АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 10 маусым
2019 жылғы 31 мамырдан 7 маусым аралығындағы жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу1
7 маусымдағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық
бағамы бір аптада 0,2%-ға әлсіреп (382,56-дан) 383,34 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарықта 2019 жылғы 31 мамырдан 7 маусым аралығында
неғұрлым маңызды оқиғалар Д.Трамптың Мексикадан әкелінетін тауарларға баж енгізуді
кейінге қалдыру, Д.Трамптың Қытай тауарларына қосымша баж енгізу туралы мәселенің
маусымның соңында G20 саммитінен кейін шешілетіні туралы түсініктемесі, АҚШ-тың
еңбек нарығы бойынша есепті жария ету: жұмыс орындарының саны мамырда 75 мыңға
ұлғайды (күтілген 185 мыңның орнына), еңбекақының өсу қарқыны 3,1% ж/ж баяулады.
Аталған факторлар АҚШ доллары бағамының дамыған елдердің валюталарымен
салыстырғанда әлсіреуіне әкелді.
Дамушы елдердің валюта бағамдарының2 АҚШ долларына қарағанда серпіні
мынадай түрде қалыптасты:

Бразилия реалы АҚШ ФРЖ басшысының жағымды түсіндіруіне байланысты
АҚШ доллары бағамының жалпы әлсіреуі, сондай-ақ Бразилияның Федералды Жоғарғы
сотының парламентпен келісімсіз, бәсекеге қабілеттілікті арттыратын және елдің
экономикасы мен өнеркәсібін қалпына келтіруге ықпал ететін мемлекеттік
компанияларды жекешелендіруге тыйым салуды ішінара алу туралы шешімінің аясында
1%-ға (3,92-ден 3,88-ге дейін) нығайды;

Ресей рублі мұнай бағасын жоғарыға түзету, сондай-ақ ФҚО-ға сұраныстың
сақталуы аясында 1%-ға (65,44-тен 64,79-ға дейін) нығайды;
 Үндістан рупиясы Үндістан Резервтік Банкінің экономиканың өсуін ынталандыру
үшін негізгі мөлшерлемені 5,75%-ға дейін төмендету туралы шешіміне қарамастан,
0,3%-ға (69,7-ден 69,47-ге дейін) нығайды;
 Түрік лирасы Эрдоғанның Түркияның Ресейден С-400 ракеталық жүйені сатып
алу мәмілесінен бас тартпайтыны туралы түсініктемесіне қарамастан, екінші ай қатарынан
инфляцияның баяулауы туралы деректерді жариялау аясында 0,2%-ға (5,84-тен 5,83-ке
дейін) нығайды;
 Индонезия рупиясының бағамы мереке күндеріне байланысты саудасаттықтың жүрмеуі себебінен 14 269 деңгейде қалды;
 Мексика песосының бағамы АҚШ пен Мексика арасындағы қақтығыстың қайта
ушығуы аясында апта басындағы көрсеткіштерге қайта оралып, бір апта ішінде өзгерген
жоқ;
1

шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ашық дереккөздердің негізінде апта сайын
дайындайды

 Оңтүстік Африка ранды Африка Ұлттық конгрессінің басқарушы партиясының
Оңтүстік Африканың Резервтік Банкінің мандатын өзгертуді және институтты мемлекеттік
компанияларды құтқару үшін пайдалануды жоспарлап отырғаны аясында 2,5%-ға (14, 58ден 14,95-ке дейін) әлсіреді;

Дамушы елдер валютасының серпіні (24 мамыр 2019=100, индекстің өсуі – валютаның
нығаюы)
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