
Валюта нарығына апта сайынғы шолу (2022 жылдың 27 маусымы - 1 шілдесі)

Теңге соңғы аптада АҚШ долларына қатысты 1.0%-ға – 466.44 

теңгеге, рубльге қатысты 3.1%-ға – 8.56 теңгеге дейін

нығайды (10.15-тен 15.30-ға дейінгі биржа сессиясының

қорытындысы бойынша теңгенің орташа бағамы). Бұл ретте

маусым айында теңге долларға қатысты 13.4%-ға, ал рубльге

қатысты 32.4%-ға әлсіресе, жыл басынан бері 8.0%-ға және

48.6%-ға әлсіреді. 

Осы қарастырылып жатқан кезеңде отандық валюта нарығында

маусымның ортасында теңге айтарлықтай әлсіреген соң, оның

құбылмалылығы аздап төмендеді. 

Өткен аптада USDKZT жұбы бойынша сауда көлемі бұрнағы

аптамен салыстырғанда 14.5%-ға төмендеп (2022 жылдың

орташа апталық сауда көлемімен салыстырғанда 19.6%-ға

төмен), 482 млн долларды құрады. Маусымда KASE-де USDKZT 

жұбы бойынша жалпы сауда көлемі бұрнағы аймен

салыстырғанда 3.3%-ға төмендеді.
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* құбылмалылық жылдық қатардың түрлену коэффициенті ретінде есептеледі

▲▼ құбылмалылықтың өткен кезеңмен салыстырғанда жоғарылауы немесе төмендеуі



Бағам белгілеудің сыртқы факторлары

Өткен аптада теңге бағамының қалыптасуына сыртқы факторлар

бірмәнді әсер еткен жоқ. Мұнайдың бағалық белгіленімі әр түрлі

бағыттағы іргелі факторлардың ықпалында болды. Аптаның ортасында

ОПЕК+ кезекті отырысының нәтижесі қарсаңында мұнай бағасы аздап

төмендеді. ОПЕК+ кездесуінің қорытындысы бойынша елдер мұнай

өндіруді тәулігіне 648 мың баррельге дейін көбейтуге уағдаласты

(маусымда өндіру көлемі бұған дейін бекітілген квотадан төмен

болды). Мұндай өндіруші елдердегі жергілікті саяси проблемалар

резервтік қуаттардың ғаламдық деңгейде тапшы болуына әсер етті.    

Экономикалық белсенділіктің құлдырайтындығы туралы болжам мұнай

нарығындағы сұранысты бағалауды қайта қарауға әкеп соғады. Brent 

маркалы мұнай бағасы шарықтау шегінен (маусымның басында бір

баррель - 122 доллар болды) біртіндеп қазіргі деңгейге дейін

төмендеуде. 

Жағдайдың әрі қарай қалай болатындығы ұсыныстың сұраныстан

қаншалықты жоғары болатындығына тәуелді.      

Тағы бір маңызды сыртқы фактор - бидай бағасы. Ол бір апта ішінде

8.42%-ға төмендеді. Бұған биылғы ауыл шаруашылығы жылында жаңа

астық өнімінің тауар нарығына келіп түсуі себеп болды. Сондай-ақ

бағаның түсуіне биыл Ресейде рекордтық көлемде бидай

жиналатындығы туралы болжам да әсер етуде. 
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Доллардың индексі 105.14%-ға дейін өсті (бір апта ішінде

+0.9%). Соңғы айларда дамыған елдердің орталық банктерінің

"қаршығалық" сипатта айтқан риторикасы инвесторлардың

ғаламдық рецессияға (экономикалық өсімнің бәсеңдеуі) 

қатысты қауіпін күшейте түсті. Әлемдік қор нарықтарындағы, 

әсіресе тәуекелді активтердегі жаппай сатылымдар

америкалық долларға деген сұраныстың сақталуына әсер

етеді. Доллар бағамы өзінің жылдық ең жоғары көрсеткішіне

жақын. Ал бұл теңгенің долларға қатысты бағамына үнемі

қысым көрсетіп отырады.  

Jusan Analytics ой-пікірі

Теңгенің долларға қатысты бағамын 460 теңге деңгейінде

сақтауға қатысты қысқа мерзімді әрекеттер нәтиже бермеді. Біз

бағамға қатысты бағамызды бір доллар үшін 459-464 теңге

көлемінде сақтаймыз. Теңге бағамы мұнай бағасының

қымбаттылығына қарамастан, тұрақталып келеді. Атап өту

керек, теңгенің ағымдағы ауытқуы сауда көлемінің төмендігіне

байланысты өтіп жатыр. Ағымдағы көлем сақталған жағдайда

ұсынысты қосымша көтеруге қатысты әрекеттер (депозиттерді

конвертациялау, еңбек демалыстарының үлкен әсері) теңгені

әлсірете түседі. Валюта нарығындағы мұндай ахуал алдағы

үлкен салық аптасына немесе ҚРҰБ базалық мөлшерлемесінің

ықтимал өсуіне дейін сақталуы мүмкін. Айта кетелік, теңгені

әлсіретуде инфляцияның өсетіндігі туралы болжам және оның

әрі қарай өсетіндігі бойынша деректер маңызды рөл атқарады.
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Жауапкершіліктің шектелуі: 

Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық құрылымдық бөлімшесі.

Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай да бір есеп-қисап беру емес, сондай-ақ іскерлік, 

қаржылық, инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа да кәсіптік консультациялар және көрсетілетін қызметтер ұсыну бойынша ұсынысқа

немесе қандай да бір ұмтылысқа жатпайды. Аталмыш материал біз сенімді деп санаған, шынайы әрі ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге

негізделген. Алайда біз келтірілген мәліметтерді мінсіз деп айта алмаймыз. Біз оқырмандардың дербес қаржылық шешім қабылдау үшін осы 

жұмыстағы мәліметтерді пайдаланғандары үшін жауапты болмаймыз. 

«Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал дәлсіздіктерді

түзету үшін өзіне міндеттеме алмайды. Осы ретте аталмыш жұмыстың құрамындағы мәліметтер толық, түпкілікті болып саналмайды және алдын ала 

ескертусіз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін.     

Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, бірақ коммерциялық тұрғыда таратуға арналмаған және Jusan Analytics-тің алдын

ала жазбаша рұқсатынсыз оны толығымен немесе ішінара қайта жаңғыртуға, жолдауға және жариялауға болмайды. 
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