
Валюта нарығына апталық шолу (2022 жылдың 18-22 шілдесі)

Өткен аптада ұлттық валютаның басқа да сатылатын 

валюталарға қатысты әлсіреуі одан әрі жалғасты. Теңге АҚШ 

долларына қатысты 0.73%-ға - 483.88 теңгеге дейін, Ресей

рубліне қатысты 0.24%-ға - 8.37 теңгеге дейін әлсіреді. 

Шілденің басынан бері теңге долларға қатысты 2.88%-ға

әлсіреп, рубльге қатысты 6.79%-ға нығайды (сәйкесінше жыл

басынан бері 12.06% және 45.31%).

Қарастырылып жатқан кезеңде USDKZT жұбының 

құбылмалылығы айтарлықтай төмендеді. Өйткені бір реттік 

шоктар болған жоқ. Бұл ретте биржада теңгенің әлсіреуі 

бұрнағы аптамен салыстырғанда аз сауда көлемі аясында орын 

алды.   

Нақты айтар болсақ, өткен аптада USDKZT жұбының сауда

көлемі оған дейінгі аптамен салыстырғанда 1.3%-ға төмендеп, 

627.37 млн долларды құрады. Алайда 2022 жылдың орташа 

апталық сауда көлемімен салыстырғанда көлем 7.3%-ға артты. 
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Бағам белгілеудің сыртқы факторлары

Әлемдік қаржы және тауар нарықтарында құбылмалылық жоғары

деңгейде қалуда. Бұл әр түрлі қарама-қайшы жаңалықтарға және

орталық банктердің пайыздық мөлшерлемені көтеруге қатысты

шараларына байланысты орын алды. Әсіресе пайыздық мөлшерлемені

көтерудің арқасында инфляциялық болжам төмендеді. Бірақ ғаламдық

рецессияның болатындығы туралы болжам керісінше күшейе түсті.

Апта ішінде Еуропалық орталық банк соңғы 11 жыл ішінде тұңғыш рет 

базалық мөлшерлемені бірден 0%-дан 0.5 пайыздық тармаққа (п.п.) 

көтерді. Бұл шешім нарықтық болжамдарға толығымен сәйкес келді. 

Мөлшерлемелерді көтеруге қатысты әлемдік үрдіс салдарынан 

нарыққа түсетін қысым күшейе түсті. Әсіресе шикізаттық тауарлар 

бағасы өте сезімтал келеді. Апта соңында РФ Орталық Банкі негізгі 

мөлшерлемені бірден 150 базистік пунктке (б.п.) түсірді. Бұл рубльдің 

басқа валюталарға қатысты әлсіреуіне әсер етуі тиіс.  

АҚШ-та жанармай құю бекеттерінде бағаның қымбаттығына 

байланысты бензинге деген сұраныс төмендеді (өткен жылға қарағанда

-8%). Бұл жағдай мұнай бағасына да әсер етті.  Бұл ретте Азияда 

мұнайға деген жоғары сұраныстың арқасында Brent маркалы 

мұнайдың бір баррелі 103-107 доллар деңгейінде сақталды. Үндістанда 

мұнай өнімдеріне деген сұраныс өткен жылға қарағанда 18%-ға өсті. 

Ал жергілікті мұнай өңдеу зауыттары ең жоғары қуаттылық шегінде

жұмыс істеуде. Геосаяси жанжалдың салдарынан нарықта ұсыныс 

тапшылығы сақталады деген болжам бар. Бұл әрине бағаны жоғары 

деңгейде ұстап тұрады.  
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АҚШ-та бұрғылау белсенділігі күшейіп жатқанымен, мұнай өндіру ісі тоқырауда.   

АҚШ Президентінің Сауд арабиясына жасаған ресми сапарынан кейін, араб 

мемлекеті өндірістік саясатында қандай да бір өзгеріс болатындығын жарияламады. 

Соған қарағанда екі ел нақты келісімге қол жеткізе алмаған секілді. 

Импорттаушылардың мұнай нарығын суыту бойынша жалғыз үміті де осы Сауд 

Арабиясының резервтік қуаты. Алайда арабтар бұл қуатты қандай көлемде 

пайдаланатынын хабарлаған жоқ. 

Өткен аптада түсті металдардың бағасы өсті. Бірақ жыл басынан бері 

Қытай экономикасы өсімінің бәсеңдеуі, энергетикалық дағдарыс аясында Еуропада 

өндірістің төмендеуі, ФРЖ-ның «қаршыға» саясаты және Ресейден тауар жеткізу 

тоқтап қала ме деген қауіп салдарынан төмендеуші серпін басым болды.   

Доллар индексі 1.23%-ға - 106.73 пунктке дейін түсті.  АҚШ-та инфляциялық болжам 

төмендеді. Сол себепті нарыққа қатысушылар АҚШ ФРЖ негізгі мөлшерлемесінің 

өсетіндігіне қатысты болжамын өзгертті. Енді ол алдағы отырыста 100 б.п.-қа емес, 75 

б.п.-ке көтерілуі мүмкін. Америкалық экономиканың төмендеуі жағдайында 

мөлшерлеменің өсу қарқынының үдеуі рецессияны тудыру қаупін арттырады.   

Jusan Analytics ой-пікірі

Сыртқы бірқалыпты жағымсыз жағдаят теңгенің одан әрі әлсіреуіне ықпал етуде. 

Алайда оған негізгі қысымды доллардың мықты жайғасымы және рецессиядан

қауіптенген инвесторлардың тәуекел-тәбеті көрсетуде. Мұнай нарығының ағымдағы 

серпіні әткеншектің тербелісін елестетеді: біресе ұсыныс тапшылығы, біресе сұраныс 

қауіп алға шығады. Біздің пікірімізше, алдағы қысқа мерзімде ұлттық валютаның 

әлсіреуі тоқтайды деп айтуға негіз жоқ: доллар шамамен 485 теңге көлемінде сатыла 

бермек.    
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Қолма-қол шетелдік валюта нарығы

Kurs.kz деректері бойынша валюта айырбастау пункттерінде 18-22

шілде аралығында доллар 478-481 теңгеге сатылып, 483-485

теңгеге сатып алынды. Бір рубль үшін айырбастау пункттері 7,36-

7,65 теңге төлесе, рубльдің сатылымы 7,78-8,06 теңге деңгейінде

болды.

ҚРҰБ деректері бойынша 2022 жылдың 6 айы ішінде айырбастау

пункттері тарапынан долларды нетто-сату көлемі өткен жылдың

сәйкес кезеңіне қарағанда 28%-ға ұлғайды. Бұл ретте маусым

айында нетто-сатылымдар айтарлықтай төмендеп, жазғы демалыс

кезінде оларға деген сұраныс артады деген болжамға қарамастан

100.4 млн доллар деңгейінде қалыптасты (2021 ж. маусымда –

361.2 млн доллар).

2022 жылдың 6 айы ішінде қолма-қол рубльдің нетто-сатылымы

16%-ға төмендеді. Маусымда рубль сату 78%-дан астамға

төмендеп, 1.9 млрд рубльді құрады (2021 ж. маусымында – 9 млрд

рубль). Қолма-қол рубльмен операция жасау көлемі санкцияға

дейінге кезеңмен салыстырғанда төмен деңгейде қалуда.
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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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