанияның тарихы мен оның жоспарлары әрқашан 

қызықты, ал трейдер үшін қысқа уақыт ішінде сауда жасау және пайда алу 

мүмкіндіктері қызықты. Орта мерзімді трейдер үшін компанияның негізгі 

көрсеткіштері маңызды емес, детрейдердің қызығушылығынан 

айырмашылығы. 

Жиі қолданылатын Finviz.com ресурсында. 

Трейдер немесе инвестор портфель құра алады, портфель бойынша 

жаңалықтар, бағаның өзгеруі және активті сатып алған сәттен бастап алынған 

пайда ала алады. Үлгісін көрсетеміз: 
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41 сурет - дереккөзі: Finviz.com 

 

Портфельде 6 позиция көрсетілген: компанияның атауы, нарық бағасы, 

сауда күніндегі өзгеріс, сатылатын акциялардың көлемі, мәміле тарапы - 

біздің жағдайда сатып алу, позицияға кіру күні, сатып алынған акциялардың 

саны, кіру бағасы, нарықтық көлем, ақшалай және % көріністегі кіріс- шығын 

және % көріністегі өзгеріс. 

Төменде іріктелген компаниялар туралы CNBC, Wallstreet jornal әртүрлі 

ресурстарынан жаңалықтар және басқа да танымал және атақты басылымдар 

бар. 

Яғни, Сіз әрқашан портфельдегі жаңалықтарды тек таңдалған активтер 

бойынша оқи аласыз, бұл басқа компаниялардың көптеген жаңалықтары 

арасында Сізге қажетті ақпаратты іздеуді азайтады. 

Трейдер үшін білу өте маңызды: баға бастапқыда қозғалады, 

жаңалықтар оқиғадан кейін. 

Яғни, егер теріс немесе жағымды жаңалық шықса, онда нарық оны 

бағамен жеңіп алды. Көптеген адамдар жаңалықтар бірінші болып келеді, 

содан кейін баға көтеріледі деп санайды,  және сауда-саттықты бастайды, бұл 

қате шешім. Дәл осы трендте болу үшін техникалық талдауды қолдана 

отырып, акцияның қозғалысын зерттеу қажет, бұл мәміле жасау үшін сигнал 

береді. Әрине, раллиге трендпен бірге баруға болады, бірақ бұл қысқа уақыт 

кезеңі және тәжірибесіз трейдер сауда-саттықтан шығу сәтін жіберіп алуы 

мүмкін, оның салдары бар! 

Сондықтан кез-келген жағдайда нақты тәртіп табысқа жетеді, әрине, 

ерекше сәттер немесе форс-мажорлар болуы мүмкін, бірақ оларды өз 

алгоритміңізбен азайтуға болады. 

Ең танымал қарапайым акциялар, онда Сіз күнделікті немесе орташа 

бағамен сауда жасай аласыз. Акциялардың басқа түрлері де бар: 

Артықшылықты  

IPO- акциялар, бастапқы орналастыру кезеңінде сатып алынған. 

Айырмашылық қандай? 
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Қарастырайық: 

Артықшылықты акциялар акционерлердің жиналыстарына қатысу 

құқығынсыз дивидендтер алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

акционерлер кез-келген себеппен кері сатып алуды жариялаған кезде, әрине, 

қолайлы бағамен. 

Артықшылықты акциялар бойынша өтімділік жоғары емес, осыған 

байланысты портфельде жай акциялар болған жөн. 

 

Секторлар бойынша дивидендтік акциялар 

Биржаның орташа кірістілігі: 3,92 % 

Осы топтағы компанияның дивидендтік кірістілігінің қарапайым орташа 

мәні ретінде есептеледі. 

 

Сектор 

Индустрия

лар саны 

Компания

лар саны 

Сектордың 

дивидендтік 

кірістілігі 

Денсаулық сақтандыру 5 34 1,58 % 

Коммерциялық қызметтер 5 44 3,39 % 

Коммуналдық қызметтер 4 69 3,62 % 

Коммуникация  3 12 6,17 % 

Медициналық қызметтер 4 12 0,75 % 

Энергетикалық емес шикізат 6 54 2,64 % 

Қайта өңдеу өнеркәсібі 8 75 2,53 % 

Тұтынушылық қызметтер 10 63 4,65 % 

Өнеркәсіп өндірісі 9 106 1,64 % 

Өнеркәсіп қызметтері 5 81 7,00 % 

https://a2-finance.com/ru/dividends/tehnologii-zdorovya?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/dividends/kommunalnye-uslugi?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/dividends/svyazi?exchange=12
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Сектор 

Индустрия

лар саны 

Компания

лар саны 

Сектордың 

дивидендтік 

кірістілігі 

Басқалары  1 6 4,19 % 

Тарату қызметтері 4 16 4,00 % 

Бөлшек сауда 9 47 3,27 % 

Технологиялық қызметтер 4 24 2,59 % 

Ұзақ пайдаланылатын 

тауарлар 

8 37 1,99 % 

Қысқа мерзімді тауарлар 8 49 3,03 % 

Көлік  6 41 5,90 % 

Қаржы  14 399 4,50 % 

Электрондық технологиялар  8 47 1,73 % 

Энергетикалық шикізат 4 77 7,51 % 

Үздік-100 дивидендтік акциялар 

 

Тикер Компания 

Бағас

ы 

Капитал

дандыру 

Дивидендтік 

кірістілік P/E 

 

 

LYG  Lloyds 
Banking 
Group  

1,76 

USD 

32,94 B 11,93 % 10,21  

https://a2-finance.com/ru/dividends/raznoobraznyi?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/dividends/transport?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/dividends/finansov?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/dividends/elektronnye-tehnologii?exchange=12
https://a2-finance.com/ru/issuers/lloyds-banking-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/lloyds-banking-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/lloyds-banking-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/lloyds-banking-group


65 
 

 

Тикер Компания 

Бағас

ы 

Капитал

дандыру 

Дивидендтік 

кірістілік P/E 

 

 

EPD  Enterprise 
Products 
Partners LP  

20,71 

USD 

46,41 B 8,69 % 10,29  

 

ORAN  Orange SA  
11,92 

USD 

31,69 B 7,94 % 9,40  

 

BCE BCE 
43,06 

USD 

39,48 B 7,73 % 23,10  

 

TRP TransCanada  
42,62 

USD 

41,06 B 7,42 % 12,45  

 

T AT&T 
29,13 

USD 

212,00 B 7,14 % 19,34  

 

CM  Canadian 
Imperial 
Bank of 
Commerce  

85,68 

USD 

39,07 B 6,82 % 14,19  

 

SPG  Simon 
Property 
Group  

96,61 

USD 

32,50 B 6,10 % 24,11  

https://a2-finance.com/ru/issuers/enterprise-products-partners-lp
https://a2-finance.com/ru/issuers/enterprise-products-partners-lp
https://a2-finance.com/ru/issuers/enterprise-products-partners-lp
https://a2-finance.com/ru/issuers/enterprise-products-partners-lp
https://a2-finance.com/ru/issuers/orange-sa
https://a2-finance.com/ru/issuers/orange-sa
https://a2-finance.com/ru/issuers/bce
https://a2-finance.com/ru/issuers/bce
https://a2-finance.com/ru/issuers/transcanada
https://a2-finance.com/ru/issuers/transcanada
https://a2-finance.com/ru/issuers/att
https://a2-finance.com/ru/issuers/att
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-imperial-bank-of-commerce
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-imperial-bank-of-commerce
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-imperial-bank-of-commerce
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-imperial-bank-of-commerce
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-imperial-bank-of-commerce
https://a2-finance.com/ru/issuers/simon-property-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/simon-property-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/simon-property-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/simon-property-group
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Тикер Компания 

Бағас

ы 

Капитал

дандыру 

Дивидендтік 

кірістілік P/E 

 

 

PM  Philip Morris 
International  

79,83 

USD 

127,68 B 6,01 % 16,64  

 

BMO Bank of 
Montreal  

75,76 

USD 

49,91 B 5,60 % 13,71  

 

TD  Toronto-
Dominion 
Bank  

56,99 

USD 

105,54 B 5,54 % 12,09  

 

IBM International 
Business 
Machines  

122,42 

USD 

109,15 B 5,32 % 13,81  

 

RY Royal Bank 
of Canada  

81,25 

USD 

118,84 B 5,32 % 14,18  

https://a2-finance.com/ru/issuers/philip-morris-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/philip-morris-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/philip-morris-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-montreal
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-montreal
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-montreal
https://a2-finance.com/ru/issuers/toronto-dominion-bank
https://a2-finance.com/ru/issuers/toronto-dominion-bank
https://a2-finance.com/ru/issuers/toronto-dominion-bank
https://a2-finance.com/ru/issuers/toronto-dominion-bank
https://a2-finance.com/ru/issuers/international-business-machines
https://a2-finance.com/ru/issuers/international-business-machines
https://a2-finance.com/ru/issuers/international-business-machines
https://a2-finance.com/ru/issuers/international-business-machines
https://a2-finance.com/ru/issuers/royal-bank-of-canada
https://a2-finance.com/ru/issuers/royal-bank-of-canada
https://a2-finance.com/ru/issuers/royal-bank-of-canada
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Тикер Компания 

Бағас

ы 

Капитал

дандыру 

Дивидендтік 

кірістілік P/E 

 

 

GSK GlaxoSmithK
line  

38,18 

USD 

98,43 B 5,15 % 12,02  

 

ABBV AbbVie  
102,73 

USD 

192,08 B 5,06 % 26,23  

 

VZ Verizon 
Communicat
ions  

55,07 

USD 

234,09 B 4,56 % 12,79  

 

SO Southern  
58,56 

USD 

63,04 B 4,37 % 19,88  

 

PFE Pfizer Inc.  
36,27 

USD 

207,38 B 4,30 % 23,89  

https://a2-finance.com/ru/issuers/glaxosmithkline
https://a2-finance.com/ru/issuers/glaxosmithkline
https://a2-finance.com/ru/issuers/glaxosmithkline
https://a2-finance.com/ru/issuers/abbvie
https://a2-finance.com/ru/issuers/abbvie
https://a2-finance.com/ru/issuers/verizon-communications
https://a2-finance.com/ru/issuers/verizon-communications
https://a2-finance.com/ru/issuers/verizon-communications
https://a2-finance.com/ru/issuers/verizon-communications
https://a2-finance.com/ru/issuers/southern
https://a2-finance.com/ru/issuers/southern
https://a2-finance.com/ru/issuers/pfizer-inc
https://a2-finance.com/ru/issuers/pfizer-inc
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Тикер Компания 

Бағас

ы 

Капитал

дандыру 

Дивидендтік 

кірістілік P/E 

 

 

USB  U.S. Bancorp  
42,77 

USD 

68,08 B 3,93 % 14,79  

 

GM  General 
Motors  

49,29 

USD 

74,49 B 3,71 % 23,71  

 

MET  MetLife  
48,40 

USD 

45,10 B 3,67 % 8,05  

 

EXC  Exelon  
42,54 

USD 

41,80 B 3,60 % 17,59  

 

AEP American 
Electric 
Power  

82,08 

USD 

40,61 B 3,55 % 21,17  

 

BHP BHP Group  
69,20 

USD 

105,76 B 3,49 % 13,29  

https://a2-finance.com/ru/issuers/us-bancorp
https://a2-finance.com/ru/issuers/us-bancorp
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-motors
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-motors
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-motors
https://a2-finance.com/ru/issuers/metlife
https://a2-finance.com/ru/issuers/metlife
https://a2-finance.com/ru/issuers/exelon
https://a2-finance.com/ru/issuers/exelon
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-electric-power
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-electric-power
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-electric-power
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-electric-power
https://a2-finance.com/ru/issuers/bhp-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/bhp-group
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SRE Sempra 
Energy  

119,98 

USD 

35,94 B 3,48 % 9,47  

 

GIS General Mills  
60,37 

USD 

36,15 B 3,38 % 15,02  

 

MRK Merck & Co  
77,00 

USD 

203,04 B 3,38 % 17,63  

 

KO  Coca-Cola 
48,48 

USD 

211,82 B 3,38 % 25,42  

 

C Citigroup  
59,41 

USD 

126,81 B 3,31 % 11,65  

 

KMB  Kimberly-
Clark  

138,42 

USD 

46,64 B 3,29 % 19,76  

https://a2-finance.com/ru/issuers/sempra-energy
https://a2-finance.com/ru/issuers/sempra-energy
https://a2-finance.com/ru/issuers/sempra-energy
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-mills
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-mills
https://a2-finance.com/ru/issuers/merck
https://a2-finance.com/ru/issuers/merck
https://a2-finance.com/ru/issuers/coca-cola
https://a2-finance.com/ru/issuers/coca-cola
https://a2-finance.com/ru/issuers/citigroup
https://a2-finance.com/ru/issuers/citigroup
https://a2-finance.com/ru/issuers/kimberly-clark
https://a2-finance.com/ru/issuers/kimberly-clark
https://a2-finance.com/ru/issuers/kimberly-clark
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CSCO  Cisco 
Systems  

44,77 

USD 

191,25 B 3,22 % 18,28  

 

PNC  PNC 
Financial 
Services 
Group  

144,50 

USD 

62,73 B 3,18 % 8,73  

 

MMM  3M  
186,59 

USD 

101,49 B 3,15 % 20,45  

 

LMT  Lockheed 
Martin  

332,51 

USD 

92,52 B 3,13 % 14,15  

 

HPQ  HP 
24,82 

USD 

31,75 B 3,12 % 11,16  

 

BK Bank of New 
York Mellon  

39,74 

USD 

36,63 B 3,12 % 8,95  

 

PEP  PepsiCo  
138,59 

USD 

195,96 B 2,95 % 27,83  

https://a2-finance.com/ru/issuers/cisco-systems
https://a2-finance.com/ru/issuers/cisco-systems
https://a2-finance.com/ru/issuers/cisco-systems
https://a2-finance.com/ru/issuers/pnc-financial-services-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/pnc-financial-services-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/pnc-financial-services-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/pnc-financial-services-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/pnc-financial-services-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/3m
https://a2-finance.com/ru/issuers/3m
https://a2-finance.com/ru/issuers/lockheed-martin
https://a2-finance.com/ru/issuers/lockheed-martin
https://a2-finance.com/ru/issuers/lockheed-martin
https://a2-finance.com/ru/issuers/hp
https://a2-finance.com/ru/issuers/hp
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-new-york-mellon
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-new-york-mellon
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-new-york-mellon
https://a2-finance.com/ru/issuers/pepsico
https://a2-finance.com/ru/issuers/pepsico
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GD  General 
Dynamics  

152,67 

USD 

43,14 B 2,88 % 13,54  

 

PAYX  Paychex  
86,87 

USD 

31,49 B 2,85 % 29,73  

 

AFL Aflac  
45,13 

USD 

32,61 B 2,84 % 7,08  

 

JPM  JPMorgan 
Chase & Co  

127,92 

USD 

401,08 B 2,81 % 16,85  

 

AMGN Amgen  
253,50 

USD 

150,55 B 2,78 % 20,48  

 

CVS  CVS Health  
72,38 

USD 

97,16 B 2,76 % 12,22  

 

XEL  Xcel Energy  
64,76 

USD 

34,58 B 2,66 % 23,41  

 

NEM  Newmont 
Mining  

58,91 

USD 

49,39 B 2,60 % 19,22  

https://a2-finance.com/ru/issuers/general-dynamics
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-dynamics
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-dynamics
https://a2-finance.com/ru/issuers/paychex
https://a2-finance.com/ru/issuers/paychex
https://a2-finance.com/ru/issuers/aflac
https://a2-finance.com/ru/issuers/aflac
https://a2-finance.com/ru/issuers/jpmorgan-chase
https://a2-finance.com/ru/issuers/jpmorgan-chase
https://a2-finance.com/ru/issuers/jpmorgan-chase
https://a2-finance.com/ru/issuers/amgen
https://a2-finance.com/ru/issuers/amgen
https://a2-finance.com/ru/issuers/cvs-health
https://a2-finance.com/ru/issuers/cvs-health
https://a2-finance.com/ru/issuers/xcel-energy
https://a2-finance.com/ru/issuers/xcel-energy
https://a2-finance.com/ru/issuers/newmont-mining
https://a2-finance.com/ru/issuers/newmont-mining
https://a2-finance.com/ru/issuers/newmont-mining
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EMR  Emerson 
Electric  

79,43 

USD 

48,94 B 2,54 % 24,90  

 

INTC  Intel  
56,66 

USD 

224,32 B 2,45 % 10,73  

 

TRV Travelers 
Cos. 

139,38 

USD 

36,40 B 2,44 % 16,24  

 

CMI  Cummins  
239,19 

USD 

36,53 B 2,44 % 23,00  

 BAC Bank of 
America  

29,83 

USD 

267,66 B 2,41 % 14,86  

 

BLK  BlackRock 
696,49 

USD 

110,09 B 2,37 % 23,50  

https://a2-finance.com/ru/issuers/emerson-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/emerson-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/emerson-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/intel
https://a2-finance.com/ru/issuers/intel
https://a2-finance.com/ru/issuers/travelers-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/travelers-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/travelers-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/cummins
https://a2-finance.com/ru/issuers/cummins
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-america
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-america
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-america
https://a2-finance.com/ru/issuers/blackrock
https://a2-finance.com/ru/issuers/blackrock
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JNJ  Johnson & 
Johnson  

167,86 

USD 

448,80 B 2,37 % 26,42  

 

ITW  Illinois Tool 
Works  

195,30 

USD 

63,21 B 2,33 % 29,99  

 

ADP Automatic 
Data 
Processing  

161,98 

USD 

70,55 B 2,30 % 28,38  

 

PG  Procter & 
Gamble  

128,11 

USD 

327,73 B 2,30 % 24,13  

 

CL  Colgate-
Palmolive  

78,02 

USD 

67,50 B 2,26 % 25,08  

 

MDLZ  Mondelez 
International  

56,25 

USD 

82,36 B 2,24 % 26,21  

 

HSY  Hershey  
146,19 

USD 

31,12 B 2,20 % 26,05  

https://a2-finance.com/ru/issuers/johnson-johnson
https://a2-finance.com/ru/issuers/johnson-johnson
https://a2-finance.com/ru/issuers/johnson-johnson
https://a2-finance.com/ru/issuers/illinois-tool-works
https://a2-finance.com/ru/issuers/illinois-tool-works
https://a2-finance.com/ru/issuers/illinois-tool-works
https://a2-finance.com/ru/issuers/automatic-data-processing
https://a2-finance.com/ru/issuers/automatic-data-processing
https://a2-finance.com/ru/issuers/automatic-data-processing
https://a2-finance.com/ru/issuers/automatic-data-processing
https://a2-finance.com/ru/issuers/procter-gamble
https://a2-finance.com/ru/issuers/procter-gamble
https://a2-finance.com/ru/issuers/procter-gamble
https://a2-finance.com/ru/issuers/colgate-palmolive
https://a2-finance.com/ru/issuers/colgate-palmolive
https://a2-finance.com/ru/issuers/colgate-palmolive
https://a2-finance.com/ru/issuers/mondelez-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/mondelez-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/mondelez-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/hershey
https://a2-finance.com/ru/issuers/hershey
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HD  Home Depot  
273,90 

USD 

304,25 B 2,19 % 24,36  

 

HMC Honda 
Motor,  

26,84 

USD 

49,60 B 2,16 % 21,34  

 

CNI  Canadian 
National 
Railway  

101,33 

USD 

76,28 B 2,15 % 29,96  

 

CB  Chubb  
145,00 

USD 

67,80 B 2,08 % 29,63  

 

UNP  Union Pacific  
194,31 

USD 

134,81 B 2,00 % 25,09  

 

NOC  Northrop 
Grumman  

293,07 

USD 

48,87 B 1,98 % 19,95  

https://a2-finance.com/ru/issuers/home-depot
https://a2-finance.com/ru/issuers/home-depot
https://a2-finance.com/ru/issuers/honda-motor
https://a2-finance.com/ru/issuers/honda-motor
https://a2-finance.com/ru/issuers/honda-motor
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-national-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-national-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-national-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-national-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/chubb
https://a2-finance.com/ru/issuers/chubb
https://a2-finance.com/ru/issuers/union-pacific
https://a2-finance.com/ru/issuers/union-pacific
https://a2-finance.com/ru/issuers/northrop-grumman
https://a2-finance.com/ru/issuers/northrop-grumman
https://a2-finance.com/ru/issuers/northrop-grumman
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MS  Morgan 
Stanley  

68,30 

USD 

128,83 B 1,97 % 13,82  

 

ALL  Allstate  
110,44 

USD 

33,30 B 1,96 % 7,29  

 

TRI  Thomson 
Reuters  

80,02 

USD 

41,11 B 1,90 % 22,10  

 

GS  Goldman 
Sachs Group  

272,96 

USD 

96,94 B 1,83 % 15,44  

 

CMCSA  Comcast 
48,68 

USD 

228,70 B 1,83 % 22,17  

 

HON  Honeywell 
International  

199,42 

USD 

141,08 B 1,77 % 28,32  

 

BUD  Anheuser-
Busch InBev 
SA/NV  

63,42 

USD 

131,53 B 1,69 % 14,34  

https://a2-finance.com/ru/issuers/morgan-stanley
https://a2-finance.com/ru/issuers/morgan-stanley
https://a2-finance.com/ru/issuers/morgan-stanley
https://a2-finance.com/ru/issuers/allstate
https://a2-finance.com/ru/issuers/allstate
https://a2-finance.com/ru/issuers/thomson-reuters
https://a2-finance.com/ru/issuers/thomson-reuters
https://a2-finance.com/ru/issuers/thomson-reuters
https://a2-finance.com/ru/issuers/goldman-sachs-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/goldman-sachs-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/goldman-sachs-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/comcast
https://a2-finance.com/ru/issuers/comcast
https://a2-finance.com/ru/issuers/honeywell-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/honeywell-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/honeywell-international
https://a2-finance.com/ru/issuers/anheuser-busch-inbev-sanv
https://a2-finance.com/ru/issuers/anheuser-busch-inbev-sanv
https://a2-finance.com/ru/issuers/anheuser-busch-inbev-sanv
https://a2-finance.com/ru/issuers/anheuser-busch-inbev-sanv
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GOLD  Barrick Gold  
21,98 

USD 

41,40 B 1,64 % 13,68  

 

ORCL  Oracle  
62,59 

USD 

181,94 B 1,61 % 17,53  

 

MMC Marsh & 
McLennan 
Cos. 

107,83 

USD 

56,43 B 1,59 % 27,76  

 

TGT  Target  
178,10 

USD 

94,00 B 1,53 % 26,69  

 

AXP American 
Express  

114,03 

USD 

93,52 B 1,51 % 28,50  

 

UNH  UnitedHealt
h Group  

332,49 

USD 

325,55 B 1,50 % 19,46  

https://a2-finance.com/ru/issuers/barrick-gold
https://a2-finance.com/ru/issuers/barrick-gold
https://a2-finance.com/ru/issuers/oracle
https://a2-finance.com/ru/issuers/oracle
https://a2-finance.com/ru/issuers/marsh-mclennan-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/marsh-mclennan-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/marsh-mclennan-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/marsh-mclennan-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/target
https://a2-finance.com/ru/issuers/target
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-express
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-express
https://a2-finance.com/ru/issuers/american-express
https://a2-finance.com/ru/issuers/unitedhealth-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/unitedhealth-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/unitedhealth-group
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WMT Walmart  
143,74 

USD 

417,35 B 1,45 % 21,14  

 

LOW  Lowe's Cos.  
167,52 

USD 

127,27 B 1,43 % 22,31  

 

PH Parker-
Hannifin  

249,85 

USD 

34,39 B 1,41 % 28,93  

 

STZ  Constellation 
Brands  

213,10 

USD 

42,41 B 1,37 % 21,06  

 

ANTM  Anthem  
289,88 

USD 

77,73 B 1,31 % 15,69  

 

PCAR  PACCAR 
98,85 

USD 

33,89 B 1,29 % 23,80  

 

CSX CSX 
87,64 

USD 

66,41 B 1,19 % 23,92  

https://a2-finance.com/ru/issuers/walmart
https://a2-finance.com/ru/issuers/walmart
https://a2-finance.com/ru/issuers/lowes-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/lowes-cos
https://a2-finance.com/ru/issuers/parker-hannifin
https://a2-finance.com/ru/issuers/parker-hannifin
https://a2-finance.com/ru/issuers/parker-hannifin
https://a2-finance.com/ru/issuers/constellation-brands
https://a2-finance.com/ru/issuers/constellation-brands
https://a2-finance.com/ru/issuers/constellation-brands
https://a2-finance.com/ru/issuers/anthem
https://a2-finance.com/ru/issuers/anthem
https://a2-finance.com/ru/issuers/paccar
https://a2-finance.com/ru/issuers/paccar
https://a2-finance.com/ru/issuers/csx
https://a2-finance.com/ru/issuers/csx
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EBAY eBay 
56,46 

USD 

40,79 B 1,13 % 7,58  

 

CTSH  Cognizant 
Technology 
Solutions  

80,56 

USD 

42,53 B 1,09 % 28,91  

 

CP Canadian 
Pacific 
Railway  

330,71 

USD 

45,59 B 1,08 % 26,43  

 

FDX FedEx  
242,55 

USD 

66,18 B 1,07 % 26,99  

 

AMAT Applied 
Materials  

106,33 

USD 

96,49 B 1,02 % 26,66  

 

MCO  Moody's  
263,24 

USD 

50,46 B 0,85 % 27,67  

 

DG  Dollar 
General  

199,48 

USD 

50,50 B 0,72 % 19,82  

 APTV  Aptiv  
127,86 

USD 

36,64 B 0,69 % 21,35  

https://a2-finance.com/ru/issuers/ebay
https://a2-finance.com/ru/issuers/ebay
https://a2-finance.com/ru/issuers/cognizant-technology-solutions
https://a2-finance.com/ru/issuers/cognizant-technology-solutions
https://a2-finance.com/ru/issuers/cognizant-technology-solutions
https://a2-finance.com/ru/issuers/cognizant-technology-solutions
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-pacific-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-pacific-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-pacific-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/canadian-pacific-railway
https://a2-finance.com/ru/issuers/fedex
https://a2-finance.com/ru/issuers/fedex
https://a2-finance.com/ru/issuers/applied-materials
https://a2-finance.com/ru/issuers/applied-materials
https://a2-finance.com/ru/issuers/applied-materials
https://a2-finance.com/ru/issuers/moodys
https://a2-finance.com/ru/issuers/moodys
https://a2-finance.com/ru/issuers/dollar-general
https://a2-finance.com/ru/issuers/dollar-general
https://a2-finance.com/ru/issuers/dollar-general
https://a2-finance.com/ru/issuers/aptiv
https://a2-finance.com/ru/issuers/aptiv
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HUM  Humana  
378,14 

USD 

52,39 B 0,66 % 12,61  

 

ROP Roper 
Technologies  

419,77 

USD 

43,76 B 0,54 % 27,96  

 

MRVL Marvell 
Technology 
Group  

52,62 

USD 

36,28 B 0,46 % 24,53  

 PGR  Progressive  
86,96 

USD 

53,71 B 0,45 % 10,62  

 

GE General 
Electric  

11,45 

USD 

98,90 B 0,37 % 29,46  

 

HCA  HCA 
Healthcare  

156,93 

USD 

55,54 B 0,17 % 16,34  

 

CI  Cigna  
212,29 

USD 

77,95 B 0,02 % 14,71  

https://a2-finance.com/ru/issuers/humana
https://a2-finance.com/ru/issuers/humana
https://a2-finance.com/ru/issuers/roper-technologies
https://a2-finance.com/ru/issuers/roper-technologies
https://a2-finance.com/ru/issuers/roper-technologies
https://a2-finance.com/ru/issuers/marvell-technology-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/marvell-technology-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/marvell-technology-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/marvell-technology-group
https://a2-finance.com/ru/issuers/progressive
https://a2-finance.com/ru/issuers/progressive
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/general-electric
https://a2-finance.com/ru/issuers/hca-healthcare
https://a2-finance.com/ru/issuers/hca-healthcare
https://a2-finance.com/ru/issuers/hca-healthcare
https://a2-finance.com/ru/issuers/cigna
https://a2-finance.com/ru/issuers/cigna
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BNS  Bank of 
Nova Scotia  

53,29 

USD 

66,43 B 0,00 % 13,45  

IPO акцияларды (қор нарығында алғаш рет белгілі бір бағамен 

орналастырылатын компанияның акциялары) сатып алу қор нарығында ең 

танымал болды. Бизнес құрылымы мен жоспарларына, сондай-ақ алдын-ала 

бағалауға байланысты, инвесторлар тәуекелге барып, биржада акцияларды 

сатып ала алады және сауда-саттықтың бірінші күнінде % кірістілікпен 

жүзеге асыра алады ( Егер ірі инвестор келді деген жаңалық болса, Snowflake 

мысалы). Бұл қысқа мерзімге ақша табуға мүмкіндік береді, сонымен қатар 

стартапты 1 жылдан немесе одан да көп жылға ұзақ мерзімге инвестиция 

ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Бірақ баға өсуінің сарқылуын 

көрсеткен барлық компаниялар бұл позицияны ұзақ сақтай алмайтындығын 

елемеуге болмайды, қозғалыс импульсі 1 күннен 3-4 күнге дейін көтерілуі 

мүмкін, содан кейін шығарындылар мен бағаның төмендеуі мүмкін. 

Түзетулер сөзсіз және қайталама нарықта жоғары бағамен сатып алғандарға 

өсуді ғана күту қалады. 

 
42 сурет 

 

https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-nova-scotia
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-nova-scotia
https://a2-finance.com/ru/issuers/bank-of-nova-scotia
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https://quote.rbc.ru/news/article/5e099ca69a79477781bd9e7f 

 

Трейдер немесе инвестор өз активтерін сақтау және ұлғайту үшін өз 

портфелін жасайды және нарықтағы жағдайға байланысты позицияларды 

өзгерту туралы шешім қабылдайды. 

Портфельдердің әртүрлі модельдері бар, олар өз активтерін 

әртараптандыруға және нарықтағы өлімге әкелетін өзгерістер кезінде өз 

позицияларын плюс немесе 0 деңгейінде ұстауға мүмкіндік береді 

(шығынсыз). 

 

 
 

43 сурет 

 

43-суретте біз активтердің әртүрлі құралдар бойынша бөлінуін көреміз: 

Акциялар 

Облигациялар (бондтар) 

Опциондар (негізгі активке) 

Депозит (әр түрлі брокерлер орналастырылған активке % ұсынады) 

Кэш (орташа мерзімге инвестициялау мақсатында ең қолайлы жағдайда 

позицияға кіру мақсатында қолма-қол ақша қаражаты (мысалы, ірі 

компаниялар акцияларының құнын ақпан айында төмендету)). 

Активтерді бөлу әр түрлі болады: 

Консервативті портфель: 80\20 = 80, тәуекел деңгейі төмен активтер 

басым, тәуекел құралдарына 20%. 

Орташа портфель: қаражаттың 60\40 = 60%, тәуекелі аз активтерге 

орналастыру, тәуекел құралдарына 40%. 

Агрессивті портфель: 30\70 – аз тәуекелді активтерге 30%, тәуекел 

активтеріне 70% (Bitcoin, ipo, құбылмалы акциялар). 

Портфельде әрқашан бос капиталды ұстау маңызды, күтпеген 

жағдайларда нарық белгілі түбіне жеткенде немесе қорқыныш пайда болған 

кезде (2008 жылғы кезеңдегі ипотекалық бумның мысалы) позицияға кіруге 
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болады – еркін активті банктік шотыңызға шығарып және нарықтағы 

импульстар туралы растау алғанға дейін оны күту. 

Өз мәмілелер мен нәтиже сезінуден қанағат алу үшін пайданы өз 

қажеттіліктеріне сәйкес шығару және бөлу керек, осылайша трейдинг 

қаншалықты қызықты және пайдалы екенін түсінуге болады. 

Әдетте, барлығы жалақыны аптасына бір рет немесе айына бір рет алуға 

дағдыланады, сауда-саттық кезінде Сіз өзіңіз үшін төлем формасын анықтап, 

сәттілік үшін өзіңізді марапаттай аласыз, апта сайын немесе ай сайын өзіңізді 

марапаттап, картадан түсіріп аласыз! 

Жағымды және қызықты рәсім,  жиі орындап, Сіз үйреніп кетесіз және 

трейдинг Сізге қуаныш пен рахат әкеледі. 

Әр жолы барлық төлемдеріңізді талдаңыз - журнал жүргізіңіз, өйткені 

мұнда сауда-саттықта, бизнесіңіздегі сияқты, Сізді шатастыра алатын 

шығындар мен пайда болуы мүмкін, бірақ бұл Сізді қорқытпауы керек. Келе 

жатқан адам жолды игереді: нарық ережелерін біле отырып, Сіз әрқашан 

мәміледен Жеңімпаз бола аласыз! Негізгі постулат - бұл жоспар, тәртіп және 

сыртқы шуылға алаңдамай, сауда-саттық кезіндегі шоғырлану! 

 

6  тарау ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ МҮМКІНДІКТЕР 

 

Елдік облигациялар. 

Облигацияны талдаудың негізгі көздері 

 Investing.com 

 Cbonds.ru 

 
44 сурет - дереккөзі:  Investing.com АҚШ облигацияларының кірістілік 

қисығы 
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45 сурет - дереккөзі:  Investing.com  

 

Кірістілік мөлшері мен оның өзгеруі көрсетілген мерзімі 1 айдан 30 

жылға дейінгі облигациялардың түрлері. 

 

 
 

46 сурет - дереккөзі:  Investing.com  
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Әр түрлі уақыт аралықтарындағы кірістілік мөлшері бойынша 

статистика.

 
47 сурет - дереккөзі:  Investing.com  

 

Облигацияларға техникалық талдау және мәмілелер жасау бойынша 

ұсыныстар. 

(Ұсынымдар мәмілелер жасау үшін міндетті талап және бағыт болып 

табылмайды) 

Investing.com дереккөзге сәйкес, активтерді сақтау мақсатында тұрақты 

елдердің облигацияларын өз портфеліңіз үшін таңдауға, сондай-ақ 

экономикада күрт құлдырауға ұшыраған және елдің қолдауына мұқтаж 

елдердің облигацияларын сатып алуға болады. Уақытша коллапс барлық 

елдермен орын алуы мүмкін, ел ішінде туындаған проблеманы шешудің 

дұрыс тәсілі ғана қысқа мерзімде қалпына келуге мүмкіндік береді. 

Қытай облигацияларын қарастырайық: 

 
48 сурет - дереккөзі:  Investing.com  
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Оң кірісті 2-3-5-30 жастағы облигациялар көрсетеді, яғни инвесторлар 

орташа мерзім мен 30 жылдан астам кезеңнің әлеуетін көруі мүмкін. Қытай 

кез-келген күйзелістен тез қалпына келе алатындығын ескере отырып. 

 
 

49 сурет - дереккөзі:  Investing.com  
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 50 сурет - дереккөзі:  Investing.com  

 

Сізге қажет мерзімі бар әрбір облигацияны баға мен кірістіліктің өзгеру 

кестесінен көруге болады. Инвестициялау қаншалықты тиімді және сенімді 

екенін өзіңіз есептеңіз. Шешімді әрдайым инвестор қабылдайды және бұл 

оның толық жауапкершілігі. Брокер де, менеджер де Сізге пайда алуға немесе 

Сіз таңдаған активтің дұрыстығына 100% кепілдік бермейді. 

 

 



87 
 

 

 
 

 51 сурет - дереккөзі:  Investing.com  

 

Жергілікті мемлекеттік облигацияларды өзінің жергілікті нарығында 

қарауға және талдауға болады, мысалы, Қазақстанда мына сайтта: 

www.kase.kz 

Құралдар тізімі бойынша сіз облигацияларды таңдай аласыз, купондық 

төлемдердің мөлшерін, төлемдердің жиілігін және аяқталу мерзімін көре 

аласыз. 

Трейдерлер арасында белсенді сауда жасайтын және облигациялардан 

ақша табатындар бар. 

Егер брокердің платформасы мүмкіндік берсе, онда Сіз, өсімді көрген 

болсаңыз, облигациялардың аяқталу күніне дейін активті нарықтық бағамен 

сата аласыз. 

Шығарылған облигациялардың рейтингтері маңызды аспект болып 

табылады, неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сенімді болады, бірақ кірістілік 

төмен болады. 

Компанияның дефолт тәуекелінің деңгейі неғұрлым жоғары болса, 

компания соғұрлым жоғары кірісті ұсынады. 

Мысалды қарастырайық: 
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ҚР Қаржы министрлігінің 30-жылдық облигациясы, табыстылық 

мөлшерлемесі 4,875% 

Әр 6 ай сайын төлемдер, 14 сәуір және 14 қазанда  

Табыстылық мөлшері USD. 

Облигацияларды сатып алғанда, 100-ге дейін алған жөн 

Яғни, Сіз 1000 дананы 98,8 бағамен сатып алдыңыз 

Сіз 98 800 жұмсадыңыз 

Егер Сіз қазан айына дейін сатып алсаңыз, онда купондық төлем 

мөлшерін сатушыға төлейсіз. 

Содан кейін Сіз келесі төлемдерді өзіңізде белгілейсіз. 

Сіз 30 жыл күте алмадыңыз және облигацияларыңызды биржада сатуды 

ұйғардыңыз делік, бұл жағдайда Сіз нарықтық бағамен тапсырыс бердіңіз. 

Айтайық : 

102 * 1000 =102 000 

Сіз 3 жылдан астам уақыт ұстадыңыз 

Алынған табысты есептейміз: 

98800+4,875%=4816,5*3=14449,5 

102000-98800=3200 

14449,5+3200=17649,5 үш жылдағы кіріс 

Үш жылда 17.8%. 

 

 

 
 

52 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 
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53 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 

 

 
54 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 
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55 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 
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56 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 
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  57 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 
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58 сурет - дереккөзі:  КАСЕ.KZ 

 

 

7  тарау ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР 

 

Осы тарауда біз трейдинг пен инвестицияға өз жолын енді бастаған 

барлық адамдарда туындайтын сұрақтарды талдаймыз. 

1. Неден бастау керек? 

2. Дұрыс брокерді қалай таңдауға болады? 

3.Сауда-саттықты қандай сомадан бастау керек? 

4. Активті қалай таңдауға болады? 

5. Неліктен бізге кестелер мен тоқтату шығындары қажет? 

6. RSI индикаторын пайдалану не береді? 

7. Егер Сіз өз активіңізді жіберсеңіз, не істеу керек? 

8. Кестелерді және компаниялар туралы деректерді зерттеу үшін қандай 

тегін ресурстар бар? 

9. Опциондар мен бағаларды қайдан қарауға болады? 
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10. Облигацияларды сатып алу керек пе? 

11. Копи-трейдинг қажет пе? 

12. Мүмкін өз активтерімізді басқаруды брокерге береміз? 

13. Саудаға қанша уақыт кетеді? 

14. Мен қашан ақша табуды бастаймын? 

15. Мен қанша ақша таба аламын? 

16. Портфельді әртараптандыру не үшін қажет? 

17. Қандай салық салынады? 

Жауап береміз: 

1. Ең алдымен, қор нарығының мұхитына түспес бұрын, Сіз негіздерді 

оқып, Интернетте сауда туралы және жалпы қор нарығы туралы ақпаратты 

қарауыңыз керек. Егер Сіз сауда-саттықтың, инвестициялаудың, нарық 

ережелерінің және көпшілікке қарсы негізгі постулаттарын жеткізе алатын 

мұғалімді таба алсаңыз, демо платформалардағы бірнеше тәжірибеден кейін 

нақты биржада сауданы бастаңыз. 

2. Брокерді таңдау - трейдердің немесе инвестордың маңызды жұмысы: 

Брокерлердің рейтингтері бар (рейтингке назар аударыңыз) 

Нарықта лицензияның, тарихтың және тәжірибенің болуы 

Орналасқан елдің аумағындағы реттелуі 

Мәмілелер жасау кезіндегі комиссиялардың мөлшерлері 

Ең төменгі инвестиция мөлшері 

Ақша қаражатын енгізу және шығару 

Ұсынылатын мүмкіндіктер мен құралдар (сауда терминалы, саудаға 

арналған акциялардың түрлері, IPO-ға локапсыз қатысу мүмкіндіктері) 

Өз сайтында есеп беру. 

3. Бастапқы сома Сіз сауда жасағыңыз келетін нарыққа байланысты. 

Мысал: егер Сіз жергілікті нарықта өз саудаңызды ең арзан 

акциялардан, мысалы, Халық банк немесе Форте банктен бастауға шешім 

қабылдасаңыз, онда Сіз 1000$-дан бастап инвестициялай аласыз (Ұлттық 

банктің бағамы бойынша жергілікті валюта бағамына қайта есептеу). 

Егер Сіз американдық нарықта жоғары капиталдандырылған 

акцияларды сатып алуды шешсеңіз, онда Сізге кем дегенде 10 000$ қажет. 

Неге деп сұрайсыз? Алынған кірістіліктің көрінетін сезімі үшін және бірнеше 

түрлі активтерді сатып алу мүмкіндігімен. 

Есіңізде болсын: барлық жұмыртқаларды бір себетте сақтауға болмайды. 

 
4. Әрбір трейдердің сауда үшін активті таңдауы әртүрлі. Сүйікті актив 

тәжірибемен келеді. Ең қарапайым актив - бұл акциялар. Сауда-саттық жасау 

алгоритмін ескере отырып, Сіз, мысалы, күн ішінде сауда жасау үшін жоғары 

құбылмалы акцияларды таңдай аласыз. Шағын капиталдандыру санынан. 

Finvize-де (скриннер арқылы біз шағын капиталдандырылған 

компанияларды таңдаймыз) сауда үшін акциялардың бірін таңдаймыз. Бұл 

санның көпшілігі дұрыс бағаланбауы мүмкін. Көбінесе бағасы 10 доллардан 

кем емес орташа капиталдандыру акцияларын сатып алу ұсынылады. 
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Егер трейдер активті таңдауға қатысты жауапкершіліктен қорқатын 

болса, Сіз брокердің (менеджердің) ұсыныстарын тыңдай аласыз, жылдар өте 

келе Сіз нарықтың қозғалысын көруді үйренесіз, Сіз өзіңізге қажетті активті 

өзіңіз таңдай аласыз. 

5. Диаграммалар нарықтың трендін анықтау үшін қажет, оның 

көмегімен Сіз деңгейлерді анықтау үшін (нарық төмендеуге бара жатыр ма 

немесе өсу үшін алғышарттар бар ма) сауда-саттыққа кіру нүктесін таңдай 

аласыз. 

Нарықтың бағытын анықтағаннан кейін Сіз сауда терминалында өзіңіз 

таңдаған активтің журналына немесе шортына тапсырыс бере аласыз. Стоп-

лосс Сізге нарықтың позицияңызға қарсы күрт өзгеруі кезінде тәуекел 

деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді (Егер Сіз лонгта болсаңыз, 

нарық күрт төмендей бастады және керісінше). 

Сіздің стоп-лосыңыз тоқтатуға қанша қойдыңыз, дәл сонша жоғалтуға 

мүмкіндік береді. Айталық: Сіздің позицияңыз 1000$, Сіздің тоқтатуыңыз 

2%. 

Нарық күтпеген жерден 10% өзгерді, Сіз 20 доллардан айырыласыз. 

Тоқтаусыз Сіз 100 доллар жоғалтар едіңіз. 

6. Барлық сауда терминалдарында актив кестесінің көрсеткіші бар, 

қосымша индикаторлар панельде көрсетіледі, басқаша айтқанда, нарықты 

анықтауға қосымша көмекшілер. 

Tradingview ресурсында 100-ден астам кіріктірілген индикаторлар бар. 

Трейдерлер пайдаланатын негізгілері  – бұл: 

Салыстырмалы күш индексі (RSI), 

Орташа шынайы диапазон (ATR), 

Сырғымалы орташалардың конвергенциясы/алшақтығы (MACD), 

Ишимоку бұлты және Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA). 

Салыстырмалы күш индексі (RSI) – бұл жылдамдықты 

(айналымдылықты), сондай-ақ бағаның бағытталған өзгерістерінің шамасын 

(амплитудасын) өлшеу үшін кеңінен қолданылатын импульсқа негізделген 

жақсы танымал осциллятор. Негізінде, диаграммадағы RSI - бұл белгілі бір 

нарықтың қазіргі және тарихи күші мен әлсіздігін бақылаудың көрнекі 

құралы. Күш немесе әлсіздік дәрежесі бағаның өзгеруі мен импульстің 

сенімді метрикасын құра отырып, сауданың белгілі бір кезеңіндегі жабылу 

бағасына негізделеді. Ақша құралдарының (қор индекстерінің) және 

кредиттік қаржы өнімдерінің (қалыптасқан туынды – Деривативтердің 

барлық өрісі) өсіп келе жатқан танымалдылығын ескере отырып, RSI 

айтарлықтай өміршеңдігін көрсетті және баға қозғалысының ең күшті 

индикаторларының біріне айналды. 

 Орташа шынайы диапазон (ATR) 

ATR индикаторы (немесе Орташа Шынайы Диапазон) белгілі бір уақыт 

аралығында бағаның күрт өзгеру диапазонын анықтауға қызмет етеді. 

Басқаша айтқанда, ATR бағаның өзгеру жылдамдығын көрсетеді. 
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Биткоиннің долларға шаққандағы кестесінде біз бағаны шоғырландыру 

аймақтарының ATR бойынша құбылмалылықтың төмендеу кезеңдерімен 

қалай сәйкес келетінін көре аламыз (бұл қисынды)... 

Сырғымалы орташалардың конвергенциясы/алшақтығы (MACD) 

MACD - техникалық талдауда қолданылатын өте танымал индикатор. 

MACD трендтің жалпы аспектілерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Атап айтқанда, импульс, тренд бағыты және ұзақтығы. MACD екі түрлі 

индикаторлардың ақпараттық үйлесімін жасайды. Алдымен, MACD 

трендтің бағыты мен ұзақтығын анықтау үшін әр түрлі ұзындықтағы екі 

жылжымалы орташа ұзындықты қолданады. Содан кейін MACD осы екі 

жылжымалы орта (MACD Line) мен осы MA (Signal Line) экспоненциалды 

орта арасындағы айырмашылықты есептейді және бұл айырмашылықты 

нөлдік сызықтан жоғары және төмен болатын гистограмма түрінде 

көрсетеді. Гистограмма құралдың импульстік индикаторы ретінде 

қолданылады. 

Ишимоку бұлты және Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA). 

Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA) 

Сырғымалы орташалар белгілі бір уақыт кезеңіндегі қаржы құралының 

орташа бағасын көрсетеді. Алайда, жылжымалы орташа мәндердің бірнеше 

түрлі түрлері бар. Олар әдетте әртүрлі деректер нүктелерінің қалай 

өлшенетіндігімен немесе олардың мәнін қалай алатындығымен 

ерекшеленеді. Экспоненциалды жылжу орташа мәні WMA-ға өте ұқсас 

(және түрі болады). EMA-дан басты айырмашылығы - ескі деректер 

нүктелері ешқашан орташа мәнді қалдырмайды. Яғни, ескі деректер 

нүктелері таңдалған деректер сериясынан тыс болса да, көбейткішті 

сақтайды (әдетте азаймаса да). 
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59 сурет - дереккөзі:   

 

7. Активтің жиі жоғалуы трейдердің дұрыс жоспарсыз позицияға 

кіретінін айтады. Яғни, өздігінен хаялардан ұзын (лонг), лоялардан қысқа 

(шорт) сатып алады. 

Өз мәмілелеріңізді қайта қарап, өз мәмілелеріңіздің қателіктерін 

түсінуіңіз керек. Көбінесе іс жүзінде көретініміз, егер трейдер қор нарығында 

5 күн қатарынан сауда жасаса, аптаның соңында ырғақ жоғала бастайды және 

мәмілелер аз сәтті болады. 

Сондықтан Сіз өзіңіз үшін ең сәтті транзакцияларды анықтай аласыз. 

Алгоритм, сауда жоспарын құрыңыз және дағдыларды үйретіңіз. Алгоритм 

тәжірибе барысында өзгеруі мүмкін және саудадағы тәжірибенің артуы 

мүмкін. 
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Маңызды: әрқашан тәртіпті болу және эмоцияларды басқара білу. 

Шамадан тыс эмоционалдылық Сіздің активтеріңізді ағызудың басты себебі 

болуы мүмкін. 

Әрқашан позицияға кірер алдында активті әр түрлі уақыт шеңберлері 

бойынша талдаңыз және өзіңіздің кеңестеріңізді ескере отырып 

(диаграммадағы қосымша индикаторлар), трендті анықтаңыз, мәмілеге 

барыңыз немесе күтіңіз. 

8. Кестелерді  талдайтын ең танымал ресурсы – бұл 

TRADINGVIEW.COM. Ресурс көп функциялы және ақысыз (ақылы 

жазылымы да бар), онда ресурсқа енгізілген барлық индикаторларды қолдана 

отырып, өз алгоритміңізді қалыптастырыңыз, идеяларыңызды беріңіз, 

бақылау жүргізңіз және басқа трейдерлермен сөйлесіңіз, өз құралыңызға 

дабыл қойыңыз. 

Finviz.com - компанияны толық зерттеу және барлық параметрлер 

бойынша толық талдау үшін бүкіл инвесторлар мен трейдерлер 

пайдаланатын жалпыға қол жетімді ресурс. Ресурс ақысыз, бағаның 15 

минутқа кешігуі бар, ақылы нұсқа компаниялардың қаржылық көрсеткіштері 

туралы көбірек ақпарат береді (риал уақытында). 

WEBULL.com - активтің қозғалысын айқын көрсетеді, Сіз толық ақпарат 

ала аласыз және басқа активтермен қатар бір уақытта кестелерді көре аласыз. 

Ағылшын тіліндегі ресурс активтің барлық қажетті параметрлерін көрсетеді 

(күн, есеп беру, қаржылық есеп, опциондық жұмыс, кесте, талдау және т.б.). 

9. Опциондар бағасын қолжетімді YAHOOFINANCE.COM ресурстан 

байқауға болады.  

Сонымен қатар тағы ресурс бар: CBOE.COM 

Брокердің сауда терминалындағы опциондық диск (ақылы болуы 

мүмкін), онда Сіз өзіңіз таңдаған стратегияда баға белгілеулерді, көлемдерді 

көре аласыз және мәмілелер жасай аласыз.  

10. Шығарылған мемлекеттік облигациялар кірістіліктің төмен %-ын 

бере алады, бірақ Сіздің активіңіздің қауіпсіздігі тұрғысынан портфельді 

әртараптандыру мақсатында облигациялардың бір бөлігін ұстауға болады. 

Облигациялар бойынша Сіз облигация мерзімі аяқталғаннан кейін %-ды 

белгіленген мерзімде аласыз, эмитент компаниясы Сізден облигацияларды 

сатып алады. 

Немесе Сіз, облигацияның жарамдылық мерзімін күтпей-ақ, биржада 

нарықтық бағамен (немесе шектеулі бағамен) сата аласыз. 

11. Брокерлер мен биржалардың барлық терминалдарында копи-

трейдингтер бар, жаңадан бастаушылар үшін олар оқыту мақсатында 

пайдалы болуы мүмкін, бірақ трейдердің басқа адамдардың мәмілелерін 

көшіруден гөрі өз пікірі мен сауда жоспары болуы тиімді. 

12. Егер Сізде жеткілікті бос капитал болса, табыстылық алу және өз 

энергетикалық ресурстарыңызды сақтау мақсатында оны брокерге немесе 

басқа қаржы компаниясына сенімді басқаруға беруге болады. 
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Шартқа қол қою кезінде портфельдің құрылымына, позициялардағы 

активтерді қаншалықты жиі өзгерте алатынына, қандай құралдар 

таңдалғанына және клиенттің өз түзетулерін енгізуге және позициядан 

шығуға мүмкіндігі бар-жоғын негіздеуге назар аударған жөн. Әрине, 

брокердің беделіне және оның төлем тарихына + өз клиенттеріне бұрын 

берілген табыстылық статистикасына назар аудару керек. 

13. Сауда-саттықты ашу үшін Сіз аз уақыт жұмсайсыз, 10-15 минут, 

транзакцияға дайындалуға көп уақыт кетеді, мұқият талдаусыз Сізге кіру 

қиын болады, өйткені қате болған жағдайда активті жоғалтасыз, оң жағдайда 

- Сіз бірдеңе табасыз. 

Сәттіліктің пайызы бар, бірақ ол әрқашан бір ретке ғана. Тек суық ақыл, 

талдау және тәртіп - Сіздің досыңыз! 

14. Нарыққа кіретіндердің ең көп кездесетін мәселесі . 

Біз бәрімізге бір сәтте пайда тілейміз, бұл қалыпты жағдай. Табысқа 

келетін болсақ, бәрі келесімен байланысты: 

Біріншісі - Сіздің дайындығыңыз 

Екіншісі - Сіздің бастапқы активіңіз 

Үшіншісі - Сіздің мәмілелеріңіздің нәтижелерінен. 

Егер Сіздің барлық сауда-саттықтарыңыз тиімсіз болса, онда Сіз 

минустасыз, егер транзакциялардың бір бөлігі минуста болса, екіншісі оң 

жақта – Сіз 0 деңгейінде боласыз, егер Сіз мәмілелерді + жасай бастадыңыз, 

урааа! Сіз ақша таба бастадыңыз! 

15. Алдыңғы сияқты күрделі сұрақ.  

Қанша? Әрқашан әр түрлі. Сіз өзіңіздің пайдаңызды өзіңіз анықтайсыз, 

неге екенін түсіндіремін: нарық барлығына ақша табуға мүмкіндік береді, 

бірақ үндеусіз ұғым бар: Сіз биржадан барлық ақшаны ала алмайсыз, 

сондықтан Сіз мәмілеге кірген кезде өзіңіздің транзакцияңыздағы 

кірістіліктің %-ын анықтауыңыз керек. 

Мысал: Сіз Биткойн мәмілесіне күн ішінде 1000$ кірдіңіз (day trading). 

Өзіңіз үшін пайда мөлшерін анықтадыңыз, мысалы, 3-5% және 2% 

деңгейінде стоп-лосс жоғалту қаупі. 

Бірінші нәтиже: Сіздің транзакцияңыз кірістіліктің 5%-ына жетті және 

сіз мәмілені сәтті жаптыңыз = қорытынды, сіз 50$ таптыңыз (минус 

брокердің комиссиясы) 

Екінші жағдай: баға сіздің позицияңызға қарсы болды: 

Сіздің тәуекеліңіз 2% 

Қорытнды = сіз 20$ жоғалттыңыз (минус брокердің комиссиясы). 

Барлық жасалған мәмілелерден кейін Сіз өзіңіз үшін статистика 

жасайсыз және орташа мәнді шығарасыз. 

Сіз 3 рет 50 доллардан таптыңыз делік 

2 рет $ 20 жоғалттыңыз 

Нәтижесінде алатыныңыз 50+50+50+(-20-20) = 110 (+ - брокердің 

комиссиясы, айталық $ 10), барлығы таза 100 АҚШ доллары 

% мәнде 100 \ 1000 = 10% 
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Сауда күні немесе апта үшін қандай активке және мәміле бойынша 

қандай мерзімге байланысты болғаны маңызды. 

16. Мақал бар: барлық жұмыртқалар бір себетке салынбайды. 

Портфельді қалыптастыруда өте қолайлы мағына. 

Сіз активтеріңізге N компанияның акцияларын сатып алдыңыз, 

нәтижесінде баға 50%-ға дейін төмендеді, Сіз шығынға ұшырайсыз, бірақ 

портфельде Сіздің акцияларыңыз сақталады, енді Сізге сатып алған бағаны 

күту маңызды, бірақ бұл уақытты қажет етеді. 

Егер Сіз портфельді әртараптандыруға шешім қабылдасаңыз және онда 

акцияларды, облигацияларды, тәуекел активтерді (олар күрт өседі және 

керісінше), дивидендтік акцияларды ұзақ мерзімге жинадыңыз, және бос 

капиталды қалдырдыңыз, бұл Сізге жоғалту қаупін азайтуға және еркін 

капиталды қолдана отырып, нарықтағы арзандаған акцияларды сатып алуға 

мүмкіндік береді. 

 

 
 

60 сурет – дереккөзі: Edutrade.com компаниясының презентациясы 

 

Бұл мысал портфельдің құрылымын нарықтағы жағдайларға 

байланысты өзгерту қажет дегені. Мәселен, Сіздің акцияларыңызды 

хеджирлеу құралдары (опциондар) орташа, бірақ 3 жыл немесе одан да көп 

тұрақты табыс - облигациялар, еркін капитал, нарықта күрт ауытқулар болған 

жағдайда қажет, Сіз активті төмен бағамен сатып алып, оны өскенге дейін 

сақтай аласыз. Көптеген нұсқалар бар, ең бастысы - нарықта құрылған қатты 

компаниялардың активтерін таңдау. Қоқыс акциялары мен қоқыс 

облигациялары аз уақыт ішінде алыпсатарлық үшін қызықты. 

17. Сұрақтың маңыздылығына байланысты жауап ҚР Заңына 

сілтемелермен толық түсіндіру үшін дереккөзден таңдалды. 
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KASE-де орналастырылған бағалы қағаздар мен облигацияларды сату 

кезінде құн өсімінен түсетін табыс салық салуға жата ма? 

07.02.2019 ж. ҚР ҚМ МКК Төрағасының 22.01.2019 ж. № 531523 

сұрағына жауабы 

Сұрақ: 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-да (KASE) былай деп жазылған: 

KASE ресми тізіміне енгізілген және KASE сауда алаңында бағалы 

қағаздармен операцияларды жүзеге асыру кезінде алынған кірістер салық 

салудан толықтай босатылған. 

Егер мемлекеттік емес бағалы қағаздар KASE ресми тізіміне 

енгізілмеген жағдайда, мұндай бағалы қағаздар бойынша барлық 

табыстарға белгіленген тәртіппен салық салынуға жатады. 

Егер мемлекеттік емес бағалы қағаздар KASE ресми тізіміне 

енгізілген, бірақ осындай бағалы қағаздармен мәмілелер KASE сауда 

алаңында жүзеге асырылмаған жағдайда, осындай бағалы қағаздар 

бойынша құн өсімінен табыс белгіленген тәртіппен салық салуға 

жатады. Бірақ мұндай бағалы қағаздар бойынша пайыздық кірістер 

салық салудан босатылған. 

Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалатын операциялар салық 

салудан толық босатылған. 

1. Егер мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздар KASE және 

АІХ (АХҚО биржасы) сауда алаңында орналасса, 240.00 н. бойынша салық 

декларациясын тапсыру қажет пе? 

2. KASE және АІХ (АХҚО биржасы) сауда алаңында орналасқан 

мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарға салық салынуға 

жатады ма? 

3. Салық салуға қатысты (жоғарыдағы 4 тармақ) «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ (KASE) жазылған ережелері өзекті ме? 

Жауап: 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитеті (бұдан әрі – ҚР ҚМ МКК) Сіздің ҚР ҚМ МКК төрағасының 

блогына түскен сұрағыңызды қарастырып, келесіні хабарлайды: 
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 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI 

Кодексінің (Салық кодексі) 363-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына 

сәйкес, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 

«Қазақстан Республикасының Кодексін (бұдан әрі - Кодекс) қолданысқа 

енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI Қазақстан 

Республикасы Заңының 33-бабында баяндалған редакцияда – Енгізу туралы 

Заң), жеке табыс салығы бойынша декларацияны салық төлеушілер-

резиденттер Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және 

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар табыс етеді,  

олардың есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 

меншік құқығында келесі мүлкі бар: 

шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында 

мемлекеттік немесе өзге де тіркелуге (есепке алынуға) жататын 

жылжымайтын мүлік (құқықтары және (немесе) мәмілелері); 

эмитенттері Қазақстан Республикасының шегінен тыс тіркелген бағалы 

қағаздар; 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тіркелген заңды тұлғаның 

жарғылық капиталына қатысу үлесі. 

 Баяндалғанның негізінде эмитенттері Қазақстан Республикасында 

тіркелген бағалы қағаздары бар жеке тұлғада жеке табыс салығы бойынша 

декларацияны (240.00 н.) табыс ету бойынша міндеттеме жоқ. 

 Бағалы қағаздар бойынша кірістерді салық салуға қатысты екінші және 

үшінші мәселелер бойынша. Енгізу туралы Заңның 33-бабында жазылған 

редакцияда қолданылып жүрген Салық кодексінің 327-бабының бірінші 

бөлігіне сәйкес салық салуға жататын дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар 

түріндегі табыс мыналар болып табылады: 

1) Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағының 16) тармақшасында айқындалған 

төленген (төленуге жататын) дивидендтер; 

2) төленген (төленуге жататын) сыйақылар; 

3) төленген (төленуге жататын) ұтыстар. 

Сонымен бірге, енгізу туралы Заңның 33-бабында жазылған редакцияда 

қолданыстағы Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағының 3), 4) және 7) 

тармақшаларына сәйкес жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен 

алып тасталады (бұдан әрі – табысты түзету): 

борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар; 

мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар 

бойынша сыйақылар; 

осындай дивидендтер мен сыйақыларды есептеу күніне Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми 

тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар. 
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Салық кодексінің 1–бабының 6) тармақшасына сәйкес борыштық 

бағалы қағаздар - бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

борыштық бағалы қағаздар деп танылған мемлекеттік эмиссиялық бағалы 

қағаздар, облигациялар және басқа да бағалы қағаздар. Салық кодексінің 1–

бабы  62) тармақшасының оныншы абзацында сыйақы - бұл борыштық 

бағалы қағаздар бойынша дисконт не купон (дисконт не бастапқы 

орналастыру құнынан және (немесе) сатып алу құнынан алынатын 

сыйлықақы ескеріле отырып), сыйақы төлейтін тұлға үшін оның борыштық 

бағалы қағаздарын ұстаушы, өзара байланысты тарап болып табылатын 

тұлғаға төленетін барлық төлемдер деп белгіленген. 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

1–бабының 1) тармақшасына сәйкес Агенттік облигация - бұл акцияларының 

жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік 

қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын 

сатып алуды жүзеге асыратын Қаржы агенттігі немесе заңды тұлға эмитенті 

болып табылатын облигация деп белгіленген. Енгізу туралы Заңның 33-

бабында жазылған редакцияда қолданылып жүрген Салық кодексінің 320-

бабының 1-тармағына сәйкес салық төлеушінің табыстарына, осы баптың 2-

тармағында көрсетілген табыстарды қоспағанда, 10 пайыз мөлшерлеме 

бойынша салық салынады. Енгізу туралы Заңның 33-бабында баяндалған 

редакцияда қолданылып жүрген Салық кодексінің 320-бабының 2-

тармағында Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған дивидендтер 

түріндегі табыстарға 5 пайыз ставка бойынша салық салынады. 

Баяндалғанның негізінде жеке тұлғаның бағалы қағаздар бойынша 

сыйақылар мен дивидендтер түріндегі табыстарына, жеке тұлғаның 

борыштық бағалы қағаздар бойынша, мемлекеттік эмиссиялық бағалы 

қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақылар түріндегі, сондай-ақ 

осындай дивидендтер мен сыйақыларды есептеу күніне Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми 

тізімінде тұрған бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар 

түріндегі табыстарын қоспағанда, жеке табыс салығы салынуға тиіс. 

Бағалы қағаздарды сату кезінде құн өсімінен түсетін кірістерді салуға 

қатысты. Енгізу туралы Заңның 33-бабында баяндалған редакцияда 

қолданыстағы Салық кодексінің 331-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына 

сәйкес жеке тұлғаның мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін табыс 

эмитенттері Қазақстан Республикасында тіркелген бағалы қағаздарды, 

туынды қаржы құралдарын (базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы 

орындалатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда), Қазақстан 

Республикасында тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу 

үлестерін өткізу кезінде туындайды. 

Бұл ретте енгізу туралы Заңның 33-бабында жазылған редакцияда 

қолданыстағы Салық кодексінің 331-бабының 9-тармағы осы баптың 1-

тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мүлікті өткізу кезінде құн 

өсімінен түсетін табыс болып табылады: 
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1) сатып алу (салым) бағасы (құны) болған жағдайда – өткізу бағасы (құны) 

мен оны сатып алу (салым) бағасы (құны) арасындағы оң айырма. Жеке тұлға 

опцион бойынша сатып алған бағалы қағаздарды өткізу кезінде сатып алу 

құны опционды орындау бағасы мен опцион сыйлықақысы мөлшерінде 

айқындалады; 

2) мүлікті (салымды) сатып алу бағасы (құны) болмаған жағдайда – мүлікті 

өткізу бағасы (құны). 

Сонымен бірге, енгізу туралы Заңның 33–бабында жазылған 

редакцияда қолданыстағы Салық кодексінің 341-бабының 1-тармағының 5) 

және 6) тармақшаларына сәйкес жеке тұлғаның салық салуға жататын 

кірістерінен мыналар алып тасталады (бұдан әрі-табысты түзету): 

мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен 

түсетін кірістер; агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін 

кірістер. 

Баяндалғанның негізінде, жеке тұлға бағалы қағаздарды өткізген кезде 

өткізу құны мен оларды сатып алу құны арасындағы оң айырма, мемлекеттік 

эмиссиялық бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістерді, 

сондай-ақ агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін 

кірістерді қоспағанда, осындай бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн 

өсімінен түсетін, жеке табыс салығы салынуға жататын табыс деп танылады. 

 

ҚР қаржы министрлігінің  

Мемлекеттік кірістер 

Комитет Төрағасы                                                             Сұлтанғазиев М. Е. 

 

Дереккөзі: cdb.kz: https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/podlezhit-li-

nalogooblozheniyu-dokhod-ot-prirosta-stoimosti-pri-realizatsii-tsennykh-bumag-i-

obligatsiy-razmeshchennykh-na-kase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/podlezhit-li-nalogooblozheniyu-dokhod-ot-prirosta-stoimosti-pri-realizatsii-tsennykh-bumag-i-obligatsiy-razmeshchennykh-na-kase/
https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/podlezhit-li-nalogooblozheniyu-dokhod-ot-prirosta-stoimosti-pri-realizatsii-tsennykh-bumag-i-obligatsiy-razmeshchennykh-na-kase/
https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/podlezhit-li-nalogooblozheniyu-dokhod-ot-prirosta-stoimosti-pri-realizatsii-tsennykh-bumag-i-obligatsiy-razmeshchennykh-na-kase/


105 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. «Трейдер» мамандығы 21 ғасырда ерекше қызығушылық тудырады, 

білім беру курстарына енгізу кезінде ықтимал тәуекелдердің барлық ықтимал 

нұсқалары мен аспектілерін егжей-тегжейлі қарастыру қажет. 

2. Трейдер жаңа мамандығын енгізу бойынша әдіснаманы әзірлеу, іс-

тәжірибеде эксперименттік ретінде қолдану. 

3. Трейдер мамандығы бойынша кәсіптік бағдар беру үшін әдіснама 

тұжырымдамасын әзірлеу. 

4. Мамандардың бақылауымен тәжірибелік топты ұйымдастыру. 

5. Ғылыми кеңес шақырып, осы тақырып бойынша дискуссия өткізу. 
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ТҰЖЫРЫМДАР 

 

Білім беру институттарына енгізу және жаңа мамандық – трейдерді – 

білім беру бағдарламаларына енгізу бойынша жоғарыда баяндалған 

түсіндірмелерді назарға ала отырып, мұндай инситутты құрудың 

маңыздылығын атап өту қажет.   

Әлемде әуе пойыздарының, электромобильдердің, ұшқышсыз 

зымырандардың пайда болу тенденциясы өзгеруде, технология 

мегажылдамдықта дамуда, сондықтан трейдер қашықтан жұмыс істей алатын 

және отбасы мен еліне пайда әкелетін, жылдар бойы өз дағдыларын 

жетілдіріп, ақша таба алатын адам. Алынған тәжірибені алгоритмге қосуға 

болады және Сіздің қатысуыңызсыз сауда жасайтын және кірісті тіркей    

алатын (әрине, алгоритмге өзгерістер енгізіп) роботты, бағдарламаны 

даярлап. 

Дұрыс базалық білімді беру  өсіп келе жатқан ұрпаққа дәл жол береді 

және мамандық таңдау мүмкіндікке ие болуды, жаңа кәсіп трейдердің 

тарихында ажырамас бөлігі болуға. 

Трейдинг барлық дамыған елдерде танымал, дамушы елдер өз қатарына 

трейдерлерді кәсіпқой ретінде енді енгізуде. Біздің трейдерлер осы қызмет 

нарығында жаңашыл бола алады, сонымен қатар меншікті капиталды сақтау 

және көбейту үшін көмекші бола алады. 
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