
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 8-12 тамызы)


Өткен аптада теңге саудаланатын валюталарға қатысты 
көбіне нығайды.   


Жыл басынан бері теңге 
долларға қатысты 10.24%-ға, рубльге қатысты 35.59%-ға, 
еуроға қатысты 0.21%-ға және юаньға қатысты 3.88%-ға 
әлсіреді. 

 

Қарастырылып жатқан апта 

 сипатталды.

 

Теңге бағамының долларға қатысты апталық 
құбылмалылығы 0.2%-ды (бұған дейінгі аптаға қатысты 
-0.1 п.т., шілдедегі айлық құбылмалылыққа қатысты -1.0 
п.т.), рубльге қатысты 0.8%-ды (сәйкесінше -0.6 п.т. және 
-2.0 п.т.) құрады. 



USDKZT жұбының  бұған дейінгі аптамен 
салыстырғанда 11.15%-ға қысқарып (2022 жылғы орташа 
апталық сауда көлемімен салыстырғанда 25.77%-ға 
төмен), 428.70 млн долларды құрады.


Ұлттық валюта АҚШ долларына қатысты 0.41%-ға - 
476.01 теңгеге дейін, Ресей рубліне қатысты 1.51%-ға - 
7.81 теңгеге дейін, юаньға қатысты 0.25%-ға – 70.64 
теңгеге дейін нығайса, еуроға қатысты 0.25%-ға – 
490.15 теңгеге дейін әлсіреді. 

2022 жылдың маусым-
шілдесінде арта бастаған құбылмалылықтың көмескі 
тартуымен

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

476.01 7.81 490.15 70.64 105.63

-0.41% -1.51% +0.25% -0.93%-0.25%

478.39 476.01

7.96 7.81

493.67 485.53

70.88 70.49 0.2%

0.6%

0.8%

0.2%



Индекс тенге

15 тамызда Jusan Analytics командасы 
 әзірлеп шығарғанын мәлімдеді. 

 көбейтілу арқылы есептеп 
шығарылады. Бұл коэффициент Индексті базалық 
есептеу күніне қарай (2018 жылдың желтоқсаны) 100-ге 
тең мәнге сәйкестендіреді.



Индекс 

 көрсетеді. Индекстің жоғарылағаны 
теңгенің негізгі валюталарға қатысты нығайғандығын, ал 
төмендегені керісінше сатып алу қабілетінің 
төмендегенін білдіреді. 



Қаралып жатқан аптада 

Индекстің жыл басынан 
бері 13.5%-ға әлсіреуі теңгенің сатып алу қабілетінің оны 
естептеу үшін таңдап алынған валюталарға қатысты 
төмендеп жатқандығын растайды. 

  

Теңге индексінің серпіні доллар индексімен теріс 
корреляцияланған. Яғни, доллардың басқа валюталарға 
қарағанда әлсіреуі теңгенің керісінше нығайғандығын 
және сәйкесінше оның индексінің өскендігін білдіреді. 
Доллардың Теңге индексіндегі үлесі 65%-ды құрайды. 

 

Бұл ретте бағам белгілеудің негізгі іргелі 
факторларының бірі – мұнай бағасының өсіп 
жатқандығына қарамастан, Теңге индексі әлсіреуді 
көрсетеді. Бұл оған ішкі іргелі факторлардың елеулі 
түрде ықпал етіп жатқандығын растайды. Мысалы, 
инфляцияның жоғары деңгейі үшін берілетін 
сыйлықақыны атауға болады. Оны ішкі валюталық 
нарыққа қатысушылар айырбас бағамына енгізеді. 


Теңге индексін 
KZTX JA) Ол - теңгенің 
шетел валюталарына (доллар, рубль еуро) қатысты 
геометриялық орташа өлшемді бағамы және арнайы 
түзету коэффициентіне

теңгенің саудада және аударымдарда 
қолданылатын негізгі шетелдік валюталарға қатысты 
сатып алу қабілетін

Теңге индексі 0.3%-ға 
төмендеп, 78.5 пунктті құрады. 

Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері
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Мұнай Brent Теңге индексі (оң жақ шәкіл) Доллар индексі (оң жақ шәкіл)
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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 


Қарастырылып жатқан аптада сыртқы нарықтағы баға 
жағдаяты теңге жайғасымының нығаюына септігін 
тигізді. Апта энергия тасымалдаушылар нарығында оң 
сипатта аяқталды: Brent маркалы мұнай бағасы бір 
баррель үшін 98 доллардан асты (апталық өсім -3.40%).  
Мұнай нарығында өткен аптада оның бағасы күрт 
төмендеген енді. Қазіргі өсуіне АҚШ-тағы инфляция 
бойынша статистика, сондай-ақ мұндайды өндіру көлемі 
мен мұнай қоры бойынша деректер себеп болды.    



АҚШ-та Тұтыну бағаларының индексі болжалданған 
көрсеткіштен төмен болды. Бұл АҚШ-та монетарлық 
шарттарды одан әрі қатаңдатуға қатысты (ФРЖ 
қаршығалық риторикасының жұмсаруы) болжамды 
қайта қарауға, рецессия және ғаламдық сұраныстың 
түсетіндігі туралы қорқыныштың сейілуіне әкеп соқты. 
Болжамды қайта қарау доллар индексінің 105.63 пунктке 
дейін (0.93%-ға дейін төмендеу) төмендеуіне ықпал етті.  
Доллар жайғасымының әлсіреуі шикізаттық 
тауарлардың тартымдылығын арттырды. Олардың 
бағасы доллармен білгіленген.    



ОПЕК және Халықаралық энергетикалық агенттіктің 
мұнайға деген ғаламдық сұраныстың артатындығы 
туралы болжамы бар деректері мұнай бағасына оң әсер 
етті. Мұнайға деген сұраныстың артатындығы туралы 
сарапшылық болжамдардың баға белгілеуге әсері арта 
түсуде. Мұнай ұсынымының шектеулігіне қарамастан, 
Еуропа елдері оны едәуір қымбат табиғи газ орнына 
қолдануда.  



Мұнай бағасының одан әрі өсуі Бірлескен жан-жақты 
қамтылған іс-әрекет жоспары бойынша өзара 
әрекеттестік туралы жаңалықтарға байланысты 
тежелуде. Ол мақұлданған жағдайда Иран мұнайы 
әлемдік нарыққа оралады. 




Ғаламдық сұраныстың азаятындығы туралы 
қорқыныштың сейіле бастағаны 

Қазақстанның негізгі экспорттық бағаларына оң әсер етті. 
Қарастырылған аптада олардың бағасы өсу сипатында 
болды. Алюминий мен мыс нарықтары COVID-19 
пандемиясының өршіп кету қаупіне және Қытайда 
карантиндік шаралардың енгізілу мүмкіндігіне 
байланысты жоғары турбуленттік аймақта  деуге болады. 
Қытай бұл металдарға сұранысты қалыптастыратын негізгі 
тұтынушы.



Мнение Jusan Analytics



Біздің пікірімізше жақын болашақта теңге бағамына 
елеулі түрде түзету енгізуге ешқандай негіз жоқ. Біздің 
болжамымыз бойынша  алдағы салық аптасы ұлттық 
валютаға ұзақ уақыт нығайтушы сипатта ықпал ете 
алмайды. Әлемдік экономикада рецессияға қатысты 
қорқыныштың сейілгені және ФРЖ өктем саясатын 
жұмсартуға алғышарттардың пайда болуы (инфляцияның 
айлық бәсеңдеуі мен инфляциялық болжамдардың 
тұрақталуы) доллар индексіне тежеуші сипатта ықпал 
етеді. Мұнай ұсынысы шектеулі жағдайда ғаламдық 
сұраныстың келешегіне қатысты алаңдаушылықтың 
бәсеңдегені мұнай бағасының теңге бағамы үшін 
ағымдағы қолайлы деңгейде сақталуына септігін тигізеді. 
Барлық аталған факторлар төмендетілмелі қысымды 
шектейді және дамушы елдердің валюталарының 
құбылмалылығын төмендетеді. 

 

Шетел валютасына қатысты биржалық сауда көлемінің 
төмендігі және бағамдардың құбылмалылығының 
төмендеуі валюталық болжамдардың уақытша 
тұрақталғандығын білдіруі мүмкін. Күтпеген 
есеңгіретулер болмаса теңгенің долларға қатысты 
айырбас бағамы ағымдағы 475-480 теңге диапазонында 
сатыла беретін болады.   


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

98.15 +3.40 +30.50

822.50 +3.43 +6.71

48,85 +0.00 +8,44

109,71 +0.47 -2,48

322.15 +3.97 +12.92

2421.75 +1.04 -13.74

8091.50 +2.81 -16.76





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. 
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