
 

 

  

Қаржы нарығының 
сарапшыларына сауалнама жүргізу 

 

ақпан 2023 



  

Қысқа мерзімді күту 
(1 айдан кейін) 

 

Орта мерзімді күту 
(12 айдан кейін) 

USDKZT БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 

460,14 
₸/$ 

16,75% 87,4 
$/bbls 

78,7 
₽/$ 

482,2 
₸/$ 

наурыз айының басына қарай 
 USDKZT жұбы бойынша 

орташа бағам 

респонденттердің 81%-ы 
24 ақпандағы отырыста 
базалық мөлшерлеменің  

сақталуын күтуде 

ЖІӨ ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,7% 13,3% 13,50% 

USDKZT курсының динамикасы (2022-болжам 2024) 

 

 
Инфляция динамикасы (2022-болжам 2024) 

 

 

ҚҚҚ ақпан айында болжамды раундқа қатысқан барлық респонденттерге алғыс білдіреді. 

 

©  Қазақстан қаржыгерлерінің 
қауымдастығы, 2023 

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ 

Бұл нәтижелер инвестициялық ұсыныс болып табылмайды және тәуелсіз сарапшылардың пікірлерін көрсетеді, сондай-ақ 
ұсынылған ұйымдардың ресми пікірі болып табылмайды. ҚҚҚ, сондай-ақ осы зерттеуге қатысушылар осы шолуда ұсынылған 
болжамдар үшін уақыттың нақты бір сәтінде сараптамалық пайымдаулардан аспайтын қандай да бір жауапкершілік көтермейді. 

Қаржы және тауар нарықтарындағы бағаның өзгеруі табиғаты мен әсері бойынша әлемде болып жатқан көптеген оқиғалардың 
салдары болып табылады. Болжау өзектілігін бірден жоғалтуы мүмкін бірқатар болжамдарды қамтиды. Жоғарыда 
айтылғандарға байланысты ҚҚҚ көпшілік алдында айтылған кез келген болжамдарға тиісті сақтықпен қарауды ұсынады. 
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Резюме 
 Сарапшылардың пікірінше, курстың ағымдағы нығаюы ұзаққа 

созылмайды және жылдың басында тұтынушылық белсенділіктің 
төмендігі мен ақпан айындағы салық кезеңінің өтуіне байланысты сауда 
балансының жақсаруына байланысты маусымдық сипатта болуы мүмкін. 
Наурыз айының басында USDKZT жұбы бойынша орташа бағам бір доллар 
үшін 460,14 теңге деңгейінде болжанады (ағымдағы 452,0).  

 Ұлттық валютаның нығаюы аясында бағам бойынша күтулер бір жылдан 
кейін айтарлықтай жақсарды — 491,8 бұрын (-9,6 теңге) көрсеткішінен бір 
доллар үшін 482,2 теңгеге дейін  

 Сарапшылар іс жүзінде бірауыздан (81%) 24 ақпандағы отырыста базалық 
мөлшерлеменің сақталуын күтуде. Бірақ бір жылдан кейін ол ағымдағы 
деңгейден 16,75% (-3,25 б.т.) жылдық 13,5% - ға дейін төмендетілуі мүмкін. 
Бұған, сарапшылардың пікірінше, инфляцияның 2024 жылғы ақпанға 
қарай ағымдағы көрсеткіштен 20,7% - ға (-7,4 б.т.) қарсы 13,3% - ға дейін 
баяулауы ықпал ететін болады. 

 Ақша инфляцияның күтілетін баяулауы және жұмсақ ақша-несие 
шарттары экономикалық өсуді қолдайды. 2022 жылдың қорытындысы 
бойынша 3,1% - ға өскеннен кейін 3,7% белгісінде. Елдің ЖІӨ бойынша 
болжам бір жылдан кейін оң болып қалады .  

 Бұл сондай — ақ мұнайдың жоғары бағасына ықпал етеді-барреліне 87,4 
доллар деңгейінде, елдің бюджетіне салынған барреліне 85 доллар 
болжамды бағамен. 

 Рубльдің байқалған әлсіреуі әлі шыңына жеткен жоқ. Сарапшылар USDRUB 
жұбы бойынша ағымдағы мәннен бір доллар үшін 73-тен 78,7 рубльге дейін 
(+5,7 рубль) бір жылдан кейін одан әрі өсуді күтеді.   

 Осы фонда  KZTRUB жұбы бір жылдан кейін рубль үшін 6,2 теңгеге (-3,2%) 
ағымдағы көрсеткіштен рубль үшін 6 теңгеге дейін төмендеуі мүмкін. 


