ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
2007 жылғы 18 маусымдағы
№ 22 БАСПАСӨЗ - Р Е Л И З І
Халықаралық резервтер жəне ақша базасы
туралы

1. Халықаралық резервтер жəне ақша базасы туралы. Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің халықаралық резервтері (Ұлттық қордың ақшасын
қоспағанда) жəне ақша базасы 2007 жылғы 15 маусымда мынадай болды:
Ағымдағы бағалармен

Тұрақты бағалармен1
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Халықаралық таза резервтер, млн. долл.
оның ішінде:
ЕАВ-ғы таза активтер2
Алтын
Ақша базасы, млрд. теңге
Тар ақша базасы3, млрд. теңге
ЕДБ-ның ҚРҰБ-ғы мерзімді депозиттері4, млрд.
теңге
KZT/USD (кезең соңындағы)
Алтынның бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

1 теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтынның бағасы 2006 жылдың соңындағы жағдай бойынша көрсетілген.
2 ЕАВ-ғы таза активтер – бұл ЕАВ-ғы жиынтық активтер мен резидент еместер алдындағы міндеттемелердің
арасындағы айырма
3 Тар ақша базасы – бұл ЕДБ-ның ҚРҰБ-гі мерзімді депозиттерін есептемегендегі ақша базасы
4 ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

2007 жылғы маусым айының бірінші жартысында Ұлттық Банктің
халықаралық резервтерінің төмендеуі болды.
Ұлттық Банктің ағымдағы бағалардағы таза халықаралық резервтері 1,50 %
(немесе 327,4 млн. долл.) төмендеді.
Қаржыминінің сыртқы борышына қызмет көрсету, Ұлттық қордың
активтерін толықтыру бойынша операцияларды жүргізу жəне екінші деңгейдегі
банктердің

Ұлттық

Банктегі

шетел

валютасындағы

корреспонденттік

шоттарындағы қалдықтардың төмендеуі Үкіметтің шоттарына валютаның түсуіне
жəне ішкі валюта нарығында валюталарды сатып алуға қарамастан таза
валюталық қорлардың төмендеуіне алып келді.

Нəтижесінде таза валюталық қорлар (ЕАВ) 314,1 млн. долл., алтынның
əлемдік нарықтардағы бағасының 0,89 % төмендеуі нəтижесінде алтындағы
активтер13,3 млн. долл. төмендеді.
Ұлттық Банктің тұрақты бағалардағы таза халықаралық резервтері 1,45 %,
ЕАВ-ғы таза активтер 1,55 %, алтындағы активтер шамалы 0,01 % төмендеді.
Ұлттық қордың ақшасын (алдын ала деректер бойынша 17 467,0

млн.

долл.) қоса алғанда елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағалардағы)
тұтастай алғанда 0,81% төмендеді жəне 38 903,9 млн. долларды құрады.
Ұлттық Банктің ішкі таза активтерінің 2007 жылғы маусым айының бірінші
жартысында өсуі (Ұлттық Банктің айналыстағы қысқа мерзімді ноталары
көлемінің төмендеуі) ақша базасының 2,22% (немесе 35,6 млрд. теңге) кеңеюіне
себепші болды.
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