АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 22 шілде
2019 жылғы 12 шілде – 19 шілде аралығындағы жекелеген дамушы елдердің валюталары
бойынша шолу1
19 шілдедегі сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы бір
аптада 0,4%-ға әлсіреп (383,29-дан), бір АҚШ доллары үшін 384,87 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2019 жылғы 12 шілде -19 шілде аралығындағы кезеңде
Д.Трамптың оның ұйғаруы бойынша ҚХР-ға қарсы қосымша санкциялар енгізілу мүмкіндігі туралы
мәлімдемесі, ФРЖ өкілдері (Р.Кларид пен Д.Уильямстің) экономиканың әлсіздігі белгілеріне дереу
ден қою қажеттілігі жөніндегі сөздері, Нью-Йорктің ФРБ баспасөз қызметінің Д.Уильямстің
сөздерін АҚШ-тың ФРЖ отырысының алдыңғы шешімінің анонсы ретінде қарастырмау қажеттігі
жөніндегі түсініктемесі, АҚШ пен ҚХР өкілдерінің телефон арқылы келіссөздер жүргізу туралы
хабарлар, Қытайдың ІЖӨ-сі туралы деректерді жария ету – экономика 2019 жылғы 2-тоқсанда
6,2%-ға ж/ж баяулады (1992 жылдан бастап ең төменгі көрсеткіш), Иранның Ормуз бұғазында
Ұлыбританияның мұнай танкерін тұтқынға алуы болды.
Аталған факторлар АҚШ долларының дамыған елдердің валюталарына қатысты
бағамының нығаюына әкелді.
Дамушы елдердің валюталарының2 АҚШ долларына қатысты бағамдарының серпіні
былайша қалыптасты:

түрік лирасы АҚШ әзірше С-400 Ресейдің әскери техникасын сатып алуға Түркияға
қарсы санкциялар енгізу мүмкіндігін қарастырмайтыны туралы хабардың аясында 1%-ға (5,72-ден
5,66-ға дейін) нығайды. Президент Р.Эрдоған күтпеген жерден тағайындаған Түркияның ОБ-нің
жаңа басшысы мәлімдеме жасады, онда пайыздық мөлшерлемені төмендету жағына ауысу
кезінде ұстамдылық туралы сөз болды;

Индонезия рупиясы маусымда сыртқы сауда бойынша статистиканы жария ету
аясында 0,5%-ға (14 008-ден 13 938-ге дейін) нығайды – сауда профициті $0,2 млрд. құрады.
Индонезия Банкі ақша-кредит саясатын ынталандыру мүмкіндігі сақталатыны жөнінде мәлімдеп,
негізгі мөлшерлемені 5,75%-ға дейін 25 базистік тармаққа төмендетті;

Оңтүстік Африка ранды инвесторлардың негізгі мөлшерлемені 6,5%-ға дейін
төрттен бір пайызға төмендету бойынша шешімді мақұлдаулары аясында 0,1%-ға (13,96-дан 13,94ке дейін) нығайды. Ұлттық валютаның бағамына ОАР омбудсменінің Президент Рамафостың
сайлау алды кампания барысында қаржыландыру көздері мәселесі бойынша этика кодексін
бұзғаны туралы шешімі туралы жаңалық теріс әсер етті;

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 АҚШ доллары бағамының жаһандық нығаюы аясында 0,1%-ға (62,98ден 63,03-ке дейін) әлсіреді, ол монетарлық саясатты мәжбүрлі жеңілдету, сондай-ақ алынған
дивидендтерді шетелдік валютаға конвертациялау бойынша үрдіс туралы алыпсатарлықты
бәсеңдетті;

Мексика песосы Pemex ұлттық компаниясының бизнес-жоспарын жария ету
аясында 0,2%-ға (18,99-дан 19,03-ке дейін) әлсіреді, жобаға сәйкес мемлекет 2 жыл ішінде
салықтық ауыртпалықты $7 млрд. қысқартпақ, МӨЗ құрылысына капиталды ұлғайтады және
өндірісті арттырады;

үнді рупиясы капиталдың әкетілуі, сондай-ақ АҚШ пен ҚХР арасындағы сауда
қақтығысының үдеуіне байланысты 9 ай ішінде алғаш рет маусымда экспорттың төмендеуі туралы
жарияланымның аясында 0,2%-ға (68,68-ден 68, 81-ге дейін) әлсіреді.
 Бразилия реалы АҚШ доллары бағамының жаһандық нығаюы аясында 0,3%-ға (3,74-тен
3,75-ке дейін) әлсіреді. Экономика министрі П.Гедес экономиканы ынталандыруға арналған
шаралар әзірлеу туралы мәлімдеді.
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