
Рейтинг: BUY

«  ҰК» АҚ

Дисконтпен Ұлттық

чемпионның IPO-сы

ҚазМұнайГаз

Өтелімнің басталуы

KASE тикері: KMGZ

Мақсатты баға (12М): 11 698 ₸

AIX тикері: KMG

Потенциал роста: 40%

Ұсыныс бағасы: 8 406 ₸

Рейтинг: Сатып алу

Тұрақты табысы бар Компания.
ҚазМұнайГаз дәлелденген қорлар бойынша әлемдегі ең бай 
компаниялардың бірі болып табылады. 2020-2021 жылдары дәлелденген 
мұнай мен конденсат қорларының еселігі 16 жылға жетеді, бұл 11 жыл 
орташа салалық деңгейден қарағанда едәуір жоғары.



Тенгиз кен орнында өндіруді ұлғайту әлеуеті 2025 жылы 5,3 млн тоннадан 
8,2 млн тоннаға дейін ұлғаяды. Соңғы 3 жылдағы EBITDA margin 
көрсеткіштері саланың әлемдік көшбасшылары деңгейінде 
орналасқан.

ҚазМұнайГаз халықаралық

алаңға шығуға дайын.
Лондон биржасында (LSE) бағалы қағаздарды орналастыру 
Компанияға өтімділікті едәуір ұлғайтуға және бағалауды арттыруға 
мүмкіндік береді.



Аймақтар бойынша әртараптандыру үшін халықаралық қорлар 
экономиканың түрлі салаларына инвестиция салады. LSE биржасында 
қаржы секторындағы қазақстандық компаниялар - Halyk Bank және 
Kaspi, өнеркәсіп «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ретінде ұсынылған, ал 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ тұлғасында өндіруші компания қорлар арасында 
портфельдерді әртараптандыру үшін ең әлеуетті таңдау болады.

ҚазМұнайГаз нарыққа айтарлықтай

жете бағаламаумен шығуда.
IPO бағасы ұқсас өндірістік құрылымы бар ұқсас компанияларға, 
сондай-ақ мұнай-газ секторындағы басқа халықаралық 
компанияларға дисконтқа ие. Халықаралық нарықтарда сатылатын 
ұқсас компанияларға дисконт > 80%

жетеді. Біз теңгерімдік құнға дисконтты әділ деп санаймыз.

«Сатып алу» рейтингін береміз.
ДҚМГ әділ нарықтық құнын анықтау үшін біз салыстырмалы бағалауды 
және табыс тәсілмен бағалауды қолдандық. Салалық 
коэффициенттерді қолдану нәтижесінде компанияның құны бір жай 
акцияның бағасы 10 955 теңге болған кезде 6 684 млрд. теңгені құрады.



Еркін ақша ағынын дисконттау әдісімен біз компанияның нарықтық 
құнын 7 588 млрд. теңгені, бір акцияның бағасы 12 438 теңгені құрайтын 
есептедік. ҚМГ акциясы бағасының ақырғы құнын айқындау үшін біз 
салыстырмалы және табыс әдісімен айқындалған орташа мәнді алдық.



«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 1 акциясының қорытынды құны 11 697 теңгені 
құрайды.

Негізгі көрсеткіштер:

млрд. ₸

Түсім

Меншікті

капитал

EBITDA

Таза пайда

Таза борыш

6М 2021

2 672

9 300


805

644

2 513

2021

5 839

8 248


1 698

1 215

2 305

6М 2022

4 203

8 926


1 058

656

2 403

2020-2021 жылдары мұнай мен конденсаттың 
дәлелденген қорларының (1Р) еселігі
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Халықаралық компаниялармен салыстыру:

Chevron

Exxon Mobil

Shell

Топ бойынша орташа

ҚМГ ұсыныс бағасы бойынша

Дисконт, %

P/E

10,08x

9,01x

4,87x

9,12x

4,81x

89,6%

P/B

2,26x

2,52x

1,08x

1,38x

0,57x

142,1%

EV/EBITDA

5,73x

5,02x

2,69x

6,59x

2,63x

150,5%

DVD

3,03%

3,08%

2,64%

3,59%

3,90%

-

Толық есеп сілтеме бойынша: https://www.bcc-invest.kz/download/files/BCC_Invest_IPO_Kazmunaygaz_09.11.2022.pdf

Талдамалы шолу

Осы құжат ақпарат тәртібімен жауапкершілікті шектеуге ғана ұсынылған және бағалы қағаздар нарығында операциялар жүргізу туралы ұсыныс, атап айтқанда оларды сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды. Осы құжатта сенімді 
ретінде қарастыратын ВСС Invest дереккөздерінен алынған ақпарат қамтылған. Алайда, BCC Invest, оның басшылығы мен қызметкерлері мұндай ақпараттың абсолютті дәлдігіне, толықтығына және сенімділігіне кепілдік бере алмайды және оны 
пайдалануға байланысты клиенттің ықтимал шығындары үшін жауап бермейді. Осы құжатта ұсынылған бағалаулар мен пікірлер талданатын бағалы қағаздар мен эмитенттерге қатысты талдаушылардың қорытындыларына ғана негізделген. 
Сарапшылардың сыйақысы олар дайындаған талдамалы шолулардың мазмұнына немесе олар берген ұсыныстардың мәніне байланысты емес және тәуелді емес


https://www.bcc-invest.kz/download/files/BCC_Invest_IPO_Kazmunaygaz_09.11.2022.pdf

