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Халықаралық резервтердегі тамыз айындағы

Ағымдағы жылғых

өзгерістер туралы. Қыркүйек айындағы
халықаралық резервтер, ақша базасы,
Ұлттық қордың шоттарындағы ақша
қаражаты. Ағымдағы жылғы
қазанда ноталар шығару кестесі.

1. Халықаралық резервтердегі тамыз айындағы өзгерістер туралы. Ағымдағы
жылдың тамызында Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері бойынша есептік деректерді
қалыптастыру кезінде Ұлттық Банктің сыртқы активтерінің есебіне Ұлттық Банктің шетел
валютасындағы ішкі активтерінің бір бөлігі қате қосылған, атап айтқанда банк жүйесіндегі
өтімділікті қолдау үшін екінші деңгейдегі банктермен жүргізілетін СВОП операциялары
қосылған.
Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің халықаралық
резервтерінің портфеліне кіретін активтерді қайта санау жүзеге асырылды. Көрсетілген
өзгерістерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің халықаралық
резервтері 2007 жылғы 29 тамызда мынадай болды:
Қайта саналған деректер

Таза халықаралық резервтер,
млн. долл.
оның ішінде:
ЕАВ-мен таза активтер2
Алтын
KZT/USD (кезең аяғында)
Алтынның бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

Қайта саналғанға дейінгі
деректер
Ағымдағы
Тұрақты
бағамен
бағамен1
21 233,6
21 170,6

Ағымдағы
бағамен
20 013,2

Тұрақты
бағамен1
19 950,3

18 573,3
1 439,9

18 573,3
1 377,0

19 793,7
1 439,9

19 793,7
1 376,9

126,05
664,75

127,00
635,70

126,05
664,75

127,00
635,70

1 Теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтынның бағасы 2006 жылдың аяғындағы жағдай бойынша көрсетілген .
2 ЕАВ-мен таза активтер - бұл ЕАВ-ғы жалпы активтер мен міндеттемелер арасындағы айырма

2. Халықаралық резервтер жəне ақша базасы. Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің халықаралық резервтері (Ұлттық Қордың ақшасын ескермей) жəне ақша базасы
2007 жылғы 28 қыркүйекте мынадай болды:

Таза халықаралық резервтер, млн.долл.
оның ішінде:
ЕАВ таза активтер 2
Алтын
Ақша базасы, млрд. теңге
Аз ақша базасы 3, млрд. теңге
ҚРҰБ-дегі ЕДБ-дің мерзімді депозиттері4, млрд. теңге
KZT/USD (кезең аяғында)
Алтынның бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

Ағымдағы бағамен

Тұрақты бағамен 1

18 420,6

18 214,9

16 933,2
1 487,4
1 713,1
1 708,5
4,6

16 933,2
1 281,7
1 713,1
1 708,5
4,6

121,20
737,75

127,00
635,70

1 Теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтынның бағасы 2006 жылдың аяғындағы жағдай бойынша көрсетілген.
2 ЕАВ-мен таза активтер – бұл ЕАВ-ғы жалпы активтер мен міндеттемелер арасындағы айырма
3 Аз ақша базасы – ҚРҰБ-нің ЕДБ мерзімді депозиттері ескерілмеген ақша базасы
4 ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

2007 жылғы қыркүйекте Ұлттық Банктің халықаралық резервтері төмендеді.
Ағымдағы бағамен Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 7,96 % (немесе 1
592,6 млн. долл.) азайды.
Ұлттық Банктің Қаржыминінің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша
операциялары, екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың төмендеуі жəне ішкі валюта нарығында
валюта сату таза валюта қорларының (ЕАВ) 1 640,1 млн. долл. төмендеуіне əкелді.
Алтынмен активтер жүргізілген операциялар жəне оның əлемдік рыноктардағы бағасының
10,98 %-ға өсуі нəтижесінде 47,5 млн. долларға ұлғайды.
Тұрақты бағамен Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 8,7 %, ЕАВ-мен таза
активтері - 8,8 %, алтынмен активтері – 6,9 % төмендеді.
Ұлттық қордың ақшасын (алдын ала деректер бойынша 18 679,3 млн. долл.) қоса
алғанда елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағалардағы) тұтастай алғанда 3,4%
төмендеді жəне 37 103,3 млн. долл. болды.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтерінің 2007 жылғы қыркүйекте төмендеуі
ақша базасының 2,2 % (немесе 38,0 млрд. теңге) тарылуына себепші болды.
3. Ұлттық қордың шоттарындағы ақша қаражаты. 2007 жылғы қазанда Қазақстан
Республикасы Ұлттық қорының (бұдан əрі – Қор) шоттарындағы айырбасталуы тиіс ұлттық
валютадағы сома 71,5 млрд. теңге болды.
Қордың активтерін конвертациялау жəне қайта конвертациялау ережесіне сəйкес
Ұлттық Банк 2007 жылғы қазан айы ішінде Қордың ақшасын одан əрі инвестициялау
мақсатында осы соманы рұқсат етілген қаржы құралдарына айырбастауды жүзеге асырады.
2

Айырбастау Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінен шетел валютасын немесе шетел
валютасындағы қаржы құралдарын Ұлттық Банктің операция жүргізу күнгі ресми бағамы
бойынша сату не шетел валютасын ішкі нарықта операциялар жүргізу сəтінде қалыптасқан
бағам бойынша теңгемен сатып алу арқылы жүзеге асырылады.
Бұл ретте Қордың шотына теңгемен түскен түсімдер бір ай ішінде кепілдік берілген
трансферттің бекітілген көлеміне сəйкес ағымдағы айдың соңында немесе келесі айдың
басында жүзеге асырылатын кепілдік берілген трансферттер түріндегі Қордың шығыстары
үшін жеткілікті сома жинақталғанға дейін айырбасталмайды.
4. 2007 жылғы қазан айында Ұлттық Банктің ноталарын шығару кестесі.
2007 жылғы қазан айында Ұлттық Банк мына Кестеге сəйкес қысқа мерзімді
ноталардың 4 аукционын өткізеді:
күні

Айналым
мерзімі, күндер

Шығарылымның
жарияланған көлемі, млрд.
теңге

05.10.2007

28

100

12.10.2007

28

100

19.10.2007

28

100

26.10.2007

28 (26)

100

(немесе 28.10.2007)
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