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Резюме
 Сарапшылардың пікірінше, жыл басынан бері базалық мөлшерлеме
айтарлықтай көтерілгеннен кейін (9,75-тен 14,5%-ға дейін) Ұлттық Банк 5
қыркүйекте өтетін отырыста кідіріс жасайды.
 Сонымен, респонденттердің көпшілігі (73%) мөлшерлеменің сақталуын
күтуде, қалған 27% – 15%-ға дейін көтеріледі. Мұндай күтулер мұнай
бағасының олардың ең жоғары мәндерінен (124-тен 96-ға дейін) елеулі
төмендеуіне, азық-түліктің әлемдік бағасының төрт айлық ұзақ
төмендеуіне (ФАО индексі 160-тан 141 пунктке дейін төмендеді) және
елдегі инфляциялық қысым шыңының тез өтуіне байланысты болуы
мүмкін.
 Бұл ретте сарапшылар инфляцияның бір жылдан кейін 11,7% - ға дейін
баяулауын және базалық мөлшерлеменің 12,0% - ға дейін төмендеуін
күтуде. Айта кету керек, пайыздық мөлшерлемелер, әдетте, тауар
бағаларымен бір бағытта жүреді.

 Оның айтуынша, мұнай бағасы бойынша күтулер айтарлықтай нашарлады:
бір жылдан кейін сарапшылар бір ай бұрын 106 доллар көрсеткішімен (16%) салыстырғанда Brent баррелінің бағасын 89 доллар деңгейінде
күтеді. Сауалнама жүргізу кезінде шикізат бағасының түзетілуі, пайыздық
мөлшерлемелердің жаһандық өсуі салдарынан әлемдік экономиканың
құлдырауын күту мұнай бойынша болжамдарға теріс әсер етуі мүмкін.
 Мұнай бағасының болжамды төмендеуі және рубльдің әлсіреуі (төменде
қараңыз) ұлттық валюта бағамына тиісті әсер етеді. Бір жылдан кейін
сарапшылар USD KZT жұбы бойынша бір доллар үшін 495 теңге деңгейінде
бағамды күтуде, бұл оның ағымдағы мәні 477-ге (+3,5%) қарсы.
 Сарапшылардың бағалауы бойынша ЖІӨ өсімі бір жылдан кейін 2,9% - ға
дейін баяулауы мүмкін (тек. 3,4%), бұл мұнай бағасының болжамды
төмендеуінен басқа, республикалық бюджет шығыстарының өсу
қарқынын шектеу жөніндегі фискалдық қағидаларды сақтаумен
байланысты болуы мүмкін.
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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.

