АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 5 тамыз
2019 жылғы 26 шілде – 2 тамыз аралығындағы жекелеген дамушы елдердің валюталары
бойынша шолу1
2 тамыздағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы бір
аптада 0,2%-ға әлсіреп (384,92-ден), бір АҚШ доллары үшін 385,76 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2019 жылғы 26 шілде - 2 тамыз аралығындағы кезеңде саудасаттық мәселелері бойынша АҚШ ФРЖ-нің әлемдік экономиканың баяу өсуі мен сауда-саттықтағы
белгісіздіктің
салдарынан экономикалық құлдырау тәуекелінің алдын алу үшін негізгі
мөлшерлемені 2-2,25%-ға дейін төмендету туралы шешімі, Англия Банкінің Ұлыбританияның ЕОдан келісімге қол қоймастан шығу ықтималдылығын атап өтіп, негізгі мөлшерлемені бұрынғы
0,75%-дық деңгейде сақтап қалу туралы шешімі, Д.Трамптың
1 қыркүйектен бастап Қытайдан
құны 300 млрд болатын тауарларға санкциялар жариялауы, 19 тамыздан бастап РФ-ға қарсы
санкциялардың екінші пакетін енгізу, шілдеде инвесторлардың күтулері аясында АҚШ-тың еңбек
нарығы бойынша деректердің шығуы болды.
Аталған факторлар АҚШ долларының дамыған елдердің валюталарына қатысты
бағамының нығаюына әкелді.
Дамушы елдердің валюталарының2 АҚШ долларына қатысты бағамдарының серпіні
былайша қалыптасты:

түрік лирасы Орталық банктің инфляция бойынша болжамды жариялағаннан кейін
1,9%-ға (5,67-ден 5,56-ға дейін) нығайды, реттеушінің күтулеріне сәйкес 2019 жылдың соңына
бағалардың өсу қарқыны 13,9%-ды құрайтын болады (алдыңғы болжам -14,6%);

үнді рупиясы Үкіметтің еурооблигациялардың бірінші шығарылымын жүзеге асыру
жоспарлары туралы қарама-қайшы хабарлардың аясында 1%-ға (68,91-ден 69,6-ға дейін) әлсіреді
– шенеунік алғашқы еурооблигациялардың шығарылымы бойынша түпкі шешімнің жоқ екендігі
жөнінде мәлімдеді. Одан басқа, валютаның бағамына АҚШ ФРЖ Төрағасының шілдеде
мөлшерлемені төмендету бойынша шешім одан әрі жеңілдетудің агрессивті циклінің басы болып
табылмайтыны туралы түсініктемелерінен кейін АҚШ доллары бағамының жаһандық нығаюы
әсер етті.

Мексика песосы ФРЖ басшысының түсініктемесі және ҚХР мен АҚШ арасындағы
сауда-саттық кикілжіңнің ушығуы шеңберінде АҚШ доллары бағамының жалпы нығаюының
аясында 1,3%-ға (19,05-тен 19,03-ке дейін) әлсіреді. Жарияланған бюджет жоспарына сәйкес
Қаржымині ІЖӨ бойынша өсу болжамын 2019 жылы 1,1%-ға дейін төмендетті (1,1%-2,1%-дан);
 Индонезия рупиясы Д.Трамптың Қытайға қатысты санкциялар жариялауы аясында
1,3%-ға (14 009-дан 14 185-ке дейін) әлсіреді. Орталық банк бағамның тұрақтылығын қамтамасыз
ету үшін жеткізілімсіз форвардтар құралының көмегімен өктемдіктер арқылы ұлттық валютаға
қолдау көрсететін болады;

1

шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ашық дереккөздердің негізінде апта сайын
дайындайды
2
АҚШ долларына қатысты көлемі тұрғысынан көбірек саудаланатын дамушы елдер валюталар

 Бразилия реалы ОБ-нің бәсеңдеген экономикаға неғұрлым көп стимул беруге әзір
екендігі туралы нақты белгі бере отырып, күтуге қарағанда мөлшерлемені 0,6%-ға дейін
төмендету (-50 б.т.) аясында 2,9%-ға (3,78-ден 3,89-ға дейін) әлсіреді;

Ресей рублі
мұнай бағасының төмендеуі, сондай-ақ Солсберидегі оқиғаға
байланысты Д.Трамптың санкциялардың екінші пакетін жариялауы аясында 3%-ға (63,36-дан
65,24-ке дейін) әлсіреді. Шектеулер кемінде 12 ай қолданыс мерзімімен 19 тамыздан бастап
күшіне енеді және Америка банктерінің рубльдік емес борыштық қаржыландыруға қатысты
болады;
 Оңтүстік Африка ранды жергілікті нарықтан капиталдың әкетілуі және әлемдік
экономиканың геосаяси тәуекелдері шеңберінде АҚШ доллары бағамының нығаюы аясында
3,4%-ға (14,3 –тен 14,79-ға дейін) әлсіреді.

Дамушы елдер валютасының серпіні (19 шілде 2019 =100, индекстің өсуі –
валютаның нығаюы)
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