ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
2007 жылғы 16 қаңтардағы
№ 3 БАСПАСӨЗ - Р Е Л И З І
Халықаралық резервтер жəне
ақша базасы туралы

1. Халықаралық резервтер жəне ақша базасы. Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің халықаралық резервтері (Ұлттық қордың ақшасын есепке алмағанда) жəне ақша
базасы 2007 жылғы 15 қаңтарда мынадай болды:
Халықаралық таза резервтер, млн. долл.
оның ішінде:
ЕАВ-ғы таза активтер2
Алтын
Ақша базасы, млрд. теңге
Тар ақша базасы3, млрд. теңге
ЕБД-дің ҚРҰБ-гі мерзімді депозиттері4, млрд.
теңге
KZT/USD (кезең соңындағы)
Алтын бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

Ағымдағы бағамен
19 847,0

Тұрақты бағамен1
19 893,8

18 517,5
1 329,5
1 435,1
1 268,1
166, 95

18 517,5
1 376,3
1 435,1
1 268,1
166,95

125,54
614,10

127,00
635,70

1

Теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтын бағасы 2006 жылдың соңына көрсетілген
ЕАВ-ғы таза активтер – бұл ЕАВ-ғы жиынтық активтер мен міндеттемелер арасындағы айырма
3
Тар ақша базасы – бұл ЕБД-дің ҚРҰБ-гі мерзімді депозиттерін қоспағандағы ақша базасы
4
ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер
2

2007 жылғы қаңтардың бірінші жартысында Ұлттық Банктің халықаралық резервтері
ұлғайды.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері ағымдағы бағада 3,9%-ға (немесе 737,8
млн. долларға) өсті.
Ұлттық Банктің ішкі валюта нарығында валюта сатып алуы жəне Үкіметтің Ұлттық
Банктегі шоттарына валютаның түсуі валюта қорларының ұлғаюына əкеп соқты. Ұлттық
қордың активтерін алтын-валюта резервтерінің шоттарынан толықтыру бойынша
операциялардың көлемі жəне екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі шетел
валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы қалдықтарды азайту шамалы болды.
Нəтижесінде таза валюталық қорлар (ЕАВ) 784,6 млн. долларға ұлғайды, алтынның
əлемдік нарықтағы бағасының 3,40%-ға төмендеуі нəтижесінде алтындағы активтер 46,8
млн. долларға төмендеді.
Тұтастай алғанда елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағалармен) Ұлттық
қордың ақшасын қоса алғанда (алдын ала деректер бойынша 14 602,6 млн. доллар) 34 456,9
млн. доллар болды. Алдыңғы аймен салыстырғанда 3,8%-ға өсті.
2007 жылғы қаңтардың бірінші жартысында Ұлттық Банктің таза ішкі активінің
төмендеуі (Үкіметтің шоттарындағы ақшаның ұлғаюы) ақша базасының 4,4%-ға (немесе 66,4
млрд. теңгеге) сығымдалуына себеп болды.

