
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 5-9 қыркүйегі)


Өткен аптада теңге сатылымдағы көптеген валюталарға 
қатысты өзінің босаңсығанын көрсетті. Теңге долларға 
(-0.19%-ға) және еуроға қатысты (-1.0%-ға) босаңсып, 
юаньға қатысты (+0.03%-ға) аздап нығайды. Рубль 
бағамы бұрынғы деңгейінде қалды - 7.84 теңге. Жыл 
басынан бері теңге долларға қатысты 9.62%-ға, рубльге 
қатысты 36.11%-ға, юаньға қатысты 0.57%-ға әлсіреп, 
еуроға қатысты керісінше 2.4%-ға нығайды

 

Теңге бағамының шетел валюталарына қатысты апталық 
ауытқуы арта түсті: ол долларға қатысты 0.4%-ды, рубльге 
қатысты 0.8%-ды құрады. Апта ішінде ұлттық валютаның 
әлсіреуі негізінен биржадағы сауда көлемінің төмендігі 
және апта соңында мұнай бағасы мен доллар индексінің 
төмендеуі аясында орын алды. 



Өткен аптада USDKZT жұбының сауда көлемі оған 
дейінгі аптамен салыстырғанда 129.7%-ға артып (2022 
жылғы орташа апталық сауда көлемімен салыстырғанда 
29.7%-ға төмен), 403.53 млн долларды құрады. Сауда 
көлемінің екі есеге дейін өсуі оған дейінгі аптаның 
қысқа болғанына және салық аптасынан кейін келгеніне 
байланысты болды.   

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 


USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

Валюта жұбы  
Апталық

серпін  

Ең жоғары   Ең төмен  Апталық

ауытқу

USDKZT валюталық жұбының сауда көлемі

 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

473.35 7.84 477.37 68.39 109.53

+0.19% 0.00% +1.00% +0.63%-0.03%
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Теңге индексі

Теңге индексі бір апта ішінде 0.2%-ға, ал жыл басынан 
бері 12.6%-ға төмендеп, 79.32 пунктті құрады. 

 

Теңгенің әлсіреуі мұнай бағасының бір баррелі 88-92 
долларға дейін түскендігіне байланысты болып отыр 
(бір аптада -0.9%). Осы ретте доллар бір апта ішінде 0.6%-
ға дейін түсіп, 108.97 пунктті көрсетті. Сөйтіп, дамушы 
елдердің валюталарына, оның ішінде теңгеге түсіретін 
қысымын шамалы азайтты.  

 

Ағымдағы жылдың тамыз-қыркүйегінде Теңге индексі 
77-80 пункт деңгейінде тұрақталды. Осы кезең ішінде 
іргелі факторлар айтарлықтай өзгерді: мұнайдың баға 
белгіленімі 16.2%-ға түсіп, Доллар индексі 2.9%-ға 
көтерілді. Теңге индексінің құбылмалылығы төмендеп, 
оның іргелі факторлардың өзгеруіне қатысты 
сезімталдығы әлсірей бастады. Мұның себебі - теңгенің 
рубльге қатысты бағамы. Еске саламыз, Индексте 
рубльдің үлесі - 25%. Бұл ретте рубльдің теңгеге қатысты 
бағамы оның долларға қатысты бағамына тәуелді. Ал 
рубльдің долларға қатысты бағамы қазір еркін емес 
валюта нарығында және нарықтық емес жағдайда 
қалыптасуда. 

 

Өткен аптада мұнай бағасының (2018 жылдың 
соңындағы базалық кезеңге түзетілген) қисығы Доллар 
индексінің қисығымен сәйкес келді. Соңғы рет екі 
қисықтың осылай қабысуы 2021 жылдың қаңтарында 
орын алған еді. Бұл кезде Джо Байденді ұлықтау рәсімі 
аясында мұнайдың бір баррелі 60 долларға көтерілді. Ал 
Доллар индексі тұрақты болды. Ал қазіргі себебі 
басқада: екі қисықтың қабысуына ғаламдық доллардың 
күшеюі мен мұнай бағасының төмендеуі септігін тигізді. 


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 88-95 
доллар ауқымында тербелді. Brent маркалы мұнай 
бағасы апта соңында бір баррель үшін 92.19 доллар 
деңгейінде қалыптасты. 

 

ОПЕК+ аптаның басында қазан айында мұнай өндіру 
квотасы тәулігіне 100 мың баррельге дейін 
қысқаратынын мәлімдеді. Осыны ескере отырып, қазан 
айында мұнай өндіруге белгіленген квота тамыздағы 
деңгейіне сәйкес келді. Осылайша, саудиттердің 
қыркүйекте мұнай өндіруді шамалы арттыру туралы 
АҚШ Президентіне берген уәдесінің ықпалы мұнай 
нарығындағы ұсыныстардың көлеміне төтеп бере 
алмады. 

 

Осы жаңалықтар аясында аптаның басында мұнай 
бағасы бір баррель үшін 95 долларға дейін уақытша 
көтерілді. Осы ретте нарыққа, мұнай өндірудің 
азайтылуы емес, ОПЕК+ мүшелерінің нарықта 
тұрақтылықты қолдауға дайын екендіктері туралы 
мәлімдемесі әсер етті. Сондықтан бағалар аптаның 
соңына қарай уақытша өскен соң, төмендеуін қайта 
жалғастырды. Бұған жиынтық сұраныстың әлсіреуі, 
Қытайда коронавирусқа қарсы шектеулердің күшеюі 
және АҚШ-та монетарлық шарттардың одан әрі өктем 
түрде қатаңдатылу мүмкіндігі туралы болжам (21 
қыркүйекте ФРЖ өзінің кезекті отырысын өткізіп, негізгі 
мөлшерлеме бойынша шешім қабылдайды) ықпал етті. 

 

Өткен аптада Доллар индексі 0.6%-ға дейін төмендеп, 
108.97 пунктті құрады. Ол нарықтық болжамдардың 
жақсаруы себебінен түзетілді. Өйткені алдаңғы қатарлы 
елдердің орталық банктерінің батыл әрекеттері ұзақ 
мерзімді экономикалық рецессиядан құтылуға 
мүмкіндік беретіндігі туралы үміт нығая түсуде. Бұл 
құбылыстың тұрақтылығы қазір қолданыстағы 
шаралардың тиімділігі мен қосымша есеңгіртеулердің 
жоқтығына тәуелді болмақ. 

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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Бағам белгілеудің сыртқы факторлары 



Өткен аптада мұнайдан басқа, экспорттық тауарлардың 
көбісінің бағасы өсті.  

Бұған ғаламдық нарықта доллардың әлсіреуі себеп 
болды. Түсті металдар бағасының қымбаттауына Қытайда 
балқыту қуаттарын қолданыстан алып тастауы қосымша 
ықпал етті. Мыс бағасы да өсуде. Бұған қоймаларда 
жүктеуге дайын металдардың тапшылығы әсер етті.  

 

Бидай бағасы да қымбаттауда. Өйткені Ресейдің дәнді 
дақылға қатысты «Жасыл дәліз» экспорттық дәлізін сынға 
алуына байланысты Қара теңіз маңынан бидай 
экспорттауға байланысты қорқыныш туындады. Ресейлік 
тараптың мәлімдеуінше аталмыш мәміле аясында 
ресейлік тауарлардың экспорты қамтамасыз етілмей 
қалды. Сәйкесінше егер бұл мәміле олар үшін нәтижелі 
болмаса, олар үшін «Мәмілені ұзарту керек пе?» деген 
сұрақ туындайды.

Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


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


Өткен аптада теңгенің әлсіреуіне мұнай бағасының түсуі 
мен доллар индексінің күшейетіндігі туралы болжам 
әсер етті. АҚШ ФРЖ негізгі мөлшерлеменің одан әрі 
көтерілетіндігі туралы мәлімдемесі бұл болжамды одан 
әрі растай түсті.

 

Тамызда инфляцияның үдегеніне қарамастан, ҚРҰБ 
таяуда ақша-несие шарттарын бұрынғы деңгейде 
қалдыру туралы шешім қабылдады. Инфляция әлі 
шарықтау шегіне жеткен жоқ. Міне, осы жайттарды 
ескере отырып айтар болсақ, теңгенің бағамы әлі де 
инфляцияның қысымында болады. Осылайша ішкі және 
сыртқы инвесторлар тәуекел үшін теңге бағамына үлкен 
сыйлықақы төлейді. Сөйтіп теңгенің басқа валюталарға 
қатысты бағамының түсуіне ықпал етеді. 

 

Өткен аптада теңге бағамының шетел валюталарына 
қатысты құбылмалылығының өсуі нарыққа 
қатысушылардың валюталық болжамында айқынсыздық 
күшейе бастағанын білдіреді.   

 

Бұдан кейінгі бағам белгілеу тренді іргелі сыртқы 
факторлардан басқа көп жағдайда биліктің өкілетті 
органдарының шараларына тәуелді болады. Осы ретте 
қосымша есеңгіретулер жоқ кезде сыртқы 
фактордардың күтілетін серпіні теңге бағамын төмен 
тартады.

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

2022 ж. Қыркүйек - 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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