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Ард Секюритиз ҮЦК-иас бэлтгэв



ҮХХ САЛБАР

Английн Saviss судалгааны
байгууллагын нийтэлснээр
2020 оны байдлаар зах
зээлийн үнэлгээгээр
хөрөнгийн болон бондын
зах зээл нийлээд 232.7 их
наяд доллар байсан бол
орон сууцын үл хөдлөх
хөрөнгийн зах зээл 291.1
их наяд доллар буюу 25
хувиар илүү байжээ.

Эх сурвалж: Savills

БНХАУ нь 1.4 тэрбум хүн амтай ба 2020 онд дэлхийн нийт орон сууцын үл
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 30 хувийг дангаараа эзэлжээ. БНХАУ-ын ҮХХ-ийн
зах зээл 2020 онд өмнөх оны мөн үеэс 13 хувиар өссөн. Европ болон Хойд
Америкийн хүн амын нийлбэр нийт дэлхийн хүн амын ердөө 17 хувийг эзэлдэг
ч дэлхийн нийт ҮХХ-ийн зах зээлийн 43 хувийг дангаараа эзэлж байгаа нь тус
бүсүүдийн баялаг харьцангуй өндөр байгааг илтгэж байна.

Хөрөнгийн зах зээл, 
109.2 их наяд доллар

Бондын зах зээл, 
123.5 их наяд 

доллар

Олон улсын ДНБ, 
84.8 их наяд доллар Алтны зах зээл, 

12.1 их наяд доллар

Оффисын үл 
хөдлөх хөрөнгийн 

зах зээл, 
32.6 их наяд 

доллар

Оршин суух үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээл, 

258.5 их наяд доллар

2020 оны ҮХХ салбарын олон улсын зах 
зээлийн үнэлгээ

Олон улсын нийт 
ҮХХ зах зээлээс эзлэх 
хувь

Дэлхийн нийт хүн 
амын эзлэх хувь 

Азийн орнууд 
(БНХАУ-аас бусад)

БНХАУ

Африкын
орнуудӨмнөд 

Америк

Хойд Америк Европ Арабын 
орнууд

Эх сурвалж: Savills

Олон улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл

Эх сурвалж: Savills



Эх сурвалж: Ycharts, Trading economics

ҮХХ САЛБАР

БНХАУ-ын төв банк он гараад бодлогын хүүг 3.8 хувиас 3.7 хувь болгон
бууруулсан. Энэхүү бодлогын хүүг буулгасан шалтгаан нь хүнд нөхцөл
байдалд байгаа эдийн засгаа сэргээхээс гадна орон сууцны зээлийн хүүг
бууруулж, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлээ сэргээх бодлогод чиглэсэн гэж
шинжээчид үзэж байна.

Бодлогын хүү буурсантай холбоотойгоор БНХАУ-ын шинээр олгосон зээлийн
хэмжээ 2022 оны 1 сард 3.98 их наяд юань байсан нь өмнөх сарын 1.13 их
наяд юаниас ойролцоогоор 3 дахин өсжээ. Харин М2 мөнгөний хэмжээ 1
сард өмнөх жилийн мөн үеэс 9.8 хувиар өссөн.
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Эх сурвалж: БНХАУ-ын төв банк

БНХАУ-ын макро эдийн засаг болон ҮХХ-ийн зах зээл
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ҮХХ САЛБАР

2022 оны 2 сарын байдлаар БНХАУ-ын ажилгүйдлийн түвшин 5.5 хувь
болсон нь сүүлийн нэг жилийн хамгийн дээд түвшинд хүрчээ. Дотор нь
задалж үзвэл 16-24 насныхан дунд ажилгүйдлийн түвшин хамгийн өндөр
буюу 15.3 хувь байгаа нь залуу хүмүүс ажилгүйдэлд ихээхэн өртөж байгааг
харуулж байна.

БНХАУ-ын цар тахлын нөхцөл байдал муудаж хөл хорио тогтоосны улмаас
31 хамгийн том хотуудын дундаж ажилгүйдлийн түвшин 3 сард өмнөх
сарын 5.1 хувиас өсөж 5.4 хувьд хүрсэн бөгөөд нэг хүний 7 хоногт
ажилласан дундаж цаг 47.8 цагаас 46.7 цаг болон буурчээ. Энэ нь сүүлийн
үед тус улсад илүү олон хүн ажилгүй болж байгаагаас гадна илүү цөөн
цагаар ажилладаг болж байгаа нь өрхийн орлого буурч, зээлээ төлөхөд
хүндрэл үүсгэж байна.
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2017 онд ердөө 9 мянган байр муу
зээлийн барьцаанд хураагдсан бол
2021 оны эцэс гэхэд энэ тоо 187
дахин өсөж 1.68 сая ширхэг байр
барьцаанд хураагдсан нь дан ганц
эдийн засгаас гадна банк
санхүүгийн зах зээл давхар хямарч
болзошгүйг харуулж байна.
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БНХАУ-ын хамгийн том 70 хотын
шинэ орон сууцны үнэ 2022 оны 2
сард өмнөх жилийн мөн үеэс
ердөө 2 хувь өссөн нь 2021 оны 5
сард 4.9 хувь байснаас 2.5 дахин
буурч 2015 оноос хойших хамгийн
бага өсөлт байжээ.
Үүнээс харахад хүмүүсийн орон
сууцны худалдан авалтын эрэлт
тогтмол буурч, борлуулалт
хумигдахад нөлөөлөх хүчин зүйл
болж өгч байна.

Эх сурвалж: БНХАУ-ын ҮСХ



ҮХХ САЛБАР
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БНХАУ-ын ҮХХ-ийн 
борлуулалтын өсөлтийн хувь

2021 онд БНХАУ-ын орон сууцын
үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт
өмнөх жилийн мөн үеэс 5.3
хувиар өссөн нь өмнөх
жилүүдээс ойролцоогоор 2 дахин
бага өсжээ. АНУ-ын санхүүгийн
телевиз CNBC-ийн мэдээлж
буйгаар БНХАУ-ын 100 хамгийн
том ҮХХ компаниудын
борлуулалт өмнөх жилийнхээс 35
хувиар буурсан талаар
нийтэлжээ.
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Zhenro Properties Group
хувьцааны ханш [6158]

/ХонКонг доллар/

Хувьцааны ханш 2 сарын 
дотор 80%-иар унасан

БНХАУ-ын томоохон ҮХХ
компаниудын нэг Zhenro
Properties Group энэ 2 сард 1
тэрбум долларын бондын
төлбөрөө төлж чадахгүйгээ
мэдэгдсэний улмаас компанийн
хувьцаа 3.6 ХонКонг доллароос
0.69 доллар болон унажээ. Үүнээс
хойш 2 сарын дараа буюу энэ 4
сард тус компани бондын эргэн
төлөлтөө хийж чадалгүй дефолт
зарлаж байгаагаа мэдэгдсэн.

Эх сурвалж: Блүүмбэрг

БНХАУ-ын ҮХХ-ийн салбарын бондын эргэн төлөлтийн хүндрэл
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Evergrande Properties Services 
Group хувьцааны ханш [6666]

/ХонКонг доллар/

Өнгөрсөн жил ихээхэн шуугиан
үүсгэж байсан Evergrande
компани 2021 оны 12 сард 300
тэрбум ам.доллар бүхий
зээлийнхээ хүүг хугацаандаа
төлөөгүй ба олон улсын зээлжих
зэрэглэл тогтоодог Fitch Rating
компани Evergrande-ийг зээл
эргэн төлж чадалгүй дефолт
болсон талаар зарласан.

Хувьцааны ханш 1 жилийн 
хугацаанд 90%-иар унасан

Эх сурвалж: БНХАУ-ын ҮСХ



БНХАУ-ын ҮХХ-ийн худалдан авалтын эрэлт буурснаар компаниудын
борлуулалт буурч, өрөө төлж чадалгүй нэмж зээл авч өмнөх зээлээ төлөх
хүндрэл үүсээд байна. Хэрвээ нөхцөл байдал энэ чигээрээ үргэлжлэх юм
бол БНХАУ-ын компаниуд зээлээ төлж чадалгүй дампуурах эрсдэлд орно.
Ингэснээр БНХАУ-ын ҮХХ-ийн салбар хямрахаас гадна, тэдгээр
компаниудад зээл олгосон олон улсын санхүүгийн байгууллагууд мөн
асуудалд орж болзошгүй.

ҮХХ САЛБАР

1 .ҮХХ компани 
бондын өрийн 

дарамтад ороход

2. Хөрөнгө 
оруулагчид ҮХХ
компанийн муу 

бондыг зарснаар

3. ҮХХ компани нэмж 
илүү өндөр өгөөжтэй 

бонд гаргах 
шаардлага үүснэ

4. Ингэснээр ҮХХ
компани муу 
бондоо дахин 

санхүүжүүлэхээр 
өрийн цикл үүснэ

Бондын өрийн дарамтын цикл

Тус компани нь баригдаж дуусаагүй барилгуудаараа зээлээ барагдуулахаас
гадна одоо гүйцэтгэж буй хэдэн зуун барилгын ажлаа зогсоосон юм.

Хэрвээ Evergrande компани дампуурах юм бол дараах гурван асуудлыг
үүсгэнэ:
1. Худалдан авагчид урьдчилгаа төлбөрөө алдахаас гадна орон сууцгүй

болох эрсдэлтэй.
2. Бэлтгэн нийлүүлэгчид болон хамтран ажиллаж буй компаниуд ихээхэн

алдагдал хүлээж дампууралд хүргэж магадгүй.
3. Evergrande компани дампуурснаар зээл олгосон банкнууд алдагдал

хүлээснээр БНХАУ-ын санхүүгийн салбарт томоохон хүндрэл болно.



ҮХХ САЛБАР
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БНХАУ-ын ҮХХ-ийн салбарын зах
зээлийн үнэлгээг дагадаг ETF-ийн
ханш 2021 оноос хойш 70 хувиар
унасан байгаа нь тус улсын ҮХХ-ийн
салбар хөрөнгийн бирж дээр
нийтээрээ уналтад орж байгааг
харуулж байна.

БНХАУ-ын ҮХХ-ийн салбарын бондын эргэн төлөлтийн хүндрэл

БНХАУ-ын нийт 100-аад ҮХХ компаниудын өр төлбөр ойролцоогоор 100
тэрбум доллартой тэнцэж байгаа бөгөөд БНХАУ-ын ҮХХ мэдээллийн төвийн
мэдээлснээр тус салбарын топ 100 компанийн борлуулалт 2022 оны 1 сард
өмнөх оны мөн үеийнхээс 40 хувиар буурсан нь энэхүү салбар удахгүй өрийн
дарамтад орох эрсдэлийг үүсгэж байна.
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Долларын бонд Юанийн бонд

Эх сурвалж: Investing.com

Эх сурвалж: Блүүмбэрг



ҮХХ САЛБАР

БНХАУ-ын ҮХХ-ийн зах зээлийн үнэлгээ 2021 онд 55 их наяд доллар буюу

улсынхаа ДНБ-ний 29 хувийг эзэлдэг бөгөөд АНУ-ын ҮХХ-ийн зах зээлээс

2 дахин том байгаа юм. Иймд БНХАУ-ын ҮХХ салбарын борлуулалт

хумигдаж, өрийн дарамтаас болж хямралд орвол эдийн засагт хүнд

цохилт үзүүлэхээр байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк UBS-ийн

таамаглаж байгаагаар хэрвээ БНХАУ-ын ҮХХ-ийн салбар хямарвал, олон

улсын хөрөнгийн зах зээл дээрээс 1 их наяд үгүй болж, олон улсын ДНБ-

ний түвшин 0.5 хувиар буурах эрсдэлтэйг дурджээ.

ҮХХ-ийн салбар 2020 оны байдлаар банкнуудын зээлийн багцын 27.4

хувийг эзэлсэн тул санхүүгийн салбартай ихээхэн уялдаатай юм. S&P

Global Ratings байгууллагын мэдээлж байгаагаар орон сууцны найдваргүй

зээлийн түвшин 2020 онд 2 хувь орчим байсан бол 2021 онд 5.5 хувь болж

өссөн гэж байгаа нь ҮХХ-ийн зах зээлээс гадна санхүүгийн зах зээл нь

бас хямарч болзошгүйг анхааруулжээ.

ҮХХ-ийн салбарын хямрал нь цаашлаад олон улсын зах зээлд нөлөөлөх

боломжтой юм. Жишээлбэл, барилгын материал, машин тоног

төхөөрөмжийн худалдан авалт үгүй болсноор эрэлт огцом буурч, түүхий

эд материал болон таваарын зах зээлд үнийн хөөргөдөл үүсгэж болно.

Хэрвээ урд хөршийн бүтээн байгуулалт зогсох юм бол Монгол Улсаас гол

импортолдог түүхий эд болох нүүрс, зэс, төмрийн хүдэр зэрэг эрдэс

бүтээгдэхүүний эрэлт буурч манай орны эдийн засаг, гадаад валютын

нөөц зэрэгт сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Мөн барилгын материал болон

түүхий эдийн материалын үнэ өсөж инфляцыг нэмэгдүүлж магадгүй.

БНХАУ-ын ҮХХ-ийн зах зээлийн хямрал ямар үр дагавартай вэ?



Эх сурвалж: Remax mongolia

Remax Mongolia-ийн 2022 оны 2 сарын судалгаанд 2021 оны орон сууцны зах
зээлийг нийтээр нь авч үзвэл өмнөх оны үеэс 15.3 хувиар өсжээ. Худалдан
авалтын зүгээс хамгийн их эрэлттэй байдаг 1-2 өрөө байрны үнэ 40 хувь өссөн.
Энэхүү үнийн өсөлтөд хамгийн ихээр нөлөөлсөн зүйл бол барилгын
материалын үнийн өсөлт байжээ.

Доорх зураг нь барилгын өртгийн индексийг харуулж байгаа бөгөөд барилга,
байгууламжийг барихад зарцуулж буй барилгын материал, машин, механизм,
цалингийн үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг. Өнгөрсөн жил энэхүү индекс 21
хувиар өссөн нь барилгын материалын өртөг өссөнийг харуулж байна.

ҮХХ САЛБАР

Монгол Улсын орон сууцны үнийн өсөлтөд юу нөлөөлж 
байна вэ?
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Эх сурвалж: ҮСХ

Шинэ болон хуучин орон сууцны м.кв-ийн үнэ ханш

2020 2021 Өсөлт %

Шинэ орон сууцны 
дундаж үнэ

2,654,215 3,258,853 19%

Хуучин орон сууцны 
дундаж үнэ

2,023,258 3,110,932 54%

Тэнхлэг зууч компанийн тайланд тусгагдсанаар 2021 онд шинэ орон сууцны
дундаж үнэ өнгөрсөн оны мөн үеэс 19 хувиар өссөн бол хуучин орон сууцны
үнэ 54 хувиар буюу илүү ихээр өсжээ.



Эх сурвалж: Монголбанк

Дээрх зургаас харахад 2021 оны 9 сараас хойш шинээр олгосон ипотекийн
зээлийн дүн ихээхэн буурч байгаа хандлагатай харагдаж байна. Гол анхаарал
татаж байгаа зүйл нь 9 сараас хойш хөтөлбөрийн эх үүсвэрийн эзэлж байгаа
хэмжээ нь тогтмол буурч байгаад оршино.

Сүүлийн 6 сарын байдлаар хөтөлбөрийн эх үүсвэр 85 тэрбум төгрөгөөс 26
тэрбум болж 3.3 дахин буурсан нь ипотекийн зээлийн төлбөр 2 дох жилдээ
хойшлогдсонтой холбоотой байж болохоор байна. Ипотекийн зээлийн төлбөр
хойшлогдсоноор шинээр олгох зээлийн эх үүсвэр хумигдаж орон сууцны
борлуулалт буурахад нөлөөлж болзошгүй юм.

ҮХХ САЛБАР
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Шинээр олгосон ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийн бүтэц

Банкны эх үүсвэр Хөтөлбөрийн эх үүсвэр

Улаанбаатар хотод захиалга авч байгаа 52,692 айлын орон сууцны
борлуулалтыг авч үзэхэд 49 хувь нь борлогдсон, 51 хувь нь хараахан
борлогдоогүй байна. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах эрэлт тийм ч их
өсөөгүй байгааг илэрхийлж байна. Ийнхүү үнийн өсөлт эрэлтээс биш, өртгөөс
болж өсөж байгаа нь манай улсад орон сууцны үнийн хэт хөөргөдлийн эрсдэл
үүссэн байж болзошгүйг илтгэж байна.
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Ипотекийн зээл Монгол Улсын ҮХХ-ийн салбарт хэрхэн 
нөлөөлж байна вэ?
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