АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 8 қараша – 15 қараша аралығындағы жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу
2019 жылғы 18 қараша
15 қарашадағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы бір
аптада 0,3%-ға нығайып (388,29-дан), бір АҚШ доллары үшін 388,07 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2019 жылғы 1 қараша – 8 қараша аралығындағы кезеңде
бірқатар маңызды оқиғалар орын алды. Ақ үйдің экономика жөніндегі кеңесшісі Ларри Кадлоу
АҚШ пен ҚХР таяу уақытта аралық сауда-саттық мәмілеге келулері мүмкін екендігін хабарлады.
АҚШ ФРЖ басшысы ақша-кредит саясатына өзгерістер енгізу үшін ағымдағы талаптардың
айтарлықтай өзгеруіне куә болу қажеттілігі туралы мәлімдеді. Қытайда өнеркәсіптік өндіріс пен
бөлшек сауда қазанда талдаушылардың күтулерінен төмен (+4,7% және 7,2% ж/ж тиісінше)
баяулады. Қазан айында АҚШ -та бағаның өсуі 1,8%-ға ж/ж дейін үдеді.
Осы факторлар АҚШ доллары бағамының дамыған елдердің валюталарымен
салыстырғанда әртүрлі бағыттағы серпініне әкелді.
Дамушы елдердің валюталарының1 АҚШ долларына қатысты бағамдарының серпіні
былайша қалыптасты:
 Оңтүстік Африка ранды АҚШ пен ҚХР арасындағы сауда-саттық қатынастардың алға басуы
белгілерінің, сондай-ақ негізгі мөлшерлеменің бұдан былай төмендеуінің күмәнді екендігі
туралы белгілердің аясында 0,3%-ға (14,85-тен 14,71-ге дейін) нығайды.
 түрік лирасы мемлекет басшысының АҚШ Президентімен кездесуі, АҚШ-пен қарымқатынаста жаңа белестер ашуға әзірлік туралы мәлімдеменің аясында 0,3%-ға (5,77-ден
5,75-ке дейін) нығайды;
 Ресей рублі қараша айындағы салық кезеңінің басталуы аясында 0,1%-ға (63,8-ден 63,76ға дейін) нығайды
 Индонезия рупиясы борыштық нарықтан капиталдың әкетілуі, сондай-ақ Қаржы
министрінің экономиканы қолдауға
және салықтық түсімдердің төмен болуына
байланысты бюджет дефицитін
2020 жылы болжамнан жоғары кеңейту туралы
мәлімдемесінің аясында 0,4%-ға (14 014-тен 14 077-ге дейін) әлсіреді;
 Мексика песосы Чилидегі өңірлік дағдарыс және Чили песосының құбылмалылығы
аясында 0,4%-ға (19,1-ден 19,18-ге дейін) әлсіреді. ОБ негізгі мөлшерлемені 7,75%-дан
7,5%-ға дейін төмендету туралы шешім қабылдады;
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АҚШ долларына қатысты көлемі тұрғысынан неғұрлым көп сатылатын дамушы елдердің валюталары





Бразилия реалы Чилидегі дағдарыстың аясында 0,5%-ға (4,17-ден 4,19-ға дейін) әлсіреді.
Бразилиядағы бөлшек сауда ОБ монетарлық саясатты жұмсартуы бойынша циклдің
шеңберінде бес ай қатарынан ұлғаюда (қыркүйекте талдаушылардың күтулерінен жоғары
+0,7% а/а);
үнді рупиясы қайта өңдеу, энергетика және өндіру секторларында өндірістің қысқаруына
байланысты соңғы 7 жыл ішінде өнеркәсіптік өндірістің ең төмен деңгейге дейін
құлдырауы аясында 0,7%-ға (71,29-дан 71,79-ға дейін) әлсіреді. Қазанда инфляция 4,62%-ға
үдеді, ол негізгі мөлшерлемені одан әрі төмендету үшін кеңістікті азайтады.

Дамушы елдер валюталарының АҚШ долларына қатысты бағамдарының
өзгеруі, % (2019 жылдың басынан бастап 2019 жылғы 15 қараша
аралығында)
Ресей рублі

8,1%

Мексика песосы

2,4%

Индонезия рупиясы

2,2%

Қазақстан теңгесі

-1,0%

Оңтүстік Африка ранды

-2,5%

үнді рупиясы

-2,9%

Бразилия реалы

-8,0%

түрік лирасы

-8,7%
-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

2%

4%

6%

8%

10%

Дамушы елдер валюталарының АҚШ долларына қатысты бағамдарының
өзгеруі, % (2019 жылғы 8 - 15 қараша )
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Дамушы елдер валюталарының серпіні (2019 жылғы 1 қараша =100, индекстің өсуі
– валютаның нығаюы)
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