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жұп бойынша орташа бағам 
USD KZT желтоқсан айының 
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респонденттердің 63%   
6 желтоқсандағы отырыста 

базалық мөлшерлеменің 
сақталуын күтуде 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ 
БАЗАЛЫҚ  

МӨЛШЕРЛЕМЕ 

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

USD KZT бағаманың динамикасы (2021-болжам 2022) 

 

 Инфляция динамикасы (2021— болжам 2022) 

 

ҚҚҚ қараша 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. 
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Резюме 
Қаржы нарығы сарапшыларының пікірінше, ұлттық валютаның ағымдағы 
бағамы қалыпты қайта сату аймағында тұр және іргелі факторлардың 
(мұнай, рубль және АНС) айтарлықтай жақсаруына жол бермейді. 

Ағымдағы жылдың желтоқсан айының басында сауалнамаға қатысушылар 
USDKZT бағамының бір доллар үшін 425,9 теңгеге дейін (ағымдағы - 429,5). 

Мұндай күтулер жалғасып жатқан энергетикалық суперциклге байланысты 
болуы мүмкін. Сарапшылардың болжауынша, желтоқсан айының басында 
Brent мұнай бағасы барреліне 89 долларға дейін көтерілуі мүмкін (ағымдағы 
- 83). 

Базалық мөлшерлеменің қатарынан үш жоғарылауынан кейін ҚРҰБ 
желтоқсан отырысында (06.12) үзіліс жасалуы мүмкін. Сарапшылардың 
көпшілігі (62%) мөлшерлеменің 9,75% деңгейінде сақталуын күтуде; қалған 
бөлігі (38%) — 10% - ға дейін көтерілуді күтуде. 

 Инфляция келесі 12 айдың көкжиегінде айтарлықтай төмендейді. Бірақ 
оны мақсатты дәліздерге қайтару қиын болып көрінеді. 

 Бір жылдан кейін сарапшылар күткен инфляцияның орташа бағасы 7,5% 
құрады (ағымдағы 8,9%). Естеріңізге сала кетейік, ҚРҰБ болжамдары 
бойынша 2022 жылдың соңына қарай инфляциялық процестер 4-6% 
нысаналы дәлізге оралады. 

 Инфляциялық қысымның болжамды әлсіреуі аясында сарапшылар бір 
жылдан кейін базалық мөлшерлеменің 9,5%-ға дейін төмендеуін күтуде. 

 Экономиканың қалпына келтіру өсуінің арттыру тренді жалғасады. 
Сарапшылардың пікірінше, 12 айдан кейін елдің ЖІӨ өсімі 3,7%-ды 
құрауы мүмкін (ағымдағы - 3,5%). 


