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USDKZT БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 
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қазан айының басына 
USD KZT жұбы бойынша 

 орташа курс 

респонденттердің 64% 
5 қыркүйектегі отырыста 
базалық мөлшерлеменің 

сақталуын күтуде 

ЖІӨ ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ  МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,5% 12,5% 13,5% 

USD KZT курсының динамикасы (2021 — болжам 2023) 

 

 Инфляция динамикасы (2021 — болжам 2023) 

 

ҚҚҚ қыркүйек 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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Жылдық инфляция, % (фактілік) Болжамалы инфляция, % (12 ай)

Төменгі коридор Жоғарғы коридор

 

Резюме 
 Сарапшылардың көпшілігі (64%) бұрынғысынша базалық мөлшерлеменің 

ағымдағы деңгейде (14,5%) сақталуын күтсе де, бүгінгі отырыста оның 

өсуін болжайтын респонденттердің саны – 36%ға дейін (бір ай бұрын 27%) 

ұлғайды. 

 Мұндай болжамдар елдегі бағаның одан әрі өсуіне (шілдеде 15,0% қарсы 

тамызда 16,1%) және жоғары инфляциялық күтулердің сақталуына 

байланысты болуы мүмкін. Мәселен, сарапшылар инфляцияның бір жылдан 

кейін 13,5% (ай бұрын 12,0%) базалық мөлшерлеме кезінде 12,5% ға (ай 

бұрын 11,7%) дейін баяулауын күтуде. 

 Алайда, сарапшылардың көпшілігі мұнай бағасының төмендеуі (124 

доллардан 92 долларға дейін) және азық-түліктің әлемдік бағасының ұзақ 

уақыт төмендеуі (ФАО индексі 160-тан 138-ге дейін төмендеді) сияқты 

сыртқы факторлар ҚРҰБ-ны базалық мөлшерлеменің көтерілуін кідіртуге 

итермелеуі мүмкін деп санайды. 

 Бұл ретте мұнай бағасы бойынша күтулер жақсарды: бір жылдан кейін 

сарапшылар бұрынғы 88,6 аймен салыстырғанда Brent баррелінің бағасын 

93,3 доллар деңгейінде күтуде, бұл ОПЕК+ мұнай нарығындағы теңгерімді 

ұстап тұру туралы (оңтайлы бағасы – 100 доллар/баррель) 

мәлімдемелерімен байланысты болуы мүмкін. 

 Сарапшылардың бағалауынша, ЖІӨ өсімі бір жылдан кейін 3,5% - ды (бір ай 

бұрын 2,9%) құрауы мүмкін, бұл ағымдағы деңгейде мұнай бағасын 

сақтаумен қатар, фискалдық ынталандырудың одан әрі өсуіне, оның 

ішінде Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында (01.09) 

айтылған тапсырмаларын іске асыру шеңберінде болуы мүмкін. Ұлттық 

валютаның АҚШ долларына қатысты бағамына келетін болсақ, бір жылдан 

кейін сарапшылар оны бір доллар үшін 492 теңге (+ағымдағы мәнге 4,2%) 

деңгейінде күтеді. Мұнай бағасының құбылмалылығынан, рубльдің 

әлсіреуінен және ішкі факторлардан басқа, бұған ФРЖ монетарлық 

саясатының күшеюіне жауап ретінде доллар құнының одан әрі өсуі ықпал 

етеді. 


