АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 10 шілде
2019 жылғы 28 маусым – 5 шілде аралығындағы жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу1
5 шілдедегі сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы
бір аптада 0,8%-ға әлсіреп (380,53-тен), бір АҚШ доллары үшін 383,53 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2019 жылғы 28 маусым – 5 шілде аралығындағы
кезеңде АҚШ-тағы, Еуроаймақтағы және Қытайдағы іскерлік белсенділіктің баяулауы
туралы деректердің жария етілуі (маусымдағы PMI индекстері), ЕОБ басшысы лауазымына
К.Лагардтың кандидатурасын ұсыну, Еуропа мен Қытайдың валюта бағамдарына айлашарғы жасап отырғаны туралы Д.Трамптың мәлімдемесі, АҚШ еңбек нарығы бойынша
маусымдағы өте жақсы деректердің жария етілуі неғұрлым маңызды оқиғалар болды.
Аталған факторлар АҚШ долларының дамыған елдердің валюталарына қатысты
бағамының нығаюына әкелді.
Дамушы елдердің валюталарының2 АҚШ долларына қатысты бағамдарының
серпіні былайша қалыптасты:

түрік лирасы Ресейдің ракетаға қарсы С-400 жүйесін сатып алуынан АҚШ
пен Түркия арасындағы шиеленістің төмендеуі туралы ахуал аясында 2,8%-ға (5,79-дан
5,63-ке дейін) нығайды. Д.Трамп Американың соған ұқсас С-400 жүйесін сатып алу кезінде
бұрынғы әкімшіліктің тиімсіз талаптарды ұсына отырып, Түркияға әділетсіздік жасағанын
мәлімдеді;

Мексика песосы Мексика билігінің иммигранттар ағынын азайтуға қатысты
іс-қимылын Д.Трамптың оң бағалауы аясында 1%-ға (19,22-ден 19,02-ге дейін) нығайды;

үнді рупиясы 0,9%-ға (69,03-тен 68,42-ге дейін) нығайды. Үндістанның
Қаржы министрі Нирмал Ситхараман бірнеше сектордағы инфрақұрылымды дамытуға
бағытталған бюджетті ұсынды және дефициттің нысаналы көрсеткішін бұрын белгіленген
3,4%-дан 3,3%-ға дейін төменде отырып, шет елден қарыз алу жоспарлары туралы
хабарлады;

Бразилия реалы Бразилия Конгресі Комитетінің зейнетақы реформасының
жобасына қолдау көрсету туралы шешімін хабарлауы аясында 0,8%-ға (3,85-тен 3,82-ге
дейін) нығайды. Құжат Конгрестің Төменгі Палатасының дауыс беруіне ағымдағы аптада
енгізіледі;

Индонезия рупиясы шетелдік капиталдың әкелінуі: тәуелсіз облигациялар
кірістілігінің соңғы жылда ең төменгі мәнге дейін төмендеуі аясында 0,3%-ға (14 126-дан
14 083-ке дейін) нығайды;

Оңтүстік Африка ранды еңбек нарығы бойынша жағымды деректердің
шығуынан АҚШ долларының жалпы нығаюы аясында 0,6%-ға (14,09-дан 14,18-ге дейін)
әлсіреді;
1

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


Ресей рублі мұнай бағасының төмендеуі, ОБ-ның келесі отырыста негізгі
мөлшерлеменің одан әрі төмендетуді қарастыру туралы риторикасы, инвесторлардың
алынған дивидендтердің бір бөлігін шетел валютасына айналдыруы аясында 0,9%-ға
(63,22-ден 63,81-ге дейін) әлсіреді.

Дамушы елдер валютасының серпіні (21 маусым 2019 =100, индекстің өсуі –
валютаның нығаюы)
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