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Қысқа мерзімді күтулер 
(1 айдан кейін) 

 

Орта мерзімді күтулер 
(12 айдан кейін) 

USDKZT БАЗАЛЫҚ  МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 

448,3 
₸/$ 

14,0% 104,4 
$/bbls 

88,2 
₽/$ 

484,0 
₸/$ 

маусым айының басына  
USD KZT жұбы бойынша 

орташа курс 

респонденттердің 69%-ы 
6 маусымдағы отырыста 
 базалық мөлшерлеменің 

сақталуын күтуде 

ЖІӨ ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ  МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,0% 11,7% 12,5% 

USD KZT бағамының динамикасы (2021–2022 — болжам 2023) 

 
Инфляция динамикасы (2021— болжам 2023) 

 

 

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

  

© Қазақстан қаржыгерлер 
қауымдастығы, 2022 

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 
 Сондай-ақ алдағы салық кезеңі қарсаңында (20-25 мамыр) ұлттық валюта 

бағамы бойынша сарапшылардың қысқа мерзімді күтулері айтарлықтай 
жақсарды. 

 Сауалнамаға қатысушылар 2022 жылдың маусым айының басында USDKZT 
бағамы бір доллар үшін 448,3 теңгені құрайды деп болжайды (тек. 445,5), ал 
бір ай бұрын бір доллар үшін 472,9 теңге күтілді. 

 Сонымен қатар, ұлттық валюта бағамы бойынша бір жылдан кейін күтулер 
орташа теріс болып қалады — бір доллар үшін 484,0 теңге (ағымдағы 
бағамға+8,7%). Сақталып отырған геосаяси шиеленіс, әлемдік нарықтардағы 
құбылмалылықтың күшеюі, дамыған елдердің монетарлық саясаттарын 
қатаңдату аясында дамушы елдердің активтерінен инвесторлардың 
жаһандық шығуы келесі 12 айда ұлттық валютаға қысым көрсетуі мүмкін. 

 Бір жылдан кейін мұнай бағасы бойынша күту жылдамдығы олардың ағымдағы 
мәндеріне жақын сақталды — бір баррель үшін 104,4 доллар (тек. 104,0), бұл 
нарықтың жоғары құбылмалылығына, сұраныс пен ұсыныс балансының 
тұрақсыздығына байланысты болуы мүмкін. 

 Елдегі инфляциялық қысымның күшеюі (сәуірде 13,2% - ға дейін) және әлемдік 
экономикадағы жоғары проинфляциялық тәуекелдер аясында бір жылдан кейін 
күтілетін инфляцияның орташа бағасы 11,7% - ға дейін (бұрын 9,4%) ұлғайды. 

 Базалық мөлшерлеменің кезекті көтерілуінен кейін сәуір айында 14,0%-ға дейін 
сарапшылардың көпшілігі (69%) 6 маусымдағы отырыста ақша-кредит 
талаптарының сақталуын күтуде. Бұл ретте сарапшылардың 25%–ы Ұлттық 
Банктің одан әрі траекториясы туралы "Қаршыға" өтініштерін орындай отырып, 
базалық мөлшерлеменің 14,5-15% - ға дейін көтерілуін болжайды. 

 Сарапшылардың Қазақстанның ЖІӨ өсуі бойынша күту деңгейі бір жылдан кейін 
біршама нашарлады — бір ай бұрын 3,1% - ға қарағанда 3,0%, бұл логистикалық 
тізбектердің үзілуіне, неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлемелерге және 
әлемдік экономиканың жалпы баяулауына байланысты болуы ықтимал. 


