
Валюта нарығына апталық шолу (2022 жылдың 11-15 шілдесі)

Өткен аптада ұлттық валютамыздың барлық сатылатын

валюталарға қатысты төмендеуі жалғасты. Бір аптаның ішінде

теңге АҚШ долларына қатысты 1.15%-ға - 480.37 теңгеге

дейін, Ресей рубліне қатысты 8.16%-ға - 8.35 теңгеге дейін

әлсіреді. Шілденің басынан бері теңге долларға қатысты 2.13%-

ға әлсіреп, рубльге қатысты 7.2%-ға нығайды (сәйкесінше жыл

басынан бері 11.25% және 44.97%).

Өткен аптада USDKZT жұбының құбылмалылығы аздап күшейді.  

Атап өту керек, сауда күні барысында теңге кең көлемді

ұсыныстардың жоқтығынан әлсіздене бастайды да, кейін

көлемді ұсыныстар пайда болған шақта керісінше нығая

бастайды. Соның нәтижесінде сауда күні барысында теңге

бағамының күрт өзгеретіндігін және сауда көлемдерінің

үйлесімсіздігін байқауға болады.   

Өткен аптада USDKZT жұбы бойынша сауда көлемі бұрнағы

аптамен салыстырғанда 57.6%-ға жоғарылып, (2022 жылдың

орташа апталық сауда көлемімен салыстырғанда 7.0%-ға

жоғары), 635 млн долларды құрады. 
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Бағам белгілеудің сыртқы факторлары

Өткен аптада мұнай бағасының құбылмалылығы артып, бір ай ішінде

барынша төмендеді. Күндік баға Brent маркалы мұнайдың бағасы бір

баррель үшін 95 доллардан төмен болды. Өткен аптаның ортасында

Сауд Арабиясының мұнай өндіруді тәулігіне +1 млн баррельге

арттыруды жоспарлағаны белгілі болды. Одан басқа, АҚШ Энергетика 

министрлігінің Энергетикалық ақпараттар басқармасының (EIA) 

деректері бойынша АҚШ-тың негізгі мұнайгаз өндіретін аудандарында

(елеулі бөлігін тақтатасты мұнай алып жатыр) мұнай өндіру

артатындығы күтіледі.  

Ғаламдық рецессияны болатындығын күту және мұнай нарығында

ұсынысты арттыру жоспарланса да сұраныстың тапшылығы мұнай

бағасының төмендеуіне және көмірсутектерін экспорттауға

бағдарланған елдерде түсетін табыстарды қайта бағалауға әкеп соғады. 

Өйткені мұнай өндірудің өзіндік құны жоғары. COVID-19 пандемиясы

індетінің жаңадан өршуіне қарсы күрес аясында Қытай экономикасын

салқындатуға қатысты деректер нарыққа қатысушылардың

тәуекелдерді қабылдау түйсігін күшейтеді және шикізатқа деген

сұранысты азайтады. Алдағы уақытта мұнай бағасын бір баррель үшін

100 доллардан жоғары деңгейде сақтап тұруға ешқандай негіз жоқ. 

Керісінше нарықтық көңіл-күйдің төмендігіне байланысты мұнай

бағасы бір баррель үшін 90 долларға дейін түсуі ықтимал. 

Рецессия болуы мүмкіндіген қатысты ішкі үрей және ғаламдық

сұраныстың азаюы аясында негізгі экспорттық тауарлардың бағасы

біртіндеп төмендеп жатыр. Көптеген шикізаттық нарықтарда баға

түсуде. Сондай-ақ биыл Қытайда сұраныстың маусымдық сипатта

артуы күтілмейді. COVID-19 пандемиясына қатысты нөлдік төзімділіктің

себебінен Қытайда іскерлік белсенділіктің келешегі кем дегенде алдағы

үш айлық мерзімде бұлыңғыр болып қалмақ.  
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Осылайша Қазақстаннан сыртқа экспортталатын негізгі шикізаттардың бағасы

бойынша жағдай көңіл көншітерліктей емес.  Қазақстанның экспорты үшін баға

жағынан ең қолайлы жағдай артта қалған сияқты. Сол себепті экспорттық

табыстардың өсетіндігі туралы болжамды түзетуге тура келеді. Ал ғаламдық

сұраныстың одан әрі төмендейтіндігі туралы қорқыныш сезім бағалар

бойынша тиісті дисконттарды ұлғайтуға әкеп соғады.

АҚШ-та тұтыну бағалары өсімінің динамикасы бірден күшейді. Олар жылдық

тұрғыда 9,1%-ға өсті. Бұл сарапшылардың болжамынан жоғары және ФРЖ 

тарапынан монетарлық талаптарды қатаңдату керектігін көрсетеді. Батыл

шаралардың қолданылатынын күту рецессия болуы мүмкіндігіне қатысты

қауіпті күшейте түседі. Осындай қорқыныштар, нарықта акциялар мен басқа

тәуекелді активтердің сатылуы америкалық валютаның нығаюына ықпал етеді. 

Нәтижесінде доллардың индексі 0.04%-ға өсіп, 108.54 рекордтық көрсеткішке

жетті. Доллардың қымбаттауы және оның өсуі бойынша бірмәнді болжамдар

ұзақ мерзімді кезеңде теңгеге қысым көрсетуін жалғастыра беретін болады.

Jusan Analytics ой-пікірі

Мына іргелі жағдайлар: экспортқа шығарылатын негізгі шикізаттық тауарлар

бойынша бағалар, доллардың жалпыәлемдік сипатта нығаюы, импорттың өсуі

және экономикалық белсенділіктің артуына байланысты капиталдың

жылыстауы теңгенің әлсіреуіне ықпал етеді. Нарыққа қатысушылар ішкі және

сыртқы жағдайларды қайта бағалап шықты. Міне, осылардың барлығы теңге

бағамын әлсірете береді. Халықтың инфляциялық болжамы және теңгелік

активтердің тартымдылығының төмендеуі де теңге бағамының әлсіреуіне

ықпал етеді. Теңгелік активтер бойынша мөлшерлемелерді көтермесе және

инфляциялық болжамдарды тұрақтындырмаса, теңгеге түсірілетін қысым одан

әрі жалғаса бермек. Әсіресе сыртқы факторлар жағымсыз сипат алған сайын, 

қысым да күшейе түседі. 
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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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