
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 12 – 19 тамызы)


Теңге бағамы өткен аптадағы секілді долларға қатысты 
анау айтқандай өзгерген жоқ. Апта соңына қарай бағам 
бір доллар үшін  Теңге Ресей 
валютасына қатысты бір рубль үшін

 Бұл ретте юаньға қатысты 0.91%-ға нығайды. 
Тамыздың басынан бері ұлттық валюта долларға 
қатысты 0.14%-ға, ал жыл басынан бері 10.34%-ға 
әлсіреді.



Теңгенің долларға қатысты апталық құбылмалылығы 
0.1%-ды (бұған дейінгі аптаға қатысты -0.1 п.т.-қа төмен), 
рубльге қатысты – 1.6%-ды (бұған дейінгі аптаға қатысты 
0.8 п.т.-қа жоғары) құрады. 



USDKZT жұбының  бұған дейінгі аптамен 
салыстырғанда 23.06%-ға қысқарып (2022 жылғы орташа 
апталық сауда көлемімен салыстырғанда 17.17%-ға 
төмен), 482.49 млн долларды құрады.


 476.43 теңгені құрады.
 8.07 теңгеге дейін 

әлсіреді.

 сауда көлемі

құбылмалылық жылдық қатардың түрлену коэффициенті ретінде есептеледі  

▲▼ құбылмалылықтың өткен кезеңмен салыстырғанда жоғарылауы немесе төмендеуі 


USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

Валюта жұбы  
Апталық

серпін  

Ең жоғары   Ең төмен  Апталық

ауытқу

 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

476.43 8.07 479.86 70.00 108.17

+0.09% +3.33% -2.10% +2.40%-0.91%

476.58 475.94

8.07 7.76

485.56 479.86

70.34 70.00 0.2%

0.5%

1.6%

0.1%



Теңге индексі

Қаралып жатқан аптада 
 Индекстің жыл басынан бері 13.3%-

ға әлсіреуі теңгенің сатып алу қабілетінің оны естептеу 
үшін таңдап алынған валюталарға қатысты төмендеп 
жатқандығын растайды. 



Индекстің деректері бойынша теңгенің жайғасымы 
доллар индексі бағамының бір мезетте көтерілгеніне 
(2.4%-ға - 108.17 пунктке дейін нығайды) және мұнай 
бағасының түскеніне қарамастан (бір аптада 1.5%-ға 
төмендеді) нығайды. Осылайша ұлттық валютаның 
ағымдағы бағамына нарықтың сыртқы жағдаяты емес, 
ішкі валюта нарығына қатысушылардың болжамы, 
валюта нарығында сұраныс пен ұсыныстың 
арақатынасы және басқа да іргелі ішкі факторлар 
айтарлықтай ықпал етеді.


Теңге индексі 0.3%-ға нығайып, 
78.7 пунктті құрады.

Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері
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Теңге индексінің, доллар индексінің және мұнай 

бағасы өзгерісінің базалық кезеңге қатысты 


(2018 желтоқсаны) серпіні

https://jusananalytics.kz/kz/kztxja/
https://jusananalytics.kz/kz/kztxja/


Бағам белгілеудің 

сыртқы факторлары 


Өткен аптада сыртқы нарықтардағы жағдайды 



Үмітсіздіктің орын алуына АҚШ-тағы ахуал түрткі болды.  

. Өйткені 
АҚШ ФРЖ өктем «қаршығалық» риторика жүргізіп 
жатыр. ФРЖ-ның шілдедегі отырысының хаттамасына 
сәйкес, қатысушылардың көпшілігі 

Бұл белгілі бір уақыт аралығында бағаның өсуін 
шектеуге септігін тигізеді. Осы ретте америкалық 
экономиканың даму келешегі барған сайын бұлыңғыр 
болып бара жатыр. Ашық нарық федералдық 
комитетінің (ФОМС) мүшелері 

 деп санайды.  



Тағы бір фактор - Қытай экономикасы бойынша 
жаңалықтар. Аспан асты елінің жылжымайтын мүлік 
нарығында ипотекалық дағдарыспен бірге 
инфляцияның басталғанын білдіретін қазіргі ахуал, 
шілдеде экономиканың өсімі бойынша мардымсыз 
деректер және COVID-19-ға қатысты нөлдік төзімділік 
саясаты 

 Бұл өз 
кезегінде ғаламдық сұранысқа үлкен қауіп төндіреді.


қатысушылардың әлемдік экономиканың келешегіне 
қатысты әжептеуір үмітсіздік көзқарасымен 
сипаттауға болады. 


Доллар индексі айлық максимумды жаңартты

мөлшерлеменің 
одан әрі көтеріліп, жоғары деңгейде сақталатындығын 
күтеді. 

пайыздық 
мөлшерлемелердің өзгеруіне аса сезімтал экономика 
секторларында (үй шаруашылығы және 
жылжымайтын мүлік секторы) рецессия белгілері 
жүріп жатыр

Қытай экономикасында рецессияның 
басталуына әкеле жатуы әбден мүмкін.



Бағам белгілеудің сыртқы факторлары 



Әлемдік экономиканың өсу қарқынына қатысты 
тәуекелдер күшейген тұста,  аптаның 
ортасында бір баррель үшін 93 долларға дейін төмендеді 
(баға Украина-Ресей қақтығысына дейін осындай 
болатын). Алайда аптаның соңына қарай баға өсіп, бір 
баррель 96-97 долларды құрады. «Қара алтын» бағасының 
өсуіне өткен аптада АҚШ-та мұнай қорының түсе 
бастағаны туралы ақпарат әсер етті.

 

Ураннан басқа тауарлардың барлығының бағасы өткен 
аптада төмендеді. Энергия тасымалдаушылардың 
тапшылығы ЕО және Қытай нарығына әсер етті. Ол енді 
түсті металдар нарығына да ықпал ете бастады. Энергия 
тасымалдаушылар бағасының қымбаттауы себебінен 
мырыш, алюминий және басқа да металдар өндірісінің 
қысқара бастағаны байқалды. Үмітсіз болжамдар және ірі 
әлемдік экономикалардың баяулағанының белгілері түсті 
металдар бағасының төмендеуіне әкеп соғады. 
Металдарға деген алдағы сұраныс Қытайдың 
жылжымайтын мүлік нарығындағы ахуалдың дамуына 
тәуелді болады. 


мұнай бағасы

Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


Дереккөз: Investing.com, finance.yahoo.com

шикі мұнай

бидай

уран

темір кені

Мырыш


алюминий

мыс

Жабылу бағасы, 

АҚШ доллары

Апта ішіндегі

өзгеріс, %

Жыл басынан 
бергі өзгеріс, %

Серпін

96.72 -1.46 +28.60

771.00 -6.26 -0.03

49.20 +0.72 +9.21

105.05 -3.71 -6.10

315.05 -3.74 +10.43

2371.75 -2.06 -15.52

8078.50 -0.16 -16.86



Jusan Analytics ой-пікірі 


Әлемнің жетекші экономикаларының монетарлық 
талаптарды өктем түрде қатаңдата бастауына қатысты 
және ғаламдық экономиканың келешегіне қатысты 
қорқыныш сезімінің күшейуі дамушы елдердің 
валюталарына елеулі түрде қысым көрсетуде және 
олардың құбылмалылығының артуына әкеп соғуы тиіс. 
Сондықтан теңгенің нығая түсуі және бір мезгілде оның 
басқа шетелдік валюталарға қатысты ауытқу ауқымының 
тарыла бастауы сұрақтар тудырады. 

 

«Қара алтын» бағасының қымбаттауы және қазақстандық 
мұнайды өндіру көлемінің артуы елімізге келетін 
валюталық түсімдердің артуына әкеп соқты. Бұл әрине, 
теңге бағамына оң әсер етті және нарыққа 
қатысушылардың валюталық болжамдарына сенімділік 
сыйлады. Осылайша әрбір үлкен салық аптасы басқа 
факторлардың серпініне қарамастан, теңгенің 
нығаюына елеулі түрде ықпал ететін болады. Мұндай 
шоктар валюта нарығына айқынсыздық енгізе отырып, 
оның тиімділігін төмендетеді. 

 

Қысқа мерзімді келешекте біздің болжамымыз бойынша 
ұлттық валюта бір доллар үшін 462-467 долларға дейін 
нығайып, кейін 470 теңге деңгейінде тұрақталады. Ұзақ 
мерзімді келешекте инфляцияның ықпалын, нақты 
мөлшерлеменің нөлдік деңгейде болуын және 
америкалық валюта тарапынан болатын қысымды 
ескере отырып болжайтын болсақ, теңгенің бағамы бір 
доллар үшін 472-477 теңге деңгейінде болады. 

      


Бағамның модельделген серпіні 
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үлкен салық аптасы (экспортқа рента салығы, ҚҚС, пайдалы қазбаларды өндіреу салығы)

2022 ж. тамыз - желтоқсаны бойынша 

салық төлемдерінің алдағы кезеңдері

Қ а з а нт а м ы з Қ ы р к ү й е к

Қ а р а ш а Ж е л т о қ с а н



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. Материал біз сенімді деп санаған, шынайы әрі ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге 
негізделген. Алайда біз келтірілген мәліметтерді мінсіз деп айта алмаймыз. 

 

Оқырмандар дербес қаржылық шешім қабылдау үшін осы жұмыстағы мәліметтерді пайдаланғандары үшін біз 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. 



      

© 2022 ж., барлық құқықтар қорғалған.



