ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 2 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2 0 0 8 ЖЫЛҒЫ 16 ҚАҢТАР
Халықаралық резервтер, ақша базасы жəне
ағымдағы жылғы қаңтарда ноталарды
шығару графигі туралы

2. Халықаралық резервтер жəне ақша базасы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
халықаралық резервтері (Ұлттық қордың ақшасын есепке алмағанда) жəне ақша базасы 2008
жылғы 15 қаңтарда мынадай болды:

Таза халықаралық резервтер, млн. долл.
оның ішінде:
ЕАВ-дағы таза активтер2
Алтын
Ақша базасы, млрд. теңге
Тар ақша базасы3, млрд. теңге
ЕДБ-дің4 ҚРҰБ-дегі мерзімдік депозиттері, млрд.
теңге
KZT/USD (кезең аяғында)
Алтынның бағасы (1 троя унциясы үшін USD-мен)

Ағымдағы бағамен

Тұрақты бағамен1

18 451,5

18 270,4

16 463,4
1 988,1
1 534,0
1 524,0
9,95

16 463,4
1 807,0
1 534,0
1 524,0
9,95

120,45
911,50

120,30
828,50

1 теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы жəне алтынның бағасы 2007 жылдың соңындағы дерекпен көрсетілген.
2 ЕАВ-дағы таза активтер – бұл ЕАВ-дағы жалпы активтер мен міндеттемелер арасындағы айырма
3 Тар ақша базасы –бұл ЕДБ-дің ҚРҰБ-дегі мерзімдік депозиттерін есепке алмағандағы ақша базасы
4 ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

2008 жылғы қаңтардың бірінші жартысында Ұлттық Банктің халықаралық
резервтері ұлғайды.
Ағымдағы бағамен Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 6,1 % (немесе 1
062,0 млн. долл.) өсті.
Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсуі, екінші деңгейдегі
банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы
қалдықтардың

көбеюі

ішкі

валюта

нарығында

валюталар

сатумен

ішінара

бейтараптандырылды. Нəтижесінде, таза валюта қорлары (ЕАВ) 926,5 млн. долл.,
алтындағы активтер оның əлемдік нарықтағы бағасының 10,0%-ға өсуі нəтижесінде
135,5 млн. долл. ұлғайды.

Тұтастай алғанда елдің халықаралық активтері (ағымдағы бағамен), Ұлттық
қордың ақшасын қоса алғанда (алдын ала деректер бойынша 21 300,7 млн. долл.),
39 755,1 млн. долл. құрады. Алдыңғы айға қарағанда өсу 3,4% құрады.
2008 жылғы қаңтардың бірінші жартысында Ұлттық Банктің таза халықаралық
резервтерінің өсуіне ақша базасының 4,8% (немесе 69,7 млрд. теңгеге) кеңеюі себепші
болды.
2. 2008 жылғы қаңтарда Ұлттық Банктің ноталарын шығару графигі.
2008 жылғы қаңтарда Ұлттық Банк Графикке сəйкес қысқа мерзімді ноталардың
4 аукционын өткізеді.
Күні

Айналыс мерзімі, күн

Жарияланған
шығару көлемі,
млрд. теңге
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28

11.01.2008
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