
Валюта нарығына апталық шолу

(2022 жылдың 12-16 қыркүйегі)


Өткен аптада ұлттық валютамыз әр түрлі бағыттағы 
серпінділігін көрсетті: долларға (-0.80%) және рубльге 
(-1.40%) қатысты босаңдық танытса, еуро (+0.40%) және 
юаньға (+0.53%) қатысты керісінше нығайды. Жыл 
басынан бері теңге долларға қатысты 10.50%-ға, рубльге 
қатысты 38.02%-ға, юаньға қатысты 2.79%-ға әлсіреп, 
еуроға қатысты керісінше +0.04%-ға нығайды.

 

Теңге бағамының шетел валюталарына қатысты апталық 
ауытқуы аздап төмендеді: ол долларға қатысты 0.39%-ды, 
рубльге қатысты 0.78%-ды құрады. Апта ішінде ұлттық 
валютаның әлсіреуі негізінен биржадағы сауда 
көлемінің аздығы аясында орын алды. 

 

Өткен аптада USDKZT жұбының сауда көлемі оған 
дейінгі аптамен салыстырғанда 7.58%-ға азайып (2022 
жылғы орташа апталық сауда көлемімен 
салыстырғанда 34.0%-ға төмен), 372.95 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 валюталық жұбының сауда көлемі

 Графикаларда валюта жұбының соңғы 12 ай ішіндегі серпіні көрсетілген

USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

477.12 7.95 475.45 68.03 109.64

+0.80% +1.40% -0.40% +0.61%-0.53%

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

477.12 471.99

7.96 7.81

481.21 473.81

68.3 67.95 0.2%

0.7%

0.8%

0.4%
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Теңге индексі

Теңге индексі бір апта ішінде 0.8%-ға, ал жыл басынан 
бері 13.3%-ға төмендеп, 78.67 пунктті құрады.

 

Индекс өсіп жатқан доллардың және төмендеп жатқан 
мұнай бағасы тарапынан түскен қысымның әсерінен 
түсіп жатыр.

 

Индекстің ағымдағы деңгейі өзінің тамыздың басындағы 
деңгейіне сәйкес келеді. Ол кезде мұнай бағасы 4 
долларға жоғары, ал доллар индексі 106.6 пункт болған 
еді. Қазіргі теңгерімсіздіктің себебі - еуро. Ол 485 
теңгеден 475 теңгеге дейін түсіп кетті. Дегенмен негізгі 
себеп – ішкі валюта нарығы тиімділігінің төмендігі деуге 
болады. Яғни теңге бағамының қалыптасуына сыртқы 
емес, ішкі факторлар (валюталық болжамдар, валюта 
нарығында сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы және 
бсқ.) едәуір ықпал етеді.  

 

Айта кетелік, соңғы 2 аптада теңге бағамының нарықтың 
сыртқы жағдаятына сезімталдығы күшейіп келеді. Жаз 
маусымында бұлай болмаған еді.  

 


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 сыртқы нарықтағы жағдайлардың әсерін 
ұлттық валютамыз үшін мүлдем қолайсыз деп баға 
беруге болады.  

 

Мұнай бағасы бойынша бір баррель 90.84-94.10 доллар 
аумағында қалықтады. Аптаның соңына қарай Brent 
маркалы мұнай бағасы 91.35 доллар деңгейінде 
тұрақтады. Бұған өткен аптада АҚШ-та инфляция және 
экономикалық белсенділік бойынша шыққан нашар 
деректерге байланысты стагфляциялық көңіл-күйдің 
күшеюі ықпал етті. 

 

Одан басқа ковидке қарсы шаралардың салдарын және 
Қытай тарапынан жиынтық сұраныстың болашағын 
бағалау барысында нарыққа қатысушылар арасында 
көңілсіздік белең алып келеді. G7 елдері Ресейден сатып 
алынатын мұнай бағасының жоғарғы шегін белгілеуді 
ұсынуда. Алайда бұл ұсыныс нәтиже бермейді. Өйткені 
ресейлік мұнайды әлемдегі ең ірі тұтынушылар – 
Үндістан мен Қытай (олар G7-ге кірмейді) олармен 
келіспейді. Ресей өз кезегінде бұл бастаманы қолдайтын 
елдерге мұнай жеткізбейтіндігін мәлімдеді. Жекелеген 
елдердің нарықтарында мұнай тапшылығының орын 
алу ықтималдығы мұнайдың бағасы бір баррель үшін 90 
доллардан да төмен түсіп кетуін тежейді.

 

Қаралып жатқан аптада доллар индексі көп жылдық 
максимумдарда тұрақтауда. Нарықтың қазіргі ахуалы 
көңілге пайыздық мөлшерлемені тағы кем дегенде 75 – 
100 базистік пайызға өктем түрде көтерілетіндігі туралы 
болжам ұялатуда. 


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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91.4 -1.60 +17.45

874.8 +0.60 +13.49

48.9 -7.30 +8.55

99.3 -0.95 -11.77

281.5 -1.44 -1.33

2264.3 -0.51 -19.35

7762.0 -1.20 -20.15

Бағам белгілеудің сыртқы факторлары 



Негізгі экспорттық тауарлардың көпшілігінің бағалары 
төмендеді. 

Бұған ғаламдық нарықтарда доллар жайғасымының 
күшейе бастағаны себеп болды. Түсті металдар 
бағасының түсуіне Қытай экономикасының даму келешегі 
бойынша келеңсіз болжамдар қосымша әсер етті. 

 

Өткен аптада уранның бағасы едәуір арзандады. Бұған 
дейін оның бағасы тұрақты өсіп келе жатқан болатын. 
Көмірсутекті аз қажет ететін энергия көздеріне көшу 
үрдісі орын алып жатқан шақта әлемдік нарықта уранға 
деген сұраныс айтарлықтай өсті. Бұл ретте уран 
нарығының басым бөлігі тек ұзақ мерзімді келісім-шарт 
бойынша, спот нарығынан тыс саудаланады. Бағаның 
құлдырауы осы нарықтағы баға жағдаятын көрсете 
алмайды. Өйткені ол бұл металдың алып-сатарлық 
нарықтағы (бұл уранның бір бөлігі, яғни жоспарды 
артығымен орындау барысында өндірілген уран. Олар 
келісім-шартталмаған және спот нарығында саудаланады 
<10%) молдығы себебінен төмендеді.


Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары бағасының серпіні 


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


Өткен аптада теңге бағамы бір доллар үшін 473-тен 477 
теңгеге дейін әлсіреді. Бұл бағамның қазір жаз мезгіліне 
қарағанда сыртқы жағдаятқа сезімталдығының арта 
бастағанына байланысты. USDKZT жұбы бойынша сауда 
көлемінің төмендігі және оның құбылмалылығы 
валюталық болжам бойынша белгісіздіктің байқала 
бастағанын және доллар индексінің жоғарғы мәніне 
жауап ретінде нарыққа қатысушылардың аңысын аңдау 
саясатын ұстанғанын білдіреді. Инфляцияның бәсеңдеу 
қарқынының күткеннен төмендігін ескерсек, ФРЖ өзінің 
алдағы отырысында негізгі мөлшерлемені батыл түрде 
көтеруі ықтимал. Осылайша дамушы елдердің 
валюталарына және капиталдың жылыстауына әсер 
етеді. 

 

Сонымен қатар Энергетика министірінің таяуда 
Қашағанның жұмысы тек ағымдағы жылдың қазанына 
қарай қалпына келтірілетіндігі туралы мәлімдемесі ішкі 
факторлар тарапынан қосымша қысым тудырады. 
Нәтижесінде біздің пікірімізше босаңсып жатқан ұлттық 
валютаның жыл соңына дейін қайта нығаюына айқын 
негіз жоқ.


Бағамның модельделген серпіні 


нақты бағам

болжам (позитив) Бәтуа болжам
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Қате болжам

Болжам - дерек

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22

0,5% 3,8% -9,0% -1,0% 3,9% 1,5% 0,7% -0,3% 0,2%



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

2022 ж. Қыркүйек - 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. 
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