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USDKZT БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ BRENT USDRUB  USDKZT 

439,58 
₸/$ 

16,75% 87,7 
$/bbls 

84,1 
₽/$ 

470,6 
₸/$ 

сәуір айының басына қарай 
USD KZT жұбы бойынша 

орташа бағам 

респонденттердің 65% 
7 сәуірдегі отырыста 

базалық мөлшерлеменің 
сақталуын күтеді 

ЖІӨ ИНФЛЯЦИЯ БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ 

3,6% 14,3% 14,0% 

USDKZT курсының динамикасы (2022-болжам 2024) 

 

 Инфляция динамикасы (2022-болжам 2024) 

 

ҚҚҚ наурыз айында 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, 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 
 Ақпан айындағы Ұлттық валютаның нығаюы аясында (-3,2% немесе 14,9 

теңге) сарапшылардың теңге бағамына қатысты күтулері айтарлықтай 
жақсарды. 

 Сәуір айының басына USDKZT жұбы бойынша орташа бағам бір доллар 
үшін 439,6 теңге (460,14 ай бұрын), бір жылдан кейін бір доллар үшін 470,6 
теңге (482,2 ай бұрын) деңгейінде болжанады. 

 Сыртқы фон тұтастай тұрақсыз болып қалатынын (Мұнай баға 
белгілеулерінің құбылмалылығы, федрезервтің пайыздық 
мөлшерлемелерін көтеруі, геосаяси шиеленісті сақтау) ескере отырып, 
теңгені қолдау, негізінен, Ұлттық қордан трансферттерді айырбастаудан 
және КГС валюталық түсімін міндетті сатудан (наурыз айында шамамен 
900 млн доллар) күтілетін шығар. 

 Бұл ретте Ресей рублінің долларға әлсіреуі экспорттық кірістердің 
төмендеуі және ақпан айында импорттың қалпына келуі 7,4% немесе 5,2 
рубльді құрады. 

 Ағымдағы үрдістерді сақтай отырып, сарапшылардың пікірінше, USDRUB 
жұбы бойынша курс бір жылдан кейін 84,1 рубль/долларды құрауы 
мүмкін (ағымдағы бағамға +10,6%). Тиісінше, RUBKZT жұбы бір жылдан 
кейін рубль үшін 5,8 теңгеден (-3,4%) бір рубльге 5,6 теңгеге дейін 
төмендеуі мүмкін. 

 Бір айдағы мұнай бағасы бойынша орта мерзімді күтулер іс жүзінде 
өзгерген жоқ (87,4 ай бұрын барреліне 87,7 доллар) және елдің ЖІӨ-нің 
3,6% (бір ай бұрын 3,7%) өсімі бойынша болжамды қолдады. 

 Үш ай қатарынан төмендегеннен кейін сарапшылардың инфляциялық 
күтулері қайтадан өсті. Қаржы нарығы сарапшыларының пікірінше, бір 
жылдан кейін инфляция 14,3% құрауы мүмкін, бұл Ұлттық Банктің 2023 
жылға арналған болжамды дәлізінен айтарлықтай асып түседі (9-12%). 

 Бағаның үздіксіз өсуі (технологиялық. 21,3%) 7 сәуірдегі отырыста ҚРҰБ 
базалық мөлшерлемені 17,0%-ға дейін көтереді деген үміттерді 
күшейтеді, ал базалық мөлшерлеменің ағымдағы деңгейде сақталуын 
болжайтын сарапшылардың үлесі (16,75%) бір ай бұрын 85%-дан 65%-ға 
дейін төмендеді. 


