
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 25-29 шілдесі) 


Валюта жұбы  
Апталық

серпін  

Ең жоғары   Ең төмен  Апталық

ауытқу

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

480.6 475.92

8.21 7.75

488.23 486.01

71.12 70.57 0.3%

0.2%

2.4%

0.4%

Қарастырылып отырған апта ұлттық валюта үшін жайлы 
өтті. Теңге  1.40%-ға - 477.09 
теңгеге дейін, 
7.41%-ға - 7.75 теңгеге дейін нығайды. Шілдеде теңге 
долларға қатысты 1.44%-ға әлсіреп, рубльге қатысты 
13.70%-ға нығайды (сәйкесінше жыл басынан бергі 
жалпы әлсіреу 10.49% және 34.55%).



Шілде айында оған дейінгі аймен салыстырғанда теңге 
бағамының долларға және рубльге қатысты айлық 
құбылмалылығы төмендеді. Бұл ретте USDKZT жұбының 
апталық құбылмалылығы оған дейінгі аптамен 
салыстырғанда өсті.   



USDKZT жұбының шартты түрде оған 
дейінгі аптамен тең болып, 627.09 млн долларды құрады. 
(2022 жылғы орташа апталық сауда көлемімен 
салыстырғанда 7%-ға жоғары). USDKZT жұбының сауда 
көлемі шілдеде оған дейінгі айға қарағанда 11.9%-ға 
артып, 2 119.8 млн долларды құрады. 


АҚШ долларына қатысты
Ресей рубліне қатысты елеулі түрде 

сауда көлемі 

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

477.09 486.73 70.83 7.75 106.35

-1.4% -1.0% -1.0% -7.4% 2.4%

құбылмалылық жылдық қатардың түрлену коэффициенті ретінде есептеледі  

▲▼ құбылмалылықтың өткен кезеңмен салыстырғанда жоғарылауы немесе төмендеуі 


 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген
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Бағам белгілеудің 
сыртқы факторлары 


АҚШ ФРЖ негізгі мөлшерлемені 75 базистік тармаққа 
(б.т.) көтеріп, 2.25-2.50%-ға жеткізгендігін жариялады. Өз 
мәлімдемесінде ФРЖ басшысы экономика 
инфляциялық қысым көріп жатқандығын, қыркүйекте 
мөлшерлеменің тағы да айтарлықтай көтерілуі мүмкін 
екендігін айтып, ФРЖ инфляцияны бақылауында ұстап 
отырғандығын жеткізді. Бұл нарықтағы баға 
белгіленіміне оң әсер етті. Алайда бұдан кейін 2-ші 
тоқсанның алдын ала қорытындысы бойынша АҚШ ЖІӨ-
нің 0.9%-ға төмендегені белгілі болды. Бұл техникалық 
тұрғыда рецессияның басталғанын білдіреді. Нарық 
үшін бұл күтпеген жағдай еді. 



Ағымдағы аптаның қорытындысы бойынша шикі 
мұнайдың бағасы бір баррель үшін 110 доллардан 
жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл ретте АҚШ 
экономикасының қысқарғаны туралы ақпараттың мұнай 
бағаларына әсері қысқаша және әлсіз болды. Бағаның 
өсуіне нақты сұраныстың ағымдағы мұнай ұсынысына 
сәйкес келмеуі ықпал етеді.  

Ғаламдық экономикада рецессиялық факторларды одан 
әрі жүзеге асыру сұраныстың біртіндеп азаюына әсер 
етеді. Мұндай жағдайда ОПЕК-тің жақын отырысында 
квотаны ұлғайту алдағы уақытта мұнай бағасының одан 
әрі төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін. АҚШ-та мұнай 
қорының азаюы бағаның тұрақтауына ықпал етті. 
Сәрсенбі күні «Энергетикалық ақпараттық әкімшілік» 
(EIA) тәуелсіз агенттігінің жариялаған есебіне сәйкес, 
мұнай қоры 4.5 млн баррельге, ал бензин 3.3 млн 
баррельге төмендеген. 


теңгенің АҚШ долларына 

қатысты бағамы

теңгенің Ресей рубліне қатысты бағамы
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Валюталардың айырбас бағамдарының серпіні


Б
аз

и
ст

ік
 к

е
зе

ң
ге

 қ
ат

ы
ст

ы
 


(2
0

21
.3

1.1
2)

 %
-д

ы
қ 

ө
зг

е
р

іс
 


0%

10%

-10%

20%

-20%

40%

-40%

50%

60%

70%

30%

-30%

USDKZT RUBKZTEURKZT CNYKZT

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22

07.21 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22
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Доллар индексінің аздап төмендеуі теңгеге көрсетіліп 
жатқан қысымды уақытша босаңсытуға мүмкіндік берді. 
Теңгенің ресейлік валютаға қатысты жайғасымы 
рубльдің долларға қатысты әлсіреуі себебінен (бір 
доллар 62.24 рубльге дейін) нығая түсті. Қазақстанның 
экспорттық тауарлары бағасының оң сипатта өрбуі де 
ұлттық валютаның нығаюына ықпал етті. Баға 
металдардың қоймадағы қорының азаюы және бірнеше 
тау-кен өндіру компанияларының өндірістік 
жоспарларды қысқартуына байланысты өсті. 



Jusan Analytics ой-пікірі



Сыртқы жағдайдың оң сипатта болуы және ҚРҰБ 
базалық мөлшерлемесінің өсуі теңге жайғасымының 
ағымдағы деңгейде сақталуына септігін тигізді. 

Алайда Ресей мен Украина арасындағы әскери 
қақтығыс, COVID-19 пандемиясы және АҚШ пен 
Қытайдағы әлсіз экономикалық даму аясында 

ХВҚ-ның әлемдік ЖІӨ-нің түсетіндігі туралы жасаған 
болжамы рецессиялық құбылыстардың болуы 
мүмкіндігін растайды. Дамушы елдер ғаламдық 
экономикалық құлдыраудың салдарын дамыған елдерге 
қарағанда қатты сезінеді. Бұл ретте ұлттық валютаның 
айырбас бағамы саудадан және капиталдың кетуінен 
түсетін күйзелтуші соққыларды сіңіруші негізгі фактор. 
Сондай-ақ Қазақстандағы инфляцияға қатысты жағдай 
айқын емес. ҚРҰБ жыл соңына қарай инфляцияның 
өсетіндігі туралы жасаған өз бағасын қайта 
қарайтындығын хабарлады. Бұл ретте біздің пікірімізше 
мөлшерлеменің қазіргі жоғары деңгейі теңге және 
теңгелік активтердің тартымдылығының артуының 
негізгі себебі бола алмайды. Қанша айтқанмен 
жағдайдың айқын еместігі бәрібір доллардың теңгеге 
қатысты жайғасымын күшейте түседі.



Жабылу бағасы, 

АҚШ доллары

110,01 +6,60 +46,27

830,00 +6,75 +7,69

49,65 +5,75 +10,21

107,22 +1,74 -4,69

295,75 +6,38 +3,66

2463,50 -0,79 -12,25

7909,50 +6,73 -18,63

Апта ішіндегі

өзгеріс, %

Жыл басынан 
бергі өзгеріс, % Серпін

шикі мұнай

бидай

уран

темір кені

Мырыш


алюминий

мыс

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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