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Қазақстанда қаңтар айында тұрғын үйді сатып алу-
сату мәмілесінің саны 27.7%-ға қысқарды. 
https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=96603

2021 жылы БЖЗҚ-дан қаражат тарту

жылжымайтын 
мүлікті сатып алу-
сату мәмілесі 
санының серпіні

24%

76% Басқа өңірлер 32%
Алматы қ. 21%
Астана 16%
Қарағанды обл. 7%

Жеке үйлер 24%
Пәтерлер 76%

Басқа өңірлер 15%
Алматы обл. 3%
Түркістан обл. 2%
Маңғыстау обл. 2%
Алматы қ. 2%

Жылжымайтын мүлік түрі бойынша мәміле құрылымы

“2023 жылдың қаңтар айында жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілесі 27.7%-ға азайды, ал ай сайынғы мәміле саны 2021 
жылы болған 50-60 мыңнан 2023 жылдың қаңтарында 24 мыңға дейін қысқарды. Еске саламыз, 2021 жылы мәміле саны шамамен 
606 мың бірлікті құрады.



Мәмілелердің азаюының басты факторларының бірі – тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін БЖЗҚ-дан қаражат алу бойынша 
жеткіліктілік шегін арттыру болып табылады:



2022 жылы зейнетақы жинақтары 2021 жылға қарағанда 3.5 есе аз аударылды.



Ипотекалық несие беру шарттарын қатаңдату, атап айтқанда қолжетімді ипотека бағдарламалары бойынша несие беруді қысқарту 
да жылжымайтын мүлік нарығының белсенділігіне кері әсер етті. Сондай-ақ мәмілелердің азайып кетуіне 2022 жылы тұрғын үй 
бағасының қымбаттап кетуі де үлкен рөл атқарды. Биыл да тұрғын үй нарығында белсенділік одан әрі төмендейді, деп күтілуде.”

Гульназ Алдибекова

https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=96603


ЕҚДБ 2023 жылы дамушы нарықтардың ЖІӨ өсу 
болжамын 3%-дан 2.1%-ға дейін төмендетті:
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589

нақты ЖІӨ жылдық өсімі, %-бен

Дереккөз: https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395311608048&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
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ЕҚДБ есебіне сәйкес дамушы елдердің экономикаларының өсуіне қатысты болжамдардың төмендеп кетуіне газ бағасының 
қымбаттауы мен инфляция себеп болуда. Бұл жерде инфляцияның бесеңдеуі нарық күткеннен де көп уақытты алуы мүмкін. Бұл 
ретте Орталық Азия бойынша, атап айтсақ, Қазақстан бойынша болжамдар анау айтқандай өзгерген жоқ, отандық экономика 
бойынша олар бәтуаластыққа сәйкес келеді: 2.8% (ҚҚҚ), 2-3% (ҚРҰБ), 4% (ҚР Үкіметі), 3.8-4.3% (Jusan Analytics).



ЕҚДБ экономистерінің пайымдауынша біздің өңірдің экономикасы 2022 жылы «Ресеймен делдалдық сауда-саттық жасауы, 
Ресейден капитал мен білікті мигранттардың келуі, сондай-ақ бұрын РФ аумағында жұмыс істеген кәсіпорындардың осында 
ауысуы арқасында» өзінің оң сипаттағы өсу қарқынын сақтапты-мыс.



ХҚҰ экономистерінің Қазақстанаға қатысты бұл ойымен, әсіресе білікті мамандардың келуі мен кәсіпорындардың осында 
орналастырылуына қатысты пікірімен келіспейміз. Біріншіден, Қазақстанға келген және осында қалуы мүмкін ресейлік 
мигранттардың саны жалпы жергілікті жұмыс күшінің аясында өте мардымсыз. Екіншіден, ресейлік кәсіпорындардың елімізге 
көшірілуіне қатысты айтар болсақ, егер олар шынымен бар болса, онда Қазақстан аумағында жұмысты толығымен жолға қою үшін 
бұған белгілі бір уақыт керек.



Сонымен қатар Ресейдегі геосаяси тұрақсыздықтың салдарынан «залал» мен «пайданың» ара қатынасын белгілеу қиын. 
Шикізаттар мен тауарлар жеткізу тізбегінің ұзаруы және соған байланысты туындайтын қиындықтар жекелеген тауар 
нарықтарында оқтын-оқтын тапшылық туындатты. Ал бұл елімізде инфляциялық қысымды күшейтті. Одан басқа, маңызды 
саудалық әріптес болып табылатын көрші елдегі шиеленіс инвестициялық белсенділікті төмендетеді (мемлекеттің араласуына 
байланысты емес): айқынсыздық және өңірлік тәуекелдер орын алады.



Сондықтан Қазақстанда экономиканың оң серпінде дамуына 2022 жылы шикізаттық нарықтардың қолайлы баға жағдаяты, сондай-
ақ мемлекет тарапынан іскерлік белсенділікті айтарлықтай қолдау саясаты себеп болды.

Айжан Алибекова

http://www.finmarket.ru/database/news/5898589
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589


Қазақстанда бөлшек сауда 2023 жылдың 
қаңтарында 20.8%-ға ұлғайды
https://www.inform.kz/ru/na-20-8-uvelichilsya-ob-em-roznichnoy-torgovle-v-kazahstane-v-yanvare_a4035867

Дереккөз: ҚРҰБ деректері

“Бөлшек сауданың нақты көлемінің жылдық есепте шектен тыс өсуін 2022 жылғы қаңтар оқиғасына байланыстыруға 
болады. Өйткені ол төменгі базаның қалыптасуына себеп болды.



Бұл ретте нақты көлем индексінің оған дейінгі айға (2022 жылдың желтоқсаны) қатынасына қарасақ, оның қысқаруы 
2022 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда (-42.3%) көбірек болды (-50.6%).”

Айжан Алибекова

https://www.inform.kz/ru/na-20-8-uvelichilsya-ob-em-roznichnoy-torgovle-v-kazahstane-v-yanvare_a4035867


Қазақстанда қаңтар айында қанша өнеркәсіп 
өнімдері өндірілді
https://kapital.kz/economic/113117/skol-ko-promyshlennoy-produktsii-proizvedeno-v-kazakhstane-v-yanvare.html

Өнеркәсіптік өндіріс индексінің 2023 жылғы қаңтардағы өсімі
Қазақстан бойынша +1.4% (+2.9%)*
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Дереккөз: ҚР ҰСБ, Jusan Analytics есептеулері *жақшада 2022 жылғы қаңтардағы деректер көрсетілген

“2023 жылдың қаңтарында өнеркәсіп өсімі +1.4%-ды құрады. Мұнай, түсті металдар және өзге де пайдалы 
қазбаларды өндіру арта бастады. Сәйкесінше тау-кен өндіру секторы өткен жылдың қазан айынан бері тұңғыш рет 
өсу аймағына өтті (+1.2). Өңдеуші өнеркәсіп 1.6%-ға өсті. Бұған фармацевтикалық өнімдер, тамақ өнімдері, сусындар, 
автокөліктер, темекі және тоқыма бұйымдары өндірісінің артуы себеп болды.



Өнеркәсіптік сектор еліміздің 14 өңірінде өсті. Ең жоғары өсім Алматы облысында (+21.3%) және Алматыда (+19.6%) 
тіркелді. Мұнда алкогольсіз сусындар, шоколадтар және темекі бұйымдарының өндірісі ұлғайды. Ең көп құлдырау 
Астана (-11.3%) және Қарағанды облысында (-9.6%) тіркелді. Астанада бетон мен тазартылған алтын өндірісі, ал 
Қарағанды өңірінде көмір өндіру, шойын мен болат өндірісі төмендеп кеткен.



Осы ретте тау-кен өндіру саласы (өндірілген өнімдердің жалпы көлемінің 50%-дан астамын құрайды) өнеркәсіп 
секторының әрі қарай дамуына бірмәнді әсер етпейтінін айта кеткен жөн. Өйткені ол сыртқы факторларға өте тәуелді. 
Бұған 2022 жылы көз жеткіздік.”

Клара Сейдахметова

https://kapital.kz/economic/113117/skol-ko-promyshlennoy-produktsii-proizvedeno-v-kazakhstane-v-yanvare.html


Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резерві 4.7%-ға 
өсіп, 36.7 млрд АҚШ долларын құрады
Валюталық қысым индексі және теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы

валюталық қысым индексі (сол жақ шәкіл) орташа өлшемді бағам (оң жақ шәкіл)

Источник: https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35

“Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резерві 4.7%-ға өсіп, 36.7 млрд АҚШ долларын құрады

Резервтің осылай өсуі теңгені нығайту және нарықта шетел валютасын жеткілікті ұсыну аясында байқалып отыр. 
Халықаралық резерв деңгейінің жоғарылуы ҚРҰБ тарапынан бағамға қолдау көрсету шараларының жоқтығын және 
бағам белгілеу нарықтық сипатта жүзеге асырылатындығын білдіреді.



Халықаралық резервтер, бағам серпіні және базалық мөлшерлеме бойынша деректерді пайдалана отырып, біз 
валюталық қысым индексін есептеп шығардық. Айталық, өткен жылдың қазанынан бастап, ұлттық валютаға 
түсірілетін қысымның теріс мәнге ие екендігі байқалады. Бұл әрине, теңгенің нығаюына әсер етуде.



Біз қазір теңгелік қаржы құралдарына сұраныс жоғары екендігін байқаймыз. Бағам серпініне бұл да әсер етеді. 
Мұндай құбылыс қаржы нарығына қатысушылардың базалық мөлшерлеменің ағымдағы деңгейде сақталауы мүмкін 
деген болжамы аясында орын алуда.”

Сунгат Рысбек

https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35


Қаңтарда депозиттік ұйымдарда депозиттер көлемі 
қысқарды

Депозиттер серпіні, млрд теңге

“Ағымдағы жылдың қаңтарында депозиттік ұйымдарда салымдар көлемі 1.1%-ға қысқарды. Базалық мөлшерлеменің 
16.75% деңгейінде сақталғанын, банк жүйесінен салымдардың жаппай алынуына әсер ететін есеңгіретулердің 
жоқтығын ескере отырып, болжам жасар болсақ, салымдардың бұлайша қысқаруы уақытша маусымдық сипатқа ие. 
Теңгелік салымдарға мемлекет тарапынан өтемақы (сыйлықақы) төленуі де жүйеден салымдардың жаппай алынуын 
тежейді. Еске сала кетелік, теңгелік салымдар бойынша өтемақы ағымдағы жылдың 24 ақпанынан бастап беріле 
бастайды.



Долларлану деңгейінің төмендеп жатқанын да жағымды фактор деуге болады. Қаңтарда долларлану 31.1%-ды 
құрады (бір ай ішінде -0.5 п.т.). Долларлану деңгейіне валюталық салымдардың теңгелік салымдарға қарағанда 
артығымен алынуы әсер етті. Мұны тұрғындар тарапынан ақшаның аяқ астынан құнсызданып кетпейтіндігіне деген 
сенімнің жоғары екенігімен түсіндіруге болады.”

Сунгат Рысбек



АҚШ-та бензин тұтынудың төмендеуі әлемдік 
нарықтың өзгеретіндігін білдіреді

2022 жылы америкалықтар күніне 8.78 млн баррель 
бензин тұтынған. Бұл пандемияға дейін сатылған 
рекордтық көлемдерден 6%-ға төмен.
https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35
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АҚШ-та бензин тұтыну болжамы пандемияға дейінгі көлемдерден төмен
тұтыну күніне/млн. барр.

Дереккөз: https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35

“Бензинге сұраныстың төмендеуі мына бірнеше факторларға негізделген: 


1. Америкалық автомобильшілер пандемияға дейінгі кезеңге қарағанда аз жүретін болды. Inrix деректері бойынша 
2022 жылы басып өтілген шақырымдар пандемияға дейінгі кезеңге қарағанда 10%-ға аз. Сондай-ақ 
электромобильдерге деген сұраныс күрт артты: 2019 жылға қарағанда 28%-ға жоғары. 


2. Отын үнемделіп жатыр. Ол 2004 жылдан 2021 жылға дейін орта есеппен 33%-ға артты. Қоршаған ортаны қорғау 
агенттігінің деректері бойынша бұл көміртектің ілеспе шығарындыларының бір ширекке қысқаруына септігін тигізді. 
Мұндай өсімге Барак Обама әкімшілігі енгізген қатаң тәртіптің арқасында қол жеткізілді. Джо Байден әкімшілігі осы 
тәртіпті одан сайын қатаңдатуда. 


АҚШ Үкіметінің болжамынша бензин тұтыну 2023-2024 жылдары одан әрі төмендейді.

Америкалықтардың бензин тұтыну көлемі мұнайды әлемдік тұтынудың шамамен 9%-ын құрайды. Құлдырау қаупі 
немесе сұраныстың төмендеуі энергетикалық нарықтар үшін соққы болып тиері анық.”

Абылай Асылхан

https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35
https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35
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Жауапкершілікті шектеу:  

Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық құрылымдық бөлімшесі.

Бұл тек ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай да бір 
ұсынысқа немесе есеп-қисап, іскерлік, қаржылық, инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа 
да кәсіби консультациялар беру не болмаса қызмет көрсетуді ұсыну бойынша 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 емеспіз. «Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында 
жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал 
дәлсіздіктерді түзетуге міндетті емес. Осы ретте аталмыш жұмыстың құрамындағы мәліметтер 
толық, түпкілікті болып саналмайды және алдын ала ескертусіз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін.



Бұл жұмыстағы 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.

Материалды пайдалану мәселесі бойынша Jusan Analytics-ке жүгініңіз:





Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 
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