
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 1-5 тамызы)


Теңге апта барысында қытайлық юаньды қоспағанда 
(0.01%-ға нығайды), барлық сатылатын валюталарға 
қатысты аздап әлсіздік танытты. Ұлттық валюта АҚШ 
долларына қатысты 0.19%-ға - 477.98 теңгеге дейін, Ресей 
рубліне қатысты 2.32%-ға - 7.93 теңгеге дейін, ал еуроға 
қатысты 0.45%-ға – 488.93 теңгеге дейін әлсіреді. Жыл 
басынан бері теңге долларға қатысты 10.69%-ға, рубльге 
қатысты 37.67%-ға, юаньға қатысты 4.15%-ға әлсіреп, 
еуроға қатысты 0.03%-ға нығайды.



Тамыздың алғашқы аптасында теңгенің долларға және 
рубльге қатысты айырбас бағамының құбылмалылық 
деңгейінің төмендеуі жалғасты. Бұл шілде айының 
соңында басталған еді. Теңге бағамының долларға 
қатысты апталық құбылмалылығы 0.3%-ды (бұған дейінгі 
аптаға қатысты -0.1 п.т., шілдедегі айлық құбылмалылыққа 
қатысты -1.0 п.т.), рубльге қатысты 2.3%-ды (сәйкесінше 
-0.1п.т. және -2.0п.т.). 



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.

 


сауда көлемі



Бағам белгілеудің 

сыртқы факторлары 


Апта соңында Brent маркалы мұнай бағасы бір баррель 
үшін 95 доллардан төмен түсті. Бір апта ішінде төмендеу 
15.9%-ды құрады. Бұл қатысушылардың 2022 жылдың 1 
тоқсанының қорытындысы бойынша АҚШ ЖІӨ-нің 
төмендегеніне қатысты жауабы. Біз Валюта нарығына 
апталық шолуды (25-29 шілде) дайындау барысында 
АҚШ ЖІӨ төмендегенін әлсіз және қысқа мерзімді деп 
бағалаған едік. 



Мұнай бағасының түсуіне мына жайттер ықпал етті:

• рецессиялық үдерістердің басталғаны туралы 
деректер. Оларға АҚШ-тағы техникалық рецессия, 
Германияда іскерлік белсенділіктің төмендеуі, Қытайда 
іскерлік белсенділіктің (күткендегідей емес) анағұрлым 
әлсіз өсуі;

• ОПЕК+ -тің өндіру көлемін арттыруы, Ливияда үш 
айлық үзілістен кейін мұнай өндірудің және оны 
экспорттаудың қайта қолға алынуы; 

• АҚШ-та «қара алтын» қоры көлемінің артуы. Энергетика 
ақппараттық агенттігінің деректері бойынша факт 
болжам етілген -0.6 млн орнына +4.5 млн баррелді 
құрады;

• АҚШ-тың еңбек нарығы бойынша оң статистика – 
жұмыссыздықтың 3.5%-ға дейін түсуі. 

Осылайша тамыздың алғашқы аптасы рецессия туралы 
қорқыныштың басым болуымен және нарыққа 
қатысушылар арасында ғаламдық сұраныстың 
төмендеуімен есте қалды. Доллар индексі 0.25%-ға 
көтеріліп, 106.62 пунктті көрсетті. Бұған Нэнси Пилосидің 
Таваньға жасаған сапарынан туындаған шиеленіс және 
шілденің қорытындысы бойынша жағымды статистика 
әсер етті. 



Осы аптада Ресей рублі долларға қатысты 1.7%-ға 
нығайып, бір доллар 60.58 рублді құрады. Бұл ретте 
рубль бір айда 17%-дан астамға әлсіреді. 





Ғаламдық сұраныстың қысқаратындығы туралы 
қорқыныштың артуы аясында Қазақстанның көптеген 
экспорттық тауарларының бағасы төмендеуде. 
Сарапшылардың пайымдауынша мыс бағасының өзгеруі 
жақын болашақта әлемдік экономиканың қозғалыс 
бағытымен тығыз байланыста болады. Көптеген 
салаларда қолданылатын бұл металл бағасының түсуі 
экономикалық ахуалдың нашарлап жатқандығын 
білдіреді.   



Мнение Jusan Analytics



Апта барысында іргелі факторлардың өзгеруіне қатысты 
айырбас бағамы тарапынан ықпалдың төмендегені 
байқалды. Ішкі және сыртқы жағдаяттардың елеулі түрде 
өзгергеніне қарамастан, теңге бағамы бұрынғы 
деңгейінде сақталуда. 



Бұл ретте соңғы уақытта мұнай бағасының апта бойы 
түсуі, Теңіз кен орнындағы жөндеу жұмыстары және 
Қашаған кен орнында мұнай өндірудің тоқтауына 
байланысты Теңіз-Новороссийск құбыр желісі арқылы 
мұнай айдаудың азайғаны теңге бағамына ешқандай да 
әсер етпеді. 

   

Жалпы экономикаға ішкі және сыртқы дүмпулердің 
соққысын өзіне сіңіруші құрал ретінде теңгенің айырбас 
бағамының ықпалы аздап басқа арнаға ығысқаны 
байқалады. Бұл валюта нарығына қатысушылар 
тарапынан ден қоюдың қалыс қалып жатқандығын болар. 
Оларда соңғы кезде бағам белгілеуге қатысты негативті 
көзқарастан көрі негізсіз оптимистік көзқарас байқалуда. 
Бағам белгілеуде байқалып жатқан теңгерімсіздіктерге 
байланысты ішкі валюта нарығын тиімді деп айту қиын. 
Сондықтан біз алдағы уақытта үлкен 
құбылмалылықтардың болатындығын және доллардың 
теңгеге қатысты жайғасымы нығая түсетіндігін күтеміз. 


Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


Дереккөз: Investing.com, finance.yahoo.com





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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