
Онцлох мэдээ

• Газрын тосны ханш өнгөрсөн долоо хоногт 4.9% өссөн

бол өнөөдөр дахин 0.7% өссөн байна байна. АНУ-ын

олборлолт өссөн ч Ливийн дотоод сөргөлдөөнөөс

үүдээн гарц буурсан байна.

• Д.Трамп баасан гарагт хийсэн мэдээлэлдээ бодлогын

хүү цаашид буух хэрэгтэй ба инфляци доогуур

түвшинд байгааг онцолсон байна.

Валютын зах зээл

Өнгөрсөн баасан гарагт Нэгдсэн улсын ажил

эрхлэлтийн мэдээ харьцангуй сайн гарсан нь ам.долларын

ханшийг бага зэрэг өсгөлөө. Өнгөрсөн III сард нийт

196,000 хүн шинээр ажилд орсон нь өсөлттэй үзүүлэлт

хэдий ч цалингийн хэмжээ ердөө 0.1%-р өссөн нь

хангалттай сайн байсангүй. Энэхүү ажил эрхлэлтийн

мэдээ нь ХНБ-ыг дараагийн хурлаар бодлогын хүүгийн

шийдвэрт нөлөөлөхөөр үр дүн байсангүй гэж шинжээчид

дүгнэжээ.

Мөн хоёр гүрний худалдаа асуудал хараахан

шийдэгдэх болоогүй байгаа энэ үед арилжаанд

оролцогчид Европ руу анхаарлаа хандуулж байна. Их

Британийн ЕХ-с гарах эцсийн хугацаа болох IV сарын 12

дөхөж байгаа энэ үед ерөнхий сайд Т.Мэй тус хугацааг VI

сарын 30 хүртэл хойшлуулах боломжтой талаар асуужээ.

Мөн Франц болон Недерланд улсын талууд Т.Мэйн

төлөвлөгөөнд итгэл муутай буйгаа илэрхийлсэн нь

фунтын ханшийг 1.2987 руу суларахад хүргэлээ.

Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг албан ханшаар

0.37 нэгжээр чангаран 2631.58-д хаагдсан. Харин голлох

банкуудын бэлэн бус зарах дундаж ханш 2633 төгрөг

байна.

Алтны зах зээл

Долоо хоногийн сүүлийн өдөр АНУ-ын хөрөнгийн

биржийн голлох индексүүд "Dow Jones" 0.15%, "S&P 500"

0.46%, "Nasdaq" 0.59% өссөн үр дүнг харууллаа.'S&P 500'

индекс баасан гаригт өссөнөөр долоо хоног дараалан

өссөн бөгөөд 2017 оны 10-р сараас хойших хамгийн урт

хугацаа байлаа. Нэгдсэн улсын ажлын байрны мэдээ

хүлээгдэж байсан үр дүнгээс сайн гарсан бол цалингийн

мэдээ ямар нэгэн өөрчлөлтийг харуулалгүй тогтвортой

байсан нь хөрөнгийн зах зээлд эерэг нөлөө үзүүллээ.

Худалдааны маргааны асуудал нааштай байгаа талаар

Нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс мэдээлж эхэлсэн нь

мөн эерэг нөлөөг үзүүлж байгааг шинжээчид онцолсон

юм. Долоо хоногийн сүүлийн өдөр эрчим хүч,

технологийн салбарын компаниудын хувьцаа өслөө.

Зэсийн зах зээл

БНХАУ-ын зүгээс үйлдвэрлэлийг дэмжих шат

дараатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд жижиг

дунд бизнесийг дэмжих зорилгоор Төв банкнаас
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Валют Ханш 24H Chg

EUR/USD 1.1229 0.12%

USD/CNY 6.7254 0.24%

USD/RUB 65.3 0.00%

USD/JPY 111.37 -0.32%

USD/KRW 1143.35 0.62%

USD/CHF 0.9986 -0.09%

AUD/USD 0.7091 0.09%

GBP/USD 1.3069 0.00%

Индекс Нэгж 24H Chg

Dow Jones 26425.0 0.15%

S&P 500 2892.7 0.46%

NASDAQ 7938.7 0.59%

FTSE 100 7446.9 0.61%

Nikkei 225 21773.5 -0.16%

DAX 12009.8 0.18%

Hang Seng 30023.5 0.29%

SHCOMP 3243.6 -0.09%

Метал                                          Ханш (USD) 24H Chg

Алт 1296.65 0.38%

Мөнгө 15.1525 0.29%

Нүүрс (Чин хуанг дао/юань) 617 -0.32%

Хүрэн нүүрс (БНХАУ) 37.47 -0.53%

Зэс (LME) 6401 -0.78%

Төмрийн хүдэр 708.5 3.81%

Газрын тос (NYME) 63.39 0.49%

Бонд Хүү 24H Chg

US 1M LIBOR 2.47% 0.00%

US 3M LIBOR 2.59% 0.69%

US 6M LIBOR 2.64% 2.44%

US 12M LIBOR 2.75% 0.53%

US Treasury 10Y 2.49% -0.36%

UK Treasury 10Y 1.12% 2.95%

GE Treasury 10Y 0.01% 216.67%

JP Treasury 10Y -0.05% -62.07%

Бонд (Монгол) Хүү Дуусах огноо Өгөөж 24H Chg

Гэрэгэ 5.63% 5/1/2023 5.50% -0.09%

Мазаалай 10.8% 4/6/2021 4.88% 0.04%

Хуралдай 8.75% 3/9/2024 5.86% 0.10%

Чингис 5.13% 12/05/2022 5.20% -0.06%

ХХБ 2020 9.38% 5/19/2020 5.22% 0.07%

Самурай 5.75% 12/25/2023 0.52% -0.03%

МУХБ 2023 7.25% 10/23/2023 6.29% -0.01%

МИК 2022 9.75% 1/29/2022 9.08% 0.08%



тогтоодог заавал байлгах нөөцийн хэмжээг дахин

бууруулах төлөвлөгөөтэй байгаа талаар мэдэгдлээ.

Лондонгийн металлын бирж дээр 1 тонн зэсийн ханш 1.0

хувь өсөн 6,466 ам.долларт арилжаалагдаж байна.

Газрын тосны зах зээл

АНУ-ын газрын тосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

өнгөрсөн 03-р сард хамгийн дээд түвшиндээ хүрсэн

байна. Мөн OPEC-ын гишүүн орнуудын хэрэгжүүлж буй

нийлүүлэлтийг хумих бодлого болон АНУ-н зүгээс Иран,

Венесуэл улсуудын эсрэг худалдааны хориг арга хэмжээ

хэрэгжүүлж эхэлсэнээр газрын тосны ханш өнгөрсөн 11-р

сараас хойшхи хамгийн дээд түвшиндээ хүрсэн байна.

WTI фьючерсын үнэ 0.5 хувь өсөж 63.41 ам.долларт

хаагдсан бол Брент газрын тосны ханш 0,5 хувиар өсөн

70.67 ам.долларт хаагдсан байна.

Бондын зах зээл

Японы төв банк ээлжит бонд худалдан авалтын

хэмжээгээ хэвэнд үлдээх шийдвэр гаргалаа. Тодруулбал,

10-25 жилийн хугацаатай бондын хэмжээ 180 тэрбум иен,

25-с дээш хугацаатай нь 50 тэрбум иен байхаар тус тус

тогтжээ. Сауди Арабын газрын тосны компани “Сауди

Арамко”-н 10 тэрбум ам.долларын бондын захиалга нийт

30 тэрбум хүрсэн гэж Financial Times Reports мэдээллээ.

Хөрөнгийн зах зээл

Лондонгийн металлын бирж дээр алтны ханш нэг

унц нь 1,288.45 ам.долларт хаагдсан байна. Нэгдсэн

улсын ажлын байрны мэдээ хүлээгдэж байсан үр дүнгээс

сайн гарсан ба 3-р сард 196,000 шинэ ажлын байр

нэмэгдсэн байна. Энэхүү мэдээний дараа валютын болон

хөрөнгийн зах зээлд хөдөлгөөн бий болж алтны зах зээлд

бага зэргийн дарамт болж эхэлсэн байна. Гэхдээ

шинжээчдийн үзэж байгаагаар Холбооны нөөцийн банк

эдийн засгийн тоон үзүүлэлт тэр тусмаа инфляцийн

түвшингээс хамаарч бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх тал

дээр хүлээсэн байдалтай байгаа нь алтны ханшинд эерэг

хандлага авчирж байгаа энэ үед ажлын байрны мэдээ сайн

гарсан нь ханш буурах хүлээлт үүсгэх хэдий ч энэ бол

томоохон түлхэц болхуйц өөрчлөлт биш юм. Учир нь

цалингийн өсөлт маш бага байгаа нь Холбооны нөөцийн

банкны шийдвэр үргэлжлэх үндсэн шалтгаан бөгөөд улс

орнуудын асуудал, худалдааны маргаан зэрэг нь сонирхол

татсан хэвээр байгаа энэ үед алт үнэ цэнэтэй хэвээр байх

болно гсэн юм.

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 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q2 20 Q420

EUR/USD 1.17 1.18 1.20 1.23 1.26

GBP/USD 1.34 1.35 1.37 1.4 1.44

USD/CNY 6.80 6.75 6.70 6.70 6.68

USD/JPY 110 108 108 106 104

USD/RUB 66 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 1.69 -3.98%

Mongolian Mining Corp 0.146 0.69%

SouthGobi Resources Ltd 0.5375 na

Mongolian Energy Corp 0.21 2.44%

Centerra Gold 7.12 -0.97%

Эдийн засгийн голлох тоо мэдээ

Өмнөх өдрийн үр дүн Таам. Үр дүн Өмнөх 

GE Industrial Production MoM 0.5% 0.7% -0.8%

GE Industrial Production YoY -1.4% -0.4% -3.3%

Өнөөдөр хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

GE Trade Balance 14:00 16b 14.5b

US Factory Orders 22:00 -0.5% 0.1%

US Durable Goods Orders 22:00 -1.6% -1.6%

Маргааш хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

IT Retail Sales MoM 16:00 -0.2% 0.5%

IT Retail Sales YoY 16:00 - 1.3%


