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

Таза халықаралық резервтер, млн. долл.
оның ішінде:
ЕАВ-дағы таза активтер 2
Алтын
Ақша базасы, млрд. теңге
Тар ақша базасы3, млрд. теңге
ЕДБ-нің ҚРҰБ-дағы мерзімді депозиттері4 ,
млрд. теңге
KZT/USD (кезең аяғындағы)
Алтынның бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

Ағымдағы бағаларда

Тұрақты бағаларда1

17 836,3

17 608,9

16 327,2
1 509,1
1 672,1
1667,8
4,4

16 327,2
1 281,7
1 672,1
1 667,8
4,4

120,82
748,50

127,00
635,70

1 теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы жəне алтынның бағасы 2006 жылдың аяғындағы жағдай бойынша көрсетілген.
2 ЕАВ-дағы таза активтер – бұл ЕАВ-дағы жиынтық активтер мен резидент еместер алдындағы міндеттемелер арасындағы
айырма
3 Тар ақша базасы – бұл ЕДБ-нің ҚРҰБ-дағы мерзімді депозиттерін есепке алмағандағы ақша базасы
4 ЕДБ –екінші деңгейдегі банктер

2007 жылғы қазанның бірінші жартысында Ұлттық Банктің халықаралық
резервтері төмендеді.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері ағымдағы бағалармен 3,2 % (немесе
584,3 млн. долл.) төмендеді.
Ұлттық Банктің Қаржыминінің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша
операциялары, екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасымен
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың азаюы жəне ішкі валюта нарығында
валюта сату таза валюта қорларының (ЕАВ) 606,0 млн. долларға азаюына əкелді.
Алтындағы активтер оның əлемдік нарықтардағы бағасының 1,5 % артуы нəтижесінде
21,7 млн. долл. өсті.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері тұрақты бағалармен 3,3 %, ЕАВ-дағы
таза активтер 3,6 %, алтындағы активтер 3,6 % төмендеді, алтындағы активтер өзгерген
жоқ.

Елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағалармен) тұтастай алғанда Ұлттық
қордың ақшасын (алдын ала деректер бойынша 18 754,2 млн. долл.) қоса есептегенде
1,4 % төмендеп, 36 595,2 млн. доллар болды.
2007 жылғы қазанның бірінші жартысында Ұлттық Банктің таза халықаралық
резервтерінің төмендеуіне ақша базасының 2,4% (немесе 41,0 млрд. теңгеге) сығымдалуы
себепші болды.
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