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1. Халықаралық резервтер жəне ақша базасы. Халықаралық резервтер (Ұлттық
қордың ақшасын есепке алмағанда) жəне ақша базасы 2008 жылғы 31 қаңтарда мынадай
болды:

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

Ағымдағы бағалармен

Тұрақты бағалармен 1

19 155,1

18 947,8

17 144,6
2 010,5
1 509,5
1 496,0
13,47

17 144,6
1 803,2
1 509,5
1 496,0
13,47

120,22
923,75

120,30
828,50

1 теңгенің АҚШ долларына бағамы жəне алтынның бағасы 2007 жылдың соңына көрсетілген.
2 ЕАВ-ғы таза активтер – бұл ЕАВ-ғы жиынтық активтер мен міндеттемелер арасындағы айырма
3 Тар ақша базасы – бұл ЕДБ-дің ҚРҰБ-ғы мерзімді депозиттерін есепке алмағандағы ақша базасы
4 ЕДБ –екінші деңгейдегі банктер

2008 жылғы қаңтарда Ұлттық Банктің халықаралық резервтері ұлғайды.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері ағымдағы бағалармен 10,2% (немесе
1 765,6 млн. долл.) өсті.
Ішкі валюта нарығында валюта сатып алу, Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына
валютаның түсуі, екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың ұлғаюы валюта қорларының өсуіне
себепші болды. Нəтижесінде таза валюталық қорлар (ЕАВ) 1 607,6 млн. долл., алтынның
əлемдік нарықтардағы бағасының 11,5% өсуі нəтижесінде алтындағы активтер 158,0 млн.
долл. ұлғайды.

Елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағалармен) тұтастай алғанда Ұлттық
қордың ақшасын (алдын ала деректер бойынша 21 555,9 млн. долл.) қоса есептегенде 40
717,2 млн. доллар болды. Өткен айға қарағанда 5,9% өскен.
2008 жылғы қаңтар айында Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтерінің өсуі
ақша базасының 3,1 % (немесе 45,2 млрд. теңгеге) кеңеюіне себепші болды.
2. 2008 жылғы ақпан айында Ұлттық Банктің ноталарын шығару кестесі.
2008 жылғы ақпан айында Ұлттық Банк Кестеге сəйкес қысқа мерзімді ноталардың
5 аукционын өткізеді.
Күні

Айналыс
мерзімі, күндер

01.02.2008

28

Шығарылымының
жарияланған көлемі,
млрд. теңге
25

08.02.2008

28

25

15.02.2008

28

25

22.02.2008

28

25

29.02.2008

28

25

3.

Ұлттық

Банктің

қайта

қаржыландыру

операциялары

бойынша

қамтамасыз етуге қабылдау үшін жарамды деп танылған активтердің тізімін
кеңейту туралы.
Ағымдағы жылдың 4 ақпаннан бастап кері РЕПО операцияларын жүргізу кезінде
кепілмен қамтамасыз ету тізбесіне Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сəйкес екінші деңгейдегі
банктердің

сатып

алуына

рұқсат

етілген,

Қазақстан

Республикасының

ұлттық

компанияларының бағалы қағаздары, шет мемлекеттердің бағалы қағаздары жəне
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары енгізілген. РЕПО операцияларын
жүзеге асыру мақсаты үшін қабылданатын қамтамасыз ету бойынша дисконттау пайызы
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның бағалы қағаздарды бағалау əдістемесіне сəйкес
белгіленеді.
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