ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№21 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2006 жылғы 1 тамыз
Халықаралық резервтер жəне
ақша базасы туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) халықаралық резервтері (Ұлттық Қордың
ақшасын ескермей) жəне ақша базасы 2006 жылғы 31 шілдеде 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 трой унциясы үшін USD-мен)

Ағымдағы бағамен

Тұрақты бағамен 1

13 900,2

13 661,7

12 675,4
1 224,8
1 162,9
1 060,0
102,3
118,41
637,00

12 675,4
986,3
1 162,9
1 060,0
102,3
133,98
513,00

1 2005 жылдың аяғындағы теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтынның бағасы көрсетілген.
2 ЕАВ-мен таза активтер – бұл ЕАВ-ғы жалпы активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылық
3 Аз ақша базасы – ҚРҰБ-нің ЕДБ мерзімді депозиттері ескерілмеген ақша базасы
4 ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

2006 жылғы шілдеде Ұлттық Банктің халықаралық резервтері ұлғайды.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтерінің ағымдағы бағасы 6,3%-ға (немесе 821,0 млн.
долл.) өсті. Ішкі валюта рыногында валюта сатып алу жəне Үкіметтің шотына валютаның түсуі, Ұлттық қордың активтерін толықтыру жəне Қаржы министрлігінің сыртқы борышына қызмет көрсету
бойынша операцияларды жүргізу жағдайларында да таза валюта қорларының (ЕАВ) 750,6 млн. долларға көбеюіне əкелді. Алтынмен активтер оның əлемдік рыноктардағы бағасының 6,1%-ға өсуі нəтижесінде 70,4 млн. долларға өсті.
Тұрақты бағамен Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 5,8%, ЕАВ-мен таза активтер –
6,3% өсті, алтынмен активтер өзгерген жоқ.
Елдің халықаралық резервтері жалпы алғанда (ағымдағы бағамен) яғни, Ұлттық Қордың ақшасын (алдын-ала деректер бойынша – 10 205,4 млн. долл.) қоса алғанда 24 110,1 млн. долл. болды.
Өткен айда өсуі 5,1 % болды.
2006 жылғы шілдеде Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтерінің өсуі ақша базасының 9,89%-ға (немесе 103,9 млрд. теңгеге) кеңеюіне себепші болды. Бұл ретте, аз ақша базасының теңеюі (ҚРҰБ-нің ЕДБ мерзімді депозиттері ескерілмеген) 26,2% (немесе 219,8 млрд. теңге)
болды.
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