АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 14 қаңтар
2019 жылғы 4 қаңтардан 11 қаңтар аралығындағы жекелеген дамушы елдердің валюталары
бойынша шолу1
11 қаңтардағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы бір
АҚШ доллары үшін бір апта ішінде 0,5%-ға нығайып (378,12-ден), 376,06 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарықта АҚШ-тағы еңбек нарығының желтоқсан айындағы ахуалы
туралы есептің жариялануы, сауда-саттық мәселелері жөніндегі Қытай мен АҚШ арасындағы
екіжақты келіссөздер өткізу, комитет мүшелерінің басым бөлігінің мөлшерлемені бұдан әрі
көтеруде барынша сақтық сақтау туралы пікірлерін білдірген АҚШ ФРЖ-нің желтоқсандағы
отырысының хаттамасын жариялау, Ұлыбританияның парламентінде ЕО-дан шығу күнін 15
қаңтарға белгілеуге дауыс беру, АҚШ-тағы инфляция туралы деректерді жария ету болды. Аталған
факторлар АҚШ доллары бағамының дамыған елдердің валюталарымен салыстырғанда
әлсіреуіне әкелді.
Дамушы елдердің валюта бағамдарының2 АҚШ долларына қарағанда серпіні мынадай
түрде қалыптасты:

Индонезия рупиясы Қытай мен АҚШ арасындағы сауда-саттық келіссөздер жөнінде
оң күтулерге байланысты инвесторлардың тәуекел активтеріне сұранысының жалпы өсуі
аясында 1,6%-ға (14 270-тен 14 048-ге дейін) нығайды;
 Мексика песосы Орталық банктің инфляцияны желтоқсандағы таргеттелетін деңгейден
жоғары өсуіне 1,4%-ға (19,42-ден 19,14-ке дейін) нығайды, ол негізгі мөлшерлеменің өсу
ықтималдығын арттырады;
 Ресей рублі мұнайға бағаның өсуі аясында 1,0%-ға (67,54-тен 66,89-ға дейін) нығайды;
 Оңтүстік Африка рэнді желтоқсанда бизнестің сенімдік индексінің төмендеуі және
қарашада өндірістік саладағы өсудің баяулауы туралы АҚШ пен ҚХР өкілдерінің сауда-саттық
келіссөздері барысы туралы оң түсініктемелерінің аясында 0,9%-ға (13,96-дан 13,84-ке дейін)
нығайды;
 Бразилия реалы 0,3%-ға (3,72-ден 3,71-ге дейін) біраз нығайды.
 Үндістан рупиясы мұнай бағасының өсуі және ағымдағы шот тапшылығының ұлғаюына
алаңдаушылық аясында 0,8%-ға (69,73-тен 70,50-ге дейін) әлсіреді;
 Түрік лирасы Түркия Президентінің Сириядағы қақтығысты талқылау үшін АҚШ
өкілдерімен кездесуден бас тартуына байланысты геосаяси қауіптену аясында 2,4%-ға (5,33-тен
5,46-ға дейін) әлсіреді.
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шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ашық дереккөздердің негізінде апта сайын
дайындайды
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АҚШ долларына қарағанда көлемі жағынан неғұрлым көп сатылатын дамушы елдердің валюталары.

Дамушы елдер валютасының серпіні (28 желтоқсан 2018=100, индекстің өсуі –
валютаның нығаюы)
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