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USDKZT БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 

425,3 
₸/$ 

9,5% 78,9 
$/bbls 

73,8 
₽/$ 

434,5 
₸/$ 

қараша айының басына  
USD KZT жұбы бойынша 

орташа курс 

Респонденттердің 60%   
25 қазандағы отырыста 
базалық мөлшерлеменің 

сақталуын күтуде 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ  МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,6% 7,2% 9,0% 

USDKZT курсының динамикасы (2021-болжам 2022) 

 

 Инфляция динамикасы (2021— болжам 2022) 

 

ҚҚҚ қазан айында өтетін болжамды раундқа қатысқан барлық респонденттерге алғыс білдіреді. 
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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. 

 

Резюме 
Қаржы нарығына қатысушылардың теңге үшін негізгі факторлар — мұнай құны 
мен рубль бағамы бойынша орта мерзімді күтулері қыркүйектің болжамды 
раундымен салыстырғанда айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. Brent бағасы 
бойынша күтулер бір баррель үшін 78,9 (бұрын 72,8) долларға дейін өсті; рубль 
бағамы бойынша нарық бір доллар үшін 73,8 (бұрын 74,3) рубльге дейін нығайды 
деп күтілуде. Бұл ретте теңгенің көкжиектегі перспективасы бір жылдан кейін 
жақсарып келеді, USDKZT жұбы бойынша орташа бағам бір жылдан кейін — 
434,5 теңге, бұған дейін 435,5 теңге болған. 

Үкімет пен ҚРҰБ тарапынан инфляцияны тұрақтандыру бойынша инфляцияға 
қарсы ден қоюдың бекітілген шаралары келесі жылға инфляцияны 
қабылдауды жақсартты. Алайда, сарапшылардың пікірінше, тұтыну 
бағаларының индексі келесі 12 айда мақсатты дәлізге (4-6%) оралмайды. ТБИ 
бойынша орташа күтулер бір жылдан кейін 7,5% - дан 7,2% - ға дейін ауысты. 

 Экономикадағы инфляциялық қысымның күшеюіне қарамастан (инфляция 
қыркүйекте жылдық 8,9%-ға дейін өсті) нарық сарапшыларының 60%-ы 
25 қазанда ҚРҰБ ақша-несие саясаты комитетінің таяудағы отырысында 
ағымдағы деңгейде жылдық 9,5%-да базалық мөлшерлеменің сақталуын 
күтуде. Бұл ретте инфляцияның орта мерзімді перспективада 7,2%- ға 
дейін болжамды баяулауы базалық мөлшерлемені жылдық 9,0%-ға дейін 
төмендетуге мүмкіндік береді, деп есептейді сарапшылар. 

 Мұнай бағасы бойынша оң болжамдар, инфляцияның баяулауы және 
базалық мөлшерлеменің төмендеуі аясында ел экономикасының өсуі 
бойынша болжам одан әрі жақсаруды көрсетеді. Қазақстанның ЖІӨ өсімі 
12 айдан кейін 3,6% - ды құрайды, бұған дейінгі 3,5% - ды құрайды. 

 Жақын болашақта қаржы нарығының қатысушылары теңге бағамының 
айтарлықтай өзгеруін күтпейді - қолайлы сыртқы факторлар ұлттық 
валютаға қолдау көрсететін болады. 
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