


ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар

• 2022 оны 10 сарын байдлаар инфляц улс даяар 14.5% байгаа нь өнгөрсөн сарын 13.8%-иас 0.7 нэгжээр

өсжээ. Инфляц ийнхүү 3 сар дараалан тогтмол буурч байсан тренд 10 сараас эвдэгдлээ. Өсөлтийн 52.6%-

ийг импортын барааны үнэ эзэлсэн. Хэрвээ урд хөршийн хөл хорионы нөхцөл байдал хурдхан сайжрахгүй

бол цаашид үнийн өсөлт дотоодод үргэлжилж магадгүй.

• Гадаад валютын нөөц 10 сард $2.8 тэрбум хүрснээр өмнөх сараас 0.3%, өмнөх жилийн мөн үеэс 33.7%

буурсан байна. Энэхүү нөөц нь импортын 3-аас 4 сарын л хэрэгцээг хангах боломжтойг Монголбанкны

ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн мэдэгдсэн. Иймд, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй бол гадаад валютын

нөөцийн хомсдолд орох эрсдэл үүссээр байна.

• Төгрөгийн ханш он гарснаас хойш 20.0%-иар суларсан ба 11 сарын 29-ний Монголбанкнаас зарласан

ханшаар ₮3,420 хүрчээ.

• МХБ-ийн ТОП-20 индекс 11 сарын 29-ний байдлаар он гарснаас хойш -26.2%, MSE-A индекс -14.9%, MSE-

B индекс -2.1% унасан үзүүлэлттэй байна. Дотоодын хөрөнгийн зах зээл 10 сарын дундуур өсөлт үзүүлсэн

боловч 11 сард эргээд унасан. Инфляц зорилтот түвшин болох 4-8%-иас илүү хэвээрээ байгаа тул

Монголбанк бодлогын хүүг нэмсээр байх магадлал өндөр тул хөрөнгийн зах зээл өсөхөд саад болж байна.

ТOP-20 индекс дотроос ердөө 5 хувьцааны

ханш (BDS, INV, TCK, TTL, MMX) оны эхнээс

хойш өсөлттэй байжээ. 11 сард MNP

(+13.0%) хамгийн их өссөн бол UID

хувьцааны ханш (-19.8%) хамгийн их

уналттай байв.

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд Талх Чихэр

компанийн ханш хамгийн ихээр буюу 48.2%-

иар өсжээ.

Монос Хүнсийн ханш он гарснаас хойш 18.8%

унасан боловч жилийн өмнөх ханшаасаа

32.9% илүү байгаа нь ирээдүйд өсөлт үзүүлэх

боломжтойг харуулж байна.

AARD ADB AIC MNP APU GOV ERDN INV TTL TUM MNDL UID SUU MFC LEND BODI NEH MMX BDS TCK

11/25/2022 3,436 93 760 870 1,366 244 680 4,447 8,185 311 74 3,450 465 92 29 125 18 3,790 1,350 32,000

YTD% -64.9% -57.7% -42.4% -35.6% -24.3% -25.1% -25.3% 10.0% 8.3% -54.0% -23.7% -8.8% -21.2% -18.8% -28.1% -19.1% -34.3% 8.9% 13.5% 16.6%

MoM% -2.7% -0.4% 3.7% 13.0% 2.5% -4.6% 4.0% 1.1% -1.2% 1.3% -5.9% -19.8% 0.0% -5.1% 3.5% 0.0% -12.2% 0.9% -5.5% 1.7%

YoY% -63.9% -55.8% -43.5% -27.6% -8.3% -26.8% -27.9% 36.8% 9.8% -26.1% -22.3% 23.2% 14.8% 32.9% -31.5% -21.3% -25.9% 13.4% 3.9% 48.2%

ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Дэлхий дахинд инфляцын түвшин харилцан адилгүй байна. Европ, Англид 10-аас дээш хувь хэвээрээ байгаа

бол АНУ-д сүүлийн 3 сар дараалан буурсан. Үүний үр дүнд АНУ-ын төв банк 11 сарын хурлаараа бодлогын

хүүг өмнөх саруудаас илүү бага дүнгээр буюу 0.50% өсгөнө гэсэн. Энэхүү мэдэгдлийг хөрөнгийн зах зээл

ихээхэн өөдрөгөөр хүлээн авсан. Жишээлбэл, S&P 500 индекс энэ 7 хоногт 1.02% өссөн бол Nasdaq индекс

2.07% өсөв. БНХАУ-ын эрх баригчид цар тахлын эсрэг баримталж буй байр сууриа зөөлрүүлэх мэдээний

сургаар тус улсын хөрөнгийн зах зээл 7 хоногийн хугацаанд 4.18% хүртэл өсжээ. Хөрөнгийн зах зээл олон

улсад ийнхүү өөдрөг байгаа нь “айдсын индекс” болох VIX-ийг сүүлийн таван 7 хоног буурахад нөлөөлж, 20

нэгжээс доош буюу хэлбэлзэл багатай, хэвийн үзүүлэлт рүү оруулжээ. 12 сар нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд

“Santa Claus rally” буюу өвлийн өвгөн бэлгээ таараадаг, ихээхэн ээлтэй үе байдаг тул оны эцэс гэхэд бухын

зах зээл рүү орно гэсэн хүлээлт газар авч эхэлсэн.
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Симбол Үнэт цаасны нэр Нийт ширхэг Нийт үнийн дүн /₮/

APU АПУ 33,575,095 48,666,252,468

MNP Монгол Шуудан 4,832,692 3,235,018,061

CUMN
Сэнтрал Экспресс Си 

Ви Эс
14,570,079 3,122,715,879

TTL Таван толгой 349,700 2,797,600,000

TCK Талх Чихэр 71,249 2,445,298,000

AARD
Ард Санхүүгийн 

Нэгдэл
202,026 1,273,380,530

BODI Бодь Даатгал 6,666,667 1,092,549,433

INV Инвескор ББСБ 225,734 1,000,001,620

AIC Ард Даатгал 748,996 711,546,200

SDT Хот Девелопмент 8,387,767 503,266,020

DBL Даваанбулаг 1,729,698 392,641,446

JTB Женко Тур Бюро 4,548,771 300,173,398

ERDN
Эрдэнэ Ресурс

Девелопмент
315,279 250,646,805

MVO Монгол шевро 25,279 250,009,310 

HSX Хишиг Уул 217,063 138,920,320

HBT Хөнгөн Бетон 58,333 11,666,600

HVL Хөвсгөл 48,690 3,541,224

ULZ Өлзий- Дундговь 6,804 680,400

Нийт 66,195,907,714

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

Багцын арилжаа

2022 оны 1 сараас 2022 оны 11 сарын 30-ны

хооронд 41 удаагийн багцын арилжаа 18

компанийн хувьцаа нь дээр явагдаж, нийт

₮66.2 тэрбумын арилжаа хийгдсэн байна.

Хамгийн сүүлд 11 сарын 28-нд Сэнтрал

Экспресс Си Ви Эс компанийн хувьцаа нь

дээр ₮544 саяын арилжаа явагджээ. Нэгж

хувьцаа нь ₮226-өөр арилжаалагдсан байна.

Он гарснаас хойш хамгийн их багцын

арилжаа явагдсан нь АПУ байсан бол

Монгол Шуудан дээр ₮3.2 тэрбумын

арилжаа явагджээ.

11 сард он гарснаас хойш хоёрт орохоор их дүнтэй 

арилжаа явагджээ

Нийт арилжааны дүн

Он гарснаас хойш МХБ дээр нийт ₮396.9

тэрбумын арилжаа хийгджээ. 5 сард ₮84.5

тэрбумын арилжаа хийгдсэн нь одоогоор

хамгийн их арилжаа явагдсан сар болж

байна. Тухайн сард ₮76.6 тэрбумын

компанийн бонд гарсан нь арилжааны дүнг

өндөр болоход нөлөөлжээ. Харин 10 сард

арилжааны дүн ₮68.5 тэрбум байсны ₮35.5

тэрбум нь анхдагч хувьцааны зах зээлээс,

₮10.3 тэрбум нь хоёрдогч зах зээлээс

бүрдсэн. Үүний шалтгаан нь Төрийн банкны

IPO холбоотой байсан. 11 сард Голомт банк

IPO хийснээр ₮118.8 тэрбум босгосон тул

энэ оны хамгийн их арилжаа хийгдсэн сар

болох магадлал өндөр байна.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар
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Эх сурвалж: Economic times

Дэлхий дахинд дизель түлшний нийлүүлэлт хомсдолд орох эрсдэлтэй байна

Дизель түлш нь ачааны машинаас

авхуулаад уурхайн хүнд үйлдвэрийн машин,

механизмыг түлшээр хангаж байдаг тул

олон улсын эдийн засагт нэн чухал үүрэг

гүйцэтгэдэг. Economic times-д мэдээлснээр

ирэх хэдэн сарын дотор дэлхий дизель

түлшний хомсдолд орно гэжээ.

Үүний нэг шалтгаан нь 2020 оны цар тахлын

үеэр дэлхий даяараа хөл хорионд орсон нь

газрын тосны үйлдвэрүүдийг үйл

ажиллагаагаа зогсооход хүргэсэн.

Үйлдвэрлэл ийнхүү огцом зогссоны зараа

дахин нээхэд цаг хугацаа ордог тул газрын

тосны нийлүүлэлт хүчтэй буурсан. АНУ

болон Европын Холбоо нар ОХУ-ын газрын

тосны импорт дээр хориг тавьсан нь олон

улсад нэмэлт хомсдол үүсгэсэн.

Улсын хэмжээнд 2022 оны 11 сарын 14-ний

өдрийн байдлаар дизель түлш 34,114 тн

үлдэгдэлтэй байгаа нь 13 хоногийн

хэрэглээтэй тэнцэж байна. Графикаас

харахад дизель түлшний нөөц 9 сарын 12-

ноос тогтмол унаж эхэлсэн байна.

11 сарын 23-нд эрчим хүчний сайд

Б.Чойжилсүрэн Монгол Улсын гурван уурхай

дизель түлшгүй болсон талаар мэдээлсэн.

Энэхүү асуудлыг 12 сард ОХУ-ын

“Роснефть”компаниас нэмэлт дизель түлш

авах хүртэл улсын нөөцөөр шийднэ гэв.

Эх сурвалж: ikon.mn

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар
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Эх сурвалж: Ашигт малтмал, газрын тосны газар
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Эх сурвалж: investing.com, trading economics

Монгол Улсын эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл 

Эх сурвалж: УУХҮЯ

10 сарын байдлаар нийт 23,145 мянган тонн

нүүрс экспортолсон нь төлөвлөснөөс 28.6%

давуулж биелүүлжээ. Зэсийн экспорт 1,201

мянган тонн байсан нь 2022 оны

төлөвлөсөн хэмжээнд хүрсэн байна. Харин

алтны гүйцэтгэл 86%-тай байгаа нь он

гарахад хүрчих боломжтой талаар

Монголбанкны ерөнхийлөгч мэдээлсэн.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %

Нүүрс (мян.тн) 18,000 23,145 +128.6%

Зэс (мян.тн) 1,213 1,201 99%

Алт (тн) 20 17 86%

1,346.5 

1,966.7 

247.4 

1,264.1 

1,441.2 

206.3 

Нүүрс

Зэс

Алт

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого (тэрбум ₮)

Төсөөлөл

Гүйцэтгэл

Эх сурвалж: УУХҮЯ

2022 оны 10 сарын байдлаар улсын төсөвт

нийт ₮3,201.8 тэрбум татвар, хураамж

хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс

хамгийн их төвлөрүүлсэн нь зэс байсан ба

₮1,441.2 тэрбумыг хийжээ. Энэ нь

төсөөлсөн дүнгийн 73%-тай тэнцсэн нь ирэх

2 сард гүйцэтгэх боломж байж магадгүйг

харуулж байна. Нүүрс төсөвт ₮1,264.1

тэрбумыг төвлөрүүлсэн нь хамгийн сайн

гүйцэтгэлтэй байсан бөгөөд 94%-тай

тэнцсэн бол алт 83%-ийн гүйцэтгэлтэй

байна.
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Таваарын фьючерс ханш оргил цэгээсээ ихэд буурсан

Нүүрсний ханш 2022 оны 9 сард, зэсийн

ханш 2022 оны 4 сард, алт ханш 2022 оны 3

сард оргил цэг дээрээ очсон байсан боловч

олон улсын эдийн засаг хямралд орох

сургаар уналт үзүүлээд байна. Таваарын

ханш 11 сараас сэргэж эхэлсний шалтгаан

нь нийлүүлэлтийн хомсдол болон АНУ-д

инфляц буурах хандлагатай болсон тул төв

банк бодлогын хүүг зөөлрүүлж магадгүйтэй

холбоотой тул цаашид өсөх магадлалтай.
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Эдийн засаг: Инфляцын түвшин АНУ-д буурах тал руугаа орсон боловч бусад хөгжингүй орнуудад өссөн

хэвээрээ байна. АНУ-ын 10 сарын инфляц 7.7%-тай гарсан нь сүүлийн 3 сар буурсан үзүүлэлтийг

үргэлжлүүллээ. Энэхүү трендийг Холбооны Нөөцийн Сан бас ажигласан тул ХНС-ийн ерөнхийлөгч Жером

Пауэлл 11 сарын 30-ны мэдэгдлээрээ бодлогын хүүг энэ 12 сард өмнөхөөс бага хувиар өсгөж магадгүй

байгаагаа мэдэгдсэн. Үүний улмаас хөрөнгийн зах зээл 4-өөс дээш хувь өссөн. Cleveland хотын Холбооны

Нөөцийн Сангаас инфляцыг 11 сарын 30-ны байдлаар 7.49% гэж урьдчилан таамагласан нь өнгөрсөн

сарынхаас бага буюу ХНСанг ирэх сард бодлогын хүүг багаар өсгөнө гэсэн хүлээлтийг илүү бататгаж өгч

байна.

Wells Fargo-оос АНУ-ын эдийн засгийн

өсөлтийг 2022 онд 2.2%, 2023 онд 1.6%, 2024

онд 2.8% байна гэж төсөөлсөн нь өнгөрсөн

сарынхаас бараг өөчлөгдөөгүй байна. Харин

АНУ-ын бодлогын хүү 2023 оны эхээр 4.75%-

5.00%, Европынх 2.50%, Английнх 4.00%

хүрнэ гэж харжээ.

ХНС-ийн 11 сарын мөнгөний бодлогын

хурлаар бодлогын хүүг инфляцыг зорилтот

түвшинд хүртэл өсгөсөөр байх дээр хатуу

байр суурьтай байгаагаа мэдэгдсэн.

10 сарын инфляц АНУ-ын хувьд буурсан

мэдээ шинжээчдийн хүлээлтээс бага байсан.

Шинжээчид инфляцыг 2023 онд 5.2% хүртэл

буурна гэж төсөөлсөн. Харин Европын бүсээр

инфляц буурах шинж ажиглагдахгүй байна.

Европ болон Англид эрчим хүчний үнэ хүчтэй

өссөн, 2022 оны эцсээр эдийн засаг нь

хямралд орох магадлал өндөр байгаа. АНУ

эдийн засаг 2023 оны эцсээр хямралд өртөж

болзошгүй.

Инфляц болон бодлогын хүү буурах үед

доллар ханш дагаад сулрах нь тодорхой.

Одоогоор энэ үе 2023 оны I улирлаас эхлэх

шинжтэй байна. АНУ-ын эдийн засаг удахгүй

хямралд орох мөчид төв банк бодлогын

хүүгээ буулгаж, эдийн засгаа сэргээх арга

хэмжээ авна. Бодлогын хүү 2023 оны сүүлийн

хагас жилээс буурч эхэлснээр долларын

ханш 2024 хүртэл унах магадлал өндөр

байна.

Эх сурвалж: Investing.com

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эх сурвалж: Investing.com

Долларын ханш дээд цэгтээ хүрэх тун

ойртсон

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар
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Инфляц буюу үнийн өсөлт 2022 оны гол

сэдэв байсан. Мөнгөний болон төсвийн

зөөлөн бодлого, нийлүүлэлтийн саатал,

эрчим хүчний доголдол зэргээс болж инфляц

хэдэн арван жилд тохиож байгаагүйгээр

өссөн. Хөгжингүй орнууд дундаас Европ

болон Английн инфляц 10.6%, 11.1% тус тус

хүрсэн. Инфляц хэт өссөнөөс төв банкнууд

хатуу мөнгөний бодлого баримтлахаас өөр

сонголтгүй болсон. Үр дүнд нь зах зээлд

ихээхэн хэлбэлзэл үүсэж, доллар хамгийн

эрсдэл багатай хөрөнгө болж хувирсан.

2023 онд гол анхаарал хандуулах сэдэв

инфляцын өсөлт дуусаж, буурах талдаа

орсон эсэхийг тогтооход байх болно. Хатуу

мөнгөний бодлого, эдийн засгийн уналтын

улмаас олон улсад инфляцын өсөлт дуусах

ойртсоныг дохиж байна.

Олон улсад инфляц хэзээнээс буурч эхлэх

вэ?

Хөгжингүй орнуудын бодлогын хүү 

YoY өөрчлөлт

Таваарын ханш унаж байгаа нь инфляц

буурахад нөлөөлж байна

Инфляц сүүлийн үед буурахад нөлөөлсөн нэг

хүчин зүйл нь нийлүүлэлт сайжирсантай

холбоотой. Үйлдвэрлэлийн ISM, PMI

индексүүд сүүлийн хэдэн сар тогтмол

сайжирсан.

2022 оны эхээр огцом өсөөд байсан таваарын

ханш сүүлийн хэдэн сар унасан. CRB

таваарын ханшийн индекс 5 сарын оргил

цэгээсээ 13% буурсан нь газрын тос болон

байгалийн хийн ханш унасантай холбоотой

байв. Дээрхээс үндэслэн шинжээчид АНУ-ын

инфляцыг 2023 онд 5.2% хүрнэ гэж

төсөөлжээ.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар

АНУ: 10 сарын инфляц 7.7%

Европ: 10 сарын инфляц 10.6%

Канад: 10 сарын инфляц 6.9%

Англи: 10 сарын инфляц  11.1%

Япон: 10 сарын инфляц 3.7%

12%
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580

CRB таваарын ханш vs Олон улсын 
нийлүүлэлтийн индекс

1.00
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ОУ-ын нийлүүлэлтийн индекс (RH)

Эх сурвалж: Wells Fargo

Эх сурвалж: Wells Fargo
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Эдийн засгийн өсөлт саарах

хандлага үргэлжилж магадгүй

Инфляц буурах хандлагатай байгаа ч эдийн

засгийн уналт 2023 онд эд мэдрэгдэж эхлэх

болов уу. Үнийн өсөлт их байснаар худалдан

авалт багасаж, хатуу мөнгөний бодлогын үр

дүнд эдийн засаг ирэх жил 1.6% өсөх

төсөөлөлтэй байгаа нь 2020 оны цар тахал

2009 оны санхүүгийн хямралыг тооцохгүй бол

1982 оноос хойших хамгийн бага өсөлт юм.

Илүү анхаарал татаж байгаа нь энэхүү эдийн

засгийн уналт дэлхий дахинд хэрхэн

харилцан адилгүй нөлөөлөхийг харахад

оршиж байна.

АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл харьцангуй

тогтвортой байгаа нь эдийн засгийг илүү

тэсвэртэй байхад дэмжлэг үзүүлсээр байна.

Иргэд одоогоор хадгаламжаасаа ихээхэн

хэрэглэж байгаа нь эдийн засгийн уналтыг

2023 оны III улирал хүртэл хойшлуулсан гэж

шинжээчид үзсэн.

АНУ-тай харьцуулахад Европ, Английн эдийн

засаг аль хэдий нь хямралд орсон байх

магадгүй. Эрчим хүчний үнэ огцом өссөнөөр

инфляцыг 2 оронтой тоо руу оруулсан. Үр

дүнд нь өрхийн бодит орлого өмнөх онтой

харьцуулахад буурсан. Английн эдийн засаг

III улиралд 0.2%-иар буурсан нь хямралын

эхлэл гэж шинжээчид үзэж байна. Засгийн

газраас хэмнэлтийн горимд шилжсэнээ

мэдэгдсэн нь тус улсын агшилтыг 2023 оны III

улирал хүртэл үргэлжилнэ гэж харж байна.

Европын Холбооны эдийн засаг III улиралд

0.2%-иар өссөн нь Англиас илүү ч худалдан

авах чадвар болон үйлдвэрлэл буурсаар

байна. Жишээлбэл, Европын үйлчилгээний

индекс 10 сард 48.6 нэгж, үйлдвэрлэлийн

индекс 46.4 нэгжтэй байгаа нь 50-иас бага

буюу уналттай байгааг илтгэж байна. Иймд,

шинжээчид Европт эдийн засгийн хямрал

2022 оны IV улиралд эхэлнэ гэж харж байна.

Европ болон Английн эдийн засгийн

нөхцөл байдал илүү муу байна

Эх сурвалж: Wells Fargo

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар
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БНХАУ-ын цар тахлын эсрэг авч буй

бодлого нь хөрөнгийн зах зээлд

сөргөөр нөлөөлж байна

БНХАУ-аас гарч буй эдийн засгийн мэдээ

тааруухан хэвээр байна. Жишээлбэл 10

сарын бараа материалын борлуулалт 0.5%-

иар буусан нь таамаглаж байснаас муу байв.

Хамгийн их анхаарал татсан мэдээ нь

БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн индекс хөл

хориотой байсан 5 сараас хойш анх удаа

сөрөг болсонд байлаа. 10 сарын Ковид

туссан өвчтөний тоо нэмэгдсэнээр томоохон

хотуудыг хөл хорионд оруулсан нь эдийн

загийн агшилтад шууд нөлөөлж байна.

Засгийн газраас “тэг-Ковид”-ын бодлогоо

баримталсаар байгаа ч зарим цар тахлын

шаардлагаа зөөлрүүлсэн. Жишээлбэл,

өвчтэй хүнийг онгоцоор улс руу нэвтрүүлсэн

тохиолдолд онгоцны компанийг торгодог

байсныг цуцалсан. Энэ дотоодын аялал

жуулчлалын салбарыг дэмжихэд чиглэсэн.

Гэвч шинжээчдийн үзэж буйгаар БНХАУ-ын

вакцинжуулалт чамлахаар бага, ялангуяа

настай иргэдийн дунд. Иймд, иргэдийн

вакцинжуулалт хангалттай хэмжээнд

хүрэхээс нааш Ковидын чанга бодлогоос

ухрахгүй болов уу. Дээрээс нь Ерөнхийлөгч

Ши Жин Пин 3 удаагаа сонгогдсон тул

улсынхаа иргэдийг нэгт тавьсан гэж түүхэнд

үлдмээр байгаа тул хатуу бодлого

баримталсаар байхаар харагдаж байна.

Шинжээчид БНХАУ-ын төв банк цар тахалтай

өнөөгийн үед эдийн засгаа сэргээхээр

мөнгөний зөөлөн бодлого баримтална гэж

харж байна. Ингэснээр Юанийн ханш 2023

оны эхэн хүртэл сулрах магадлалтай. Эдийн

засгийн өсөлт нь цар тахлын эсрэг бодлогын

улмаас энэ жил 3%, дараа жил 5% өсөх

төсөөлөлтэй байгаа нь өнгөрсөн үеийн

өсөлтүүдээс харьцангуй бага юм.

Эх сурвалж: Ourworldindata.org

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар

БНХАУ-ын Ковид туссан өвчтийн тоо
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Эх сурвалж: Wells Fargo
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Гадаад валютын зах зээлд эргэлтийн цэг

ойртож байна

Гадаад валютын зах зээлд гол анхаарал

татсан зүйл бол яах аргагүй долларын

чангарал байлаа. Сүүлийн хэдэн 7 хоногт

бага зэрэг суларсан ч он гарснаас хойш

бусад хөгжингүй орнуудын валюттай

харьцуулахад 11% өссөн хэвээр байна. Үүний

шалтгаан нь АНУ-ын эдийн засгийн нөхцөл

байдал бусад хөгжингүй эдийн засгуудаас

илүү тэсвэртэй байгаад оршино. Сүүлийн

хэдэн сард инфляц тогтмол буурсан нь

долларын ханшийг сулрах гол үндэслэл

болно гэж харж байна.

Wells Fargo-ийн шинжээчдийн үзэж буйгаар

АНУ-ын төв банкийг 2023 оны 3 сар гэхэд

бодлогын хүү өсгөхөө зогсооно гэж харж

байна. Тэр хүртэл долларын ханш нэмж 3.5%

өснө гэж төсөөлжээ. Ирэх жил бодлогын

хүүгийн өсөлт зогсож, эдийн засаг нь хямралд

орох үед долларын ханш суларна.

АНУ-ын эдийн засаг 2022.IV-2023.II хооронд

0.5% өсөх бол G7 орнуудын эдийн засаг 0.8%

агшина гэж төсөөлжээ. Харин 2023.III-2024.I

хооронд АНУ-ын эдийн засаг 1.6% агших бол

G7 улсын эдийн засаг 1.3% өсөх төсөөлөлтэй

байгаа нь долларын ханшийг сулрахад чухал

үүрэг гүйцэтгэнэ гэж харж байна.

Шинжээчид 2024 оноос эхлэн АНУ-ын

бодлогын хүү буурч байгаатай холбоотойгоор

долларын ханшийг сулрахад нөлөөлнө гэж

төсөөлж байна. АНУ-ын төв банкийг 2024 оны

I улирлаас эхлэн бууруулж оны эцэс гэхэд

2.5%-иар бууруулна гэж Wells Fargo

төсөөлсөн. Эцэст нь шинжээчид долларын

ханшийг 7 улирал дараалан нийт 12.5%

суларна гэж харж байгаа тул компаниуд

болон хөрөнгө оруулагчдыг ханшийн уналтад

бэлтгэхийг зөвлөж байна.

Эх сурвалж: Ourworldindata.org

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар

Эх сурвалж: Wells Fargo

Эх сурвалж: Wells Fargo
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Эх сурвалж: Wells Fargo

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар



СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ

Монголын макро эдийн засгийн үзүүлэлт

11/25/2022 2022Q2 2022Q1 2021 H2 2021 H1 2020 H2 2020 H1

АНУ 1 жил ЗГ бондын өгөөж 4.75% 2.88% 1.68% 0.38% 0.08% 0.11% 0.15%

Европ Холбоо 1 жил ЗГ бондын 

өгөөж
2.29% 0.58% -0.44% -0.63% -0.60% -0.65% -0.47%

Япон 1 жил ЗГ бондын өгөөж -0.09% -0.11% -0.05% -0.09% -0.11% -0.12% -0.18%

АНУ 10 жил ЗГ бондын өгөөж 3.67% 3.20% 2.46% 1.51% 1.60% 0.93% 0.66%

Европ Холбоо 10 жил ЗГ бондын 

өгөөж
3.04% 1.67% 1.13% 0.31% 0.23% -0.19% 0.07%

Япон 10 жил ЗГ бондын өгөөж 0.25% 0.24% 0.26% 0.07% 0.08% 0.04% 0.04%

Засгийн газрын бондын өгөөж

Хэмжих нэгж 2022Q3 2022 H1 2021 H2 2021 H1

ДНБ (2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр) YoY% 3.7% 1.9% 1.6% 6.3%

Инфляц 2022.10 YoY% 14.5% 16.1% 13.4% 6.6%

Гадаад валютын албан нөөц 2022.10 сая $ 2,786 3,097 4,366 4,732

Гадаад худалдааны тэнцэл 2022.10 сая $ 2,863 1,360 2,398 825

Хувьцааны индекс

Валютын ханш

Түүхий эдийн үнэ

Эх сурвалж: Монголбанк, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Эх сурвалж: Ycharts, Investing.com

Эх сурвалж: Yahoo finance, Монголын Хөрөнгийн Бирж

Эх сурвалж:.Yahoo finance, Монголбанк

Эх сурвалж: Trading economics, Capital.com

ТОП20 S&P 500 NASDAQ Dow Jones Hang Seng Stoxx 600

11/23/2022 33,302.32 4,027.26 11,285.32 34,194.06 17,523.81 438.82

YTD% -25.01% -15.50% -27.87% -5.90% -25.10% -10.21%

MoM% -0.75% 7.31% 3.92% 10.01% 8.10% 10.73%

YoY% -16.36% -14.34% -28.78% -4.50% -29.01% -8.52%

USDMNT EURUSD USDJPY USDCNY

11/23/2022 3,416.60 1.04 139.27 7.17

YTD% 19.91% -8.02% 21.04% 12.46%

MoM% 1.01% 6.52% -7.26% -0.69%

YoY% 19.93% -7.37% 20.96% 12.13%

Алт Газрын тос (Brent) Зэс Коксжих нүүрс Байгалийн хий

11/25/2022 1,758.00 85.50 3.64 347.75 7.19

7 хоног% 0.49% -2.40% 0.11% 3.93% 14.13%

MoM% 5.63% -8.87% 2.01% -10.41% 17.56%

YoY% -1.87% 20.10% -14.93% 120.09% 34.11%

2022 таамаглал ($) 1,842.00 93.0 3.60 320.00 5.85

2023 таамаглал ($) 1,756.00 95.0 3.59 280.00 5.75

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 11 сар


