
Онцлох мэдээ

• АНУ-ын шүүх Huawei компанийг худалдааны

нууцлалыг T-mobile USA –аас хулгайлсан, Иранийн

эсрэг тавьсан хоригийг зөрчсөн гэж шийдвэрлэсэн

байна.

• Huawei компанийн шүүхийн шийдвэр гарсны дараа

БНХАУ-ын технологийн компаниудын хувьцааны

ханш огцом буурлаа.

Валютын зах зээл

АНУ-н зүгээс өчигдөр БНХАУ-н “China’s Huawei

Technologies” компанийг Иран улстай хийх худалдааны

хоригийг зөрчсөн хэмээн зарга үүсгэсэн байна. Улмаар

энэ явдал худалдааны маргааны асуудлаархи энэ 7 долоо

хоногт уулзалдах хоёр талын дээд хэмжээний уулзалтанд

сөргөөр нөлөөлөх вий гэж хөрөнгө оруулагчид эмээж

байна. Ам.долларын DXY индексийн хувьд голлох

зургаан валютуудын эсрэг 2 долоо хоногийн доод цэгтэй

ойрхон буюу 95.72 нэгж дээр хэлбэлзэж байна.

Фунтын ханш 3 сарын дээд цэгээс суларч

ам.долларын эсрэг 1.3157 хүрээд байна. Өнөөдөр хууль

боловсруулагчид Тереза Мэйн дараагийн боловсруулсан

төлөвлөгөөт ажил дээр ярилцаж, саналаа хураана.

Египетийн богино хугацаатай үнэт цаасанд гадны хөрөнгө

оруулагчид хөрөнгө оруулснаар тус улсын фунтын ханш

ам.долларын эсрэг сүүлийн 2 жилийн хамгийн сайн ханш

болох 17.629 нэгжийг тогтоожээ.

Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг албан ханшаар

1.07 нэгжээр чангаран 2631.65-д хаагдсан. Харин голлох

банкуудын бэлэн бус зарах дундаж ханш 2636 төгрөг

болж буураад байна.

Алтны зах зээл

Алтны ханш 2018 оны 6-р сарын 14-с хойш анх удаа

нэг унц нь 1,300 ам.долларт хүрсэн ба долоо хоногийн

эхний өдөр 1,302 ам.долларт хаагдлаа. Хөрөнгө

оруулагчид Холбооны нөөцийн банкны хурал болон

худалдааны маргааныг анхааралтай ажиглаж байгаа ч

гарах үр дүнг урьдчилан таамаглаж эхэлсэн нь таваарын

зах зээлд нөлөөлж эхэлсэн хэмээн шинжээчид дүгнэлээ.

Худалдааны маргааны асуудал тодорхой үр дүнд хүрэхгүй

шинэ асуудлууд гарч ирж байгаа бол бодлогын хүүг өсгөх

боломжгүй талаар мэдээлж эхэлсэн нь валютын болон

хөрөнгийн зах зээлд нөлөөлж шар металлын үнийг

өсгөлөө.

Зэсийн зах зээл

Өнгөрсөн долоо хоногт нийтэд зарлагдсан БНХАУ

худалдааны тоон мэдээгээр тус улсын зэсийн импортын

хэмжээ багагүй хэмжээгээр буурсан нь зах зээлд зэсийн

ханш буурахад нөлөөллөө мөн зэсийн хаягдлын импортын

хэмжээ өнгөрсөн онтой харьцуулахад 32.2 хувиар буурсан

байна. Лондонгийн металлын бирж дээр 1 тонн зэсийн
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Валют Ханш 24H Chg

EUR/USD 1.1431 0.03%

USD/CNY 6.7599 -0.11%

USD/RUB 66.2681 0.00%

USD/JPY 109.21 -0.13%

USD/KRW 1119.65 0.16%

USD/CHF 0.992 0.41%

AUD/USD 0.7159 0.05%

GBP/USD 1.3149 0.00%

Индекс Нэгж 24H Chg

Dow Jones 24528.2 -0.84%

S&P 500 2643.9 -0.78%

NASDAQ 7085.7 -1.11%

FTSE 100 6747.1 -0.91%

Nikkei 225 20448.5 -0.97%

DAX 11210.3 -0.63%

Hang Seng 27397.3 -0.65%

SHCOMP 2579.4 -0.68%

Метал                                          Ханш (USD) 24H Chg

Алт 1303.68 0.02%

Мөнгө 15.7343 -0.06%

Нүүрс (Чин хуанг дао/юань) 591 0.00%

Хүрэн нүүрс (БНХАУ) 31.97 -0.16%

Зэс (LME) 6002 -0.89%

Төмрийн хүдэр 556.5 0.54%

Газрын тос (NYME) 52.16 0.33%

Бонд Хүү 24H Chg

US 1M LIBOR 2.50% 0.00%

US 3M LIBOR 2.75% 1.65%

US 6M LIBOR 2.83% 0.00%

US 12M LIBOR 3.03% 0.08%

US Treasury 10Y 2.74% -0.26%

UK Treasury 10Y 1.27% -3.07%

GE Treasury 10Y 0.21% 6.22%

JP Treasury 10Y 0.00% -50.00%

Бонд (Монгол) Хүү Дуусах огноо Өгөөж 24H Chg

Гэрэгэ 5.63% 5/1/2023 6.38% -0.99%

Мазаалай 10.8% 4/6/2021 5.52% -0.24%

Хуралдай 8.75% 3/9/2024 6.62% -0.48%

Чингис 5.13% 12/05/2022 6.09% -0.70%

ХХБ 2020 9.38% 5/19/2020 5.87% -0.13%

Самурай 5.75% 12/25/2023 0.51% 0.01%

МУХБ 2023 7.25% 10/23/2023 7.09% 0.44%



ханш 0.5 хувь бууран 5,925 ам.долларт арилжаалагдаж

байна.

Газрын тосны зах зээл

2019 он гарсаны дараахан АНУ-ын газрын тос

олборлогч фирмүүд газрын тосны цооногын тоогоо

багасгаад байсан боловч эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

үүднээс энэ долоо хоногт нэмж 10 цооногын үйл

ажиллагааг нээсэн талаар Baker Hughes Inc мэдээллээ.

Улмаар газрын тосны ханш 3 хувь орчим буурсан нь он

гарсанаас хойшхи нэг өдрийн хамгийн том бууралт

болоод байна. WTI фьючерсын үнэ 3.2 хувь буурж 51.99

ам.долларт хаагдсан бол Брент газрын тосны ханш 2.8

хувиар бууран баррель нь 59.93 ам.долларт

арилжаалагдаж байна.

Бондийн зах зээл

Австралийн ANZ банк 3 болон 5 жилийн хугацаатай

ам.долларын үнэт цаас гаргахаар төлөвлөж байна.

Бразилийн уул уурхайн Vale SA компанийн уурхайд осол

гарснаар 60 гаруй хүн амь эрсдсэн харамсалтай үйл явдал

болжээ. Ердөө 4 жилийн дараа дахин ийм том осол

болсноор тус улсын энэ салбар дахь эрсдлийг

нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулагчдийн дунд айдас үүсгэлээ.

Vale компанийн хувьцааны ханш 18 хувиар огцом унаад

зогсохгүй охин компани Samarco уул уурхайн компанийн

бондын ханш 23 хувиар унажээ.

Хөрөнгийн зах зээл

Томоохон компаниудын санхүүгийн тайлан муу үр

дүн үзүүлсэнтэй холбоотой хөрөнгийн зах зээл тэр тундаа

аж үйлдвэр, технологийн салбарууд илүү уналттай

байлаа. Голлох индексүүд бүгд 0.84-1.11 хувиар буурсан

ба “S&P500”-ийн аж үйлдвэрийн салбар индекс 1.0

хувиар, технологийн салбар индекс 1.4 хуиар тус тус

буурсан байна. Дэлхийн хамгийн том хүнд машин тоног

төхөөрөмж үйлдвэрлэгч “Caterpillar” компаний 4-р

улирлын ашиг хүлээгдэж байснаас хавьгүй бага гарсны

дараа хувьцааны үнэ нь 9.13 хувиар огцом буурсан ба

2011 оноос хойшхи хамгийн том уналт болсон. Тус

компани дээрх тааруу үр дүнг Хятад улс дахь

борлуулалтын бууралттай холбон тайлбарласан байна.

Компьютерийн чип үйлдвэрлэгч “Nvidia” компаний

хувьцаа 13.82 хувиар буурсан нь мөн л Хятад улс дахь

тоглоомын борлуулалт буурснаас шалтгаалсан тухай

мэдээ гарсан ба тус компани ашгийн таамаглалаа

бууруулснаа зарласан.

Макро эдийн засаг (Монгол) Огноо Дүн

Инфляцийн түвшин 2018 (XI) 8.1%

Бодлогын хүү 2018 (XII) 11.0%

Банк хооронын зах зээлийн хүү 2018 (XII) 11.0%

Хадгаламжийн дундаж хүү (төг) 2018 (XI) 12.2%

Хадгаламжийн дундаж хүү (валют) 2018 (XI) 5.3%

Зээлийн дундаж хүү (төг) 2018 (XI) 17.3%

Зээлийн дундаж хүү (валют) 2018 (XI) 10.7%

Мэдэгдэл

Энэхүү мэдээлэл нь ХХБ-ны нэрийн өмнөөс тус банкны харилцагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгддэг бөгөөд аливаа нэг гадаад валют,

санхүүгийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах болон хөрөнгө оруулалтийг санал болгоогүй болно. Мөн энэхүү мэдээлэл нь аль нэгэн харилцагчийн

хөрөнгө оруулалтанд, санхүүгийн байдал болон тусгайлсан эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлаагүй бөгөөд ХХБ нь энэхүү мэдээллийн үнэн зөв болон бодит

байдалд ямарваа нэгэн баталгаа гаргахгүй ба мэдээллийг ашигласнаас үүдэн бий болох аливаа алдагдал, сөрөг үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй

болохыг мэдэгдэж байна. Энэхүү мэдээлэл нь зохиогчын эрх бүхий мэдээллүүдийг агуулж буй тул зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, хэвлэх, гуравдагч

этгээдэд түгээхийг хатуу хориглоно. Хэрэв энэхүү мэдээллийг цаашид хүлээн авахаа зогсоохыг хүсвэл гарчиг хэсэгт "UNSUBSCRIBE" гэж бичин уг

и-мейлд хариу илгээнэ үү.

Ханшийн таамаглал

Валют Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 2020

EUR/USD 1.15 1.17 1.19 1.2 1.25

GBP/USD 1.3 1.32 1.34 1.36 1.4

USD/CNY 6.88 6.83 6.83 6.75 6.73

USD/JPY 112 111 109 109 104

USD/RUB 67 67 67 67 67

Түүхий эд

Алт 1282 1295 1302 1311 1333

Зэс 6463 6578 6692 6678 6630

Нүүрс 90.88 85.63 82 78 83

Хувьцаа Ханш 24H Chg

Turquoise Hill Resources 1.63 -1.81%

Mongolian Mining Corp 0.123 1.65%

SouthGobi Resources Ltd na na

Mongolian Energy Corp 0.22 0.00%

Centerra Gold 6.88 0.73%

Эдийн засгийн голлох тоо мэдээ

Өмнөх өдрийн үр дүн Таам. Үр дүн Өмнөх 

EC M3 Money Supply YoY 3.8% 4.1% 3.7%

Өнөөдөр хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

US Wholesale Inventories MoM 21:30 - -

Маргааш хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

FR GDP QoQ 14:30 0.2% 0.3%

FR GDP YoY 14:30 0.9% 1.4%

GE CPI MoM 21:00 -0.8% 0.1%

GE CPI YoY 21:00 -0.8% 0.1%

US GDP Annualized QoQ 21:30 2.6% 3.4%

US GDP Price Index 21:30 1.7% 1.8%


