
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 31 тамызы – 2 қыркүйегі)


Өткен аптада теңге сатылымдағы көптеген валюталарға 
қатысты өзінің босаңсығанын көрсетті. Теңге долларға 
қатысты 1.75%-ға, еуроға қатысты 1.37%-ға және юаньға 
қатысты 0.43%-ға әлсіреді. Ал рубльге қатысты 0.63%-
ға нығайды. Жыл басынан бері теңге долларға қатысты 
9.42%-ға, рубльге қатысты 36.11%-ға, юаньға қатысты 
0.60%-ға әлсіреп, еуроға қатысты керісінше 3.36%-ға 
нығайды. 



Теңгенің доллар мен рубльге қатысты апталық ауытқуы 
0.1%-ды құрады. Бұл өткен аптаға қарағанда 0.9 п.т. және 
1.0 п.т.-қа төмен. Бұл мәндер өткен апта аясында теңге 
бағамының келіп жатқан ақпараттарға айтарлықтай 
салғырт әсер еткенін танытты. Бұл валюта нарығының 
тиімсіздігінің өсіп жатқандығын немесе нарыққа 
қатысушылардың барлығын қанағаттандыратын ортақ 
бағам бойынша уақытша уағдаласқандығын білдіруі 
мүмкін. 

   

Экспорттаушылардың салық төлемі кезеңінен кейін 
келген апта биржалық сауда көлемінің айтарлықтай 
төмендегенімен есте қалды. Айталық, өткен аптада 
USDKZT жұбының сауда көлемі оған дейінгі аптамен 
салыстырғанда 75.6%-ға қысқарып (2022 жылғы орташа 
апталық сауда көлемімен салыстырғанда 69.5%-ға 
төмен), 175.70 млн долларды құрады. Атап өту керек, 
өткен аптада теңгенің сауда көлемі төмен болды. 
Мұндай жағдай ағымдағы бағамның шынымен 
теңгерімді сипатта екендігін білдірмейді. 

 


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 
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Валюта жұбы  
Апталық

серпін  

Ең жоғары   Ең төмен  Апталық

ауытқу

 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

472.47 7.89 466.27 68.12 108.84

+0.93% -0.63% +1.37% +0.74%+0.43%

USDKZT валюталық жұбының сауда көлемі



Теңге индексі(31 тамыз -2 қыркүйек)

Қаралып жатқан аптада Теңге индексі 0.6%-ға 
төмендеп, 79.50 пунктті құрады. Индекс жыл басынан 
бері 12.4%-ға әлсіреді. 

 

Индекстің деректері бойынша бағам үлкен салық аптасы 
барысында жеңіп алынған жайғасымынан айырылды. 
Бұған мұнай бағасының бір баррель үшін 93.0 долларға 
дейін түскендігі және америкалық доллар 
жайғасымының күшейгені себеп болды. 

 

Теңге индексіне сәйкес тамыздың екінші жартысынан 
бастап, мұнай бағасының серпіні мен ұлттық валюта 
бағамында алшақтық қысқаруда. Бұл Теңге индексінің 
77-80 пункт деңгейінде тұрақты тербелісі аясында мұнай 
бағасының бір баррель үшін 100 доллардан асатын 
деңгейден қазіргі 93 долларға дейін түскендігі 
арқасында орын алды. Осы ретте Индекс әзірге 
доллардың күшейгендігін елең қылмауда. 



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 мұнай бағасы бір баррель үшін 92.4-96.49 
доллар аумағында тербелді. Апта соңында Brent 
маркалы мұнай бағасы бір баррель үшін 93.02 доллар 
деңгейінде қалыптасып, бір апта ішінде 6.05%-ға түсті. 

 

Мұнай бағасының бұлайша елеулі түрде түсуіне 
экономиканың ғаламдық өсу келешегіне қатысты 
алаңдаушылықтың күшеюі және тауарларға, оның 
ішінде мұнайға деген сұраныстың азаю мүмкіндігі себеп 
болды. Қорқыныш сезімінің күшеюіне Қытайдың 
өнеркәсіптік секторындағы іскерлік белсенділік 
бойынша әлсіз статистика (болжам – 55.5 п., нақты – 
55.0п.) және халық саны бойынша елде 6-шы орынға ие 
Чэнду қаласында локдаунның енгізілгені түрткі болды.    

 

Өткен аптада Ирандағы антиядролық бағдарлама 
аясындағы әрекеттерге қатысты жағдай әлі айқындалған 
жоқ. Бірақ мәселенің оң шешімін табатындығына 
қатысты болжам әлі де мұнай бағасына ықпал етуде. 
Алдағы аптада ОПЕК+-тің кезекті отырысы да бағаның 
түсуіне шектеу болуда. Айта кетелік, отырыста 
антиядролық мәміле жасалған жағдайда картель 
мүшелері қандай әрекет жасаулары керектігі 
талқыланады. 

 

Қаралып жатқан аптада Доллар индексі 0.75%-ға 
көтеріліп, 109.61 пунктке жетті.  

Долларға деген сұраныс артуда. Өйткені таяуда ФРЖ 
басшысының бірінші кезектегі міндет – бағалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету екендігі туралы айтқан 
сөздерін ескеріп, ФРЖ өзінің ақша-несие саясатын 
өктем түрде қатаңдатады деген болжам бар.  

 

теңгенің АҚШ долларына 

қатысты бағамы

теңгенің Ресей рубліне қатысты бағамы

Валюта бағамдарының құбылмалылығы

Валюталардың айырбас бағамдарының серпіні
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Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері


Дереккөз: ҚРҰБ деректері, Jusan Analytics есептеулері
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93.0 -6.05 +23.68

811.0 +0.71 +5.22

52.6 +6.38 +16.65

95.6 -9.42 -15.07

284.9 -10.68 -0.14

2276.5 -8.35 -18.91

7633.0 -6.46 -21.48

Бағам белгілеудің сыртқы факторлары 



Өткен аптада негізгі экспорттық тауарлардың бағалары 
елеулі түрде төмендеді.

 

Бағалардың бұлайша синхронды түрде құлдырауына 
Қытада іскерлік белсенділік бойынша әлсіз статистикалық 
деректер мен нарықтық көңіл-күйдің пессимистік сипатта 
болуы тұрткі болды. Жарияланған локдаундар мен 
ковидке қарсы басқа да шектеуші шаралар Аспан асты 
елінің ең ірі өнеркәсіптік орталықтарында өндірістің 
азаюына және басты импорттаушылар тарапынан 
шикізаттық тауарларға деген сұраныстың төмендеуіне 
себеп болды. 

 

Уранның бағасы өсуде. Өйткені «Жасыл күн тәртібі» 
кеңейіп, көмірқышқыл газдың таратылуын төмендету 
бойынша климаттық талаптар күшеюде. Сондай-ақ басқа 
да энергия тасымалдаушылардың бағалары өсіп жатыр. 

  



Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


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


Бағам бұрынғы деңгейіне қайта оралды – доллар бағасы 
– 470-472 теңге болды. Демек бұл теңгенің үлкен салық 
аптасы кезіндегі нығаю инвесторлар мен нарыққа 
қатысушылардың болжамына сәйкес келмегенін 
білдіреді. Яғни, теңге бағамы тек уақытша артқан 
сұранысқа байланысты ғана нығайған.  

   

Қысқаша аптаның ортасында тамыздың қорытындысы 
бойынша жылдық инфляцияның 16.1%-ға (+1.4% а/а) дейін 
елеулі түрде үдегені туралы деректер және ҚР 
Президентінің Жолдауы барысында Үкімет пен ҚРҰБ-қа 
арналған шаралар валюта нарығына қатысушылардың 
аңысын аңду саясатын ұстануына себеп болған болса 
керек.  

 

Енді бағам белгілеудің алдағы тренді өкілетті 
органдардың жауапты шараларына, сондай-ақ ішкі және 
сыртқы іргелі факторларға тәуелді болады. 

 

Инфляцияға байланысты деректердің шығуына 
байланысты біз болжамдарымызды елеулі түрде қайта 
қарадық. Өйткені деректер біздің болжамнан жоғары 
болып шықты және монетарлық шарттардың 
траекториясы түзетілді. 

   


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 нҚ 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.



