
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 22-27 тамызы)


Өткен аптада теңге саудаланатын валюталарға қатысты 
өзінің нығайғандығын көрсетті. Теңге долларға қатысты 
1.75%-ға нығайып, апта соңында бағам бір доллар үшін 

 теңгені құрады. Рубльге қатысты 2.23%-ға 
нығайып, бір рубль  Сондай-ақ юаньға 
қатысты 2.69%-ға – 68.12 теңгеге дейін және еуроға 
қатысты 2.83%-ға – 466.27 теңгеге дейін нығайды. 

 

Осылайша тамыздың басынан бері ұлттық валюта 
долларға қатысты 1.88%-ға нығайып, жыл басынан бері 
8.41%-ға әлсіреді.

 

Теңгенің долларға қатысты апталық құбылмалылығы 
өсті. Қарастырылып жатқан аптада ол 1.0%-ды құрады. 
Бұл бұған дейінгі аптаға қарағанда 0.9 п.т.-қа жоғары. 



USDKZT жұбының  бұған дейінгі аптамен 
салыстырғанда үлкен салық аптасы есебінен 53.1%-ға 
ұлғайып, (2022 жылғы орташа апталық сауда көлемімен 
салыстырғанда 22.4%-ға жоғары), 719.33 млн долларды 
құрады. Бұл ретте сауда көлемінің өсімі бұдан да жоғары 
болуы мүмкін еді. Экспорттаушылар ақша нарығында 
салық төлемдерін жүзеге асыру үшін ағымдағы бағам 
бойынша долларды сатудың орнына теңгелік өтімділікті 
тартуды жөн көрді. Қарастырылып жатқан аптада ақша 
нарығында сауда көлемінің өскендігі байқалды. 
Сонымен қатар апта ортасында TONIA мөлшерлемесі 
15.25%-ға өсті. Бұған дейінгі аптада ол 13.5%-ды құраған 
болатын. 


468.10
 7.89 теңге болды.

сауда көлемі

биржалық сауда көлемі         

айлық орташа                            

апталық орташа

тоқсандық орташа

теңгенің долларға қатысты нарықтық бағамы (оң жақ шікіл) Дереккөз: KASE
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құбылмалылық жылдық қатардың түрлену коэффициенті ретінде есептеледі  

▲▼ құбылмалылықтың өткен кезеңмен салыстырғанда жоғарылауы немесе төмендеуі 
 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

468.10 7.89 466.27 68.12 108.84
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Теңге индексі(22-26 тамыз)

Қаралып жатқан аптада
 Индекс жыл басынан бері 12.4%-ға 

әлсіреді. 

 

Индекстің деректері бойынша теңге позициясының 
нығаюы мұнайдың қымбаттауымен қатар келді. 
Доллардың Индексі де өсті. Теңге Индексінде ұлттық 
валютаның негізгі валюталарға қатысты нығая түсуі көп 
жағдайда мұнай бағасының өскендігінен емес, 
экспорттаушылардың үлкен салық аптасы аясында 
теңгеге деген сұраныстың артқандығы арқасында орын 
алды. Әдетте, теңге мен доллар индекстерінің бір 
бағытты қозғалысы бір реттік немесе нарықтық емес 
факторлардың ықпалы болғандығын көрсетеді және ол 
қысқа мерзімді кезеңде бәрібір теңге жайғасымының 
әлсіреуіне әкеп соғады. 

 

Маусым айының ортасынан бастап, сыртқы нарықтағы 
жағдайларға және бірқатар іргелі факторлардың 
өзгергендігіне қарамастан, 78-79 пункттерге қатысты 
тұрақты өзгерістер байқалуда. Мұның барлығы 
ағымдағы валюта нарығының айтарлықтай тиімсіз 
екендігін немесе нарықтық сигналдардың кеш есепке 
алынып жатқандығын білдіреді. 


 Теңге Индексі 1.0%-ға нығайып, 
79.5 пунктті құрады.

Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері


Мұнай Brent Теңге индексі (оң жақ шәкіл) Доллар индексі (оң жақ шәкіл)

Теңге индексінің, доллар индексінің және мұнай 

бағасы өзгерісінің базалық кезеңге қатысты 


(2018 желтоқсаны) серпіні
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Бағам белгілеудің 

сыртқы факторлары 


Өткен аптада  бір баррель үшін 95.8-100.3 
доллар аясында болды. Апта соңына қарай баға аздап 
төмендеп, бір баррель 99 долларды құрады. Апталық 
өсім 2.4% болды. 

 

Баға белгіленімі Ливияда қарулы қақтығыстың 
жандануы және ОПЕК+-тің мұнай өндіруді азайтуы 
мүмкін екендігі туралы (Сауд Арабиясының энергетика 
министріне сілтеме) жаңалыққа байланысты өсті. 
Иранның ядролық бағдарламасы бойынша мәмілені 
қайта жандандыруға қатысты белсенді келіссөздер 
жақын болашақта мәселенің шешілуіне, кейін 
санкцияның алынып, Иран мұнайының әлемдік нарыққа 
қайта оралуына септігін тигізері сөзсіз. Түптеп келгенде, 
саудиттердің бұл емеуріні мұнай нарығында ұсынысты 
арттырып, мұнай бағасын түсіруге қатысты қорқытып-
үркітулерге берілген жауап болуы мүмкін. Негізгі мұнай 
экспорттаушылар мұнай бағасының арзандауына жол 
бергісі келмейтіні анық. Мұнай тапшылығына 
байланысты қауіп-қатер аясында бағаның одан әрі өсуін 
ғаламдық рецессияның болу мүмкіндігіне қатысты 
қорқыныш тежейді.   

 

Бір апта ішінде  108.17-тен 108.84 пунктке 
дейін өсті (+0.6%).

Бұл ретте аптаның басында индекс 109 пункттен жоғары 
болды. Доллар жайғасымының нығаюына АҚШ 
экономикасында бірқатар проблемалардың орын алып 
жатқандығына қарамастан, ФРЖ-ның инфляциямен 
күресу үшін өктем монетарлық саясат жүргізетіні туралы 
Пауэллдің мәлімдемесі себеп болды.  Мәлімдемені 
есепке ала отырып, нарық мөлшерлеменің 75 б.п.-қа 
көтерілетіндігін күтеді. Бұл доллар индексінің өсуіне 
әкеп соғады. Сәйкесінше дамушы елдердің 
валюталарына қысым күшейеді. 

   


мұнай бағасы

Доллар Индексі

теңгенің АҚШ долларына 

қатысты бағамы

теңгенің Ресей рубліне қатысты бағамы
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Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері


Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері




Бағам белгілеудің сыртқы факторлары 



Өткен аптада мұнайдан басқа негізгі экспорттық 
тауарлардың бағасы көп жағдайда өсті. 

 

Бидай бағасының қымбаттауына қолайсыз ауа-райына 
байланысты ұсыныс тарапынан орын алған проблемалар 
себеп болды. Мысалы, ыстық әрі құрғақ ауа-райы 
Қытайдағы астық түсіміне жағымсыз әсер етті. Енді Аспан 
асты елі жетпеген көлемді шетелден сатып алатын 
болады.     

 

Металл нарығында көтеріңкі сұраныс болады деп 
күтілуде. Оған АҚШ-тағы болашақ сайлау науқаны да әсер 
ететіні сөзсіз. Өйткені бұл елде жаңа нысандардың кең 
ауқымды құрылысы жоспарланған. Оның үстіне Қытайда 
жаңа инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға 
байланысты металл қорының азаюы аясында 
экономиканы ынталандыру бойынша жаңа шаралар 
топтамасы қабылданады.   



Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


Дереккөз: Investing.com, finance.yahoo.com
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Jusan Analytics ой-пікірі 


Апта барысында біз экспортқа шығарушылардың үлкен 
салық аптасының туындауына байланысты USDKZT 
жұбының сауда көлемінің артқандығын бақыладық. 

Аптаның ортасына қарай теңге бағамы 
бір доллар үшін 461.98 теңгеге дейін нығайды. Бірақ 
аптаның соңына қарай бұл позициясынан айырылып, 
бір доллар үшін 468.1 теңгеге дейін әлсіреді. Валюта 
нарығында белсенділіктің артуымен қатар, ақша 
нарығында да сауда көлемі өсті. Мұны, біздің пікірімізше, 
экспортқа шығарушылардың валюталық түсімді 
ағымдағы бағам бойынша айырбастаудан жалтарғаны 
деп бағалауға болады. Өйткені олар ұлттық валютаның 
әлсірегенін күтті.

 

Ағымдағы ішкі экономикалық жағдайлар айырбас 
бағамының қазіргі деңгейін сақтауға мүмкіндік береді. 
Алайда сыртқы фактарлар ұлттық валютаға түсетін 
қысымның күшейіп жатқандығын көрсетеді. Сыртқы 
фактордардың өзгеруі теңгенің айырбас бағамының 
даму барысына сөзсіз әсер етеді. АҚШ ФРЖ-сының 
экономиканы салқындату бойынша сигналдарға 
қарамастан, монетарлық талаптарды қатаңдату 
ықтималдығы туралы риторикасы ғаламдық доллардың 
болжамды деңгейден де (қыркүйек-қарашаға арналған 
болжамымыз аздап түзетілді) жоғары өсуі мүмкін 
екендігін көрсетеді  


Бұл 
ретте теңге бағамының серпінінде ашық нығаю нышаны 
байқалған жоқ. 

Бағамның модельделген серпіні 
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Қолма-қол шетел валютасы 
нарығы



ҚРҰБ ресми деректері бойынша шілде айында 
доллардың орташа бағамы 476.08 теңге деңгейінде 
қалыптасты. Рубль бағамы – 8.23 теңге.

 

2022 жылдың 7 айы ішінде айырбас пункттерінде 
долларды сату көлемі 11%-ға артты. Бұл ретте 
маусымдағы күрт төмендеуден кейін шілде айында 
нетто-сатылымдар аздап ұлғайып, 172.6 млн доллар 
деңгейінде қалыптасты. Бірақ бұл деңгей өткен жылғы 
көрсеткіштен (2021 жылдың шілдесінде – 392.6 млн 
доллар), сондай-ақ соңғы 5 жыл ішіндегі орташа 
көрсеткіштен (396.5 млн доллар) төмен.  

 

Қолма-қол рубльдің нетто-сатылымы 2022 жылдың 7 айы 
ішінде 29%-ға төмендеді. Шілде айында рубльдің 
сатылымы өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 14 еседей төмендеп, 0.8 млрд рубльді 
құрады (2021 шілдесі – 11.4 млрд рубль). Қолма-қол 
рубльмен жасалған операциялар көлемі өте төмен 
деңгейде және соңғы 5 жыл ішіндегі орташа 
көрсеткіштен 10 есе аз. 


Қолма-қол долларды сату көлемі
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қолма-қол рубльді сату көлемі

Теңгенің АҚШ долларына қатысты 
бағамы (оң жақ өс)

теңгенің рубльге қатысты бағамы 
(оң жақ өс)




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

2022 ж. тамыз - желтоқсаны бойынша 

салық төлемдерінің алдағы кезеңдері
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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. 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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