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Қысқа мерзімді күтулер 
(1 айдан кейін) 

 

Орта мерзімді күтулер 
(12 айдан кейін) 

USDKZT БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 

425,8 
₸/$ 

9,5% 72,8 
$/bbls 

74,3 
₽/$ 

435,5 
₸/$ 

қыркүйек айының басына 
USD KZT жұбы бойынша 

орташа бағам 

2021 жылғы 13 қыркүйектегі 
отырыс қорытындысы 

бойынша 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ  МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,5% 7,5% 9,25% 

USDKZT курсының динамикасы (2021-болжам 2022) 

 

 Инфляция динамикасы (2021— болжам 2022) 

 

ҚҚҚ  қыркүйек  айында болжамды раундқа қатысқан барлық респонденттерге алғыс білдіреді. 

 

© Қазақстан қаржыгерлер 
қауымдастығы, 2021 

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ 

Бұл нәтижелер инвестициялық ұсыныс болып табылмайды және тәуелсіз сарапшылардың пікірлерін көрсетеді, сондай-ақ 
ұсынылған ұйымдардың ресми пікірі болып табылмайды. ҚҚҚ, осы зерттеуге қатысушылар сияқты, осы шолуда ұсынылған 
болжамдар үшін белгілі бір уақытта сараптамалық пікірлерден артық емес жауап бермейді. 

Қаржы және тауар нарықтарындағы бағалардың өзгеруі сипаты мен әсері бойынша әлемде болып жатқан көптеген 
оқиғалардың салдары болып табылады. Болжау өзектілігін бірден жоғалтуы мүмкін бірқатар болжамдарды қамтиды. 
Жоғарыда баяндалғанға байланысты ҚҚҚ жария түрде жария етілетін кез келген болжамдарға тиісті сақтықпен қарауды 
ұсынады. 
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Резюме 
 Экономикадағы инфляциялық қысымның күшеюі аясында (тамыз 

айында инфляция жылдық 8,7%-ға дейін өсті) 13 қыркүйектегі 
отырыста базалық мөлшерлеменің(БМ) өсуін күтетін 
сарапшылардың үлесі өсті. Мұндай сценарийді сауалнамаға 
қатысушылардың 56% күтуде, бұл тамыз айындағы 40%-бен 
салыстырғанда. 

 Бұл ретте келесі 12 айда сарапшылар инфляциялық қысымның 
болжамды төмендеуіне байланысты БМ-нің жылдық 9,25%-ға 
дейін төмендеуін күтуде. 

 Бір жылдан кейін күтілетін инфляцияның орташа бағасы 7,5%  
құрады, оның ағымдағы мәні 8,7%  құрады. Сейсенбі күні Үкімет 
2021-23 жылдарға инфляцияға қарсы әрекет ету шараларының 
кешенін (70 іс-шара) ұсынды, бұл биліктің күтуі бойынша 
инфляцияның жалпы деңгейін бақылауды қамтамасыз етеді. 

 Экономиканың қалпына келтіру өсуінің арттыру тренді сақталады. 
Сарапшылардың пікірінше, 12 айдан кейін елдің ЖІӨ өсімі 3,5% 
құрауы мүмкін (тек. 2,7%).2022 жылдың қорытындысы бойынша ҚР 
ҰЭМ көрсеткішті 4,1% ға,S&P-3,6% -ға дейін жеделдетуді күтуде. 

 Сарапшылардың Ұлттық валюта бағамы бойынша күтулері 
айтарлықтай оптимистік. Ұлттық валютаның қысқа мерзімді 
нығаюы үшін әлеует өте шектеулі, ал көкжиекте 12 ай usdkzt бағамы 
ағымдағы бағамға қатысты 2,3% - ға өседі (тек.425,5). USDKZT жұбы 
бойынша орташа бағам бір айдан кейін – 425,8 теңге, бір жылдан 
кейін – 435,5 теңге.  

 Негізгі сыртқы факторлар ұлттық валюта бағамына басым түрде 
қолайлы әсер ететін болады. Brent және USDRUB сарапшыларының 
үміттері орташа оптимистік (төменге қараңыз). 


