
Онцлох мэдээ

• АНУ-аас зарим компаниудад Huawei компанид бараа

нийлүүлэх зөвшөөрөл олгохоор төлөвлөж байгаа юм

байна. Даваа гарагт авсан хоригийн дараагаар тус

үйлдэл нь худалдааны хэлэлцээрт эерэгээр нөлөөлж

болох юм.

• Чинээлэг гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлдэг зарим

компаниуд Хонг Конгоос гарч Сингапур руу хөрөнгө

татаж эхэллээ.

Валютын зах зээл

БНХАУ болон АНУ нарын төлөөлөгчид Вашингтон

хотноо хийх дээд шатны албан ёсны уулзал өнөөдөр эхлэх

товтой байна. Гэсэн хэдий ч хэлэлцээрт ахиц гарна гэсэн

хүлээлт байхгүй байгааг нэрээ нууцалсан эх сурвалж

мэдэгдсэнийг БНХАУ-н “South China Morning Post”-д

нийтлэжээ. Юанийн ханшийн тухайд ам.долларын эсрэг

сүүлийн нэг сарын сул цэгт хүрээд байсан ч одоо 7.12

нэгж дээр арилжигдаж байна.

Австрали доллар болон Шинэ Зеланд долларын ханш

тус бүр 0.1%-р суларч нэг долоо хоногийн доод цэгт

хүрсэн ч 0.6717 болон 0.6287 дээр тогтвортой арилжигдаж

байна. Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг албан ханшаар

0.08 нэгжээр чангаран 2669.12-д хаагдсан. Харин голлох

банкуудын бэлэн бус зарах дундаж ханш 2671.5 төгрөг

болж өсөөд байна.

Алтны зах зээл

Лондонгийн металлын бирж дээр алтны ханш нэг

унц нь 1,507.25 ам.долларт хаагдсан байна. Холбооны

нөөцийн банкны 9-р сарын хурлын тэмдэглэл гарсан

бөгөөд Жером Пауэлл “тайлан тэнцэлийн өсөлтөө

хадгалах ба мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зөөлөн

бодлогоор биш” хэмээн мэдэгдэсэн байна. Гэхдээ

хямралыг дахин давтахаас зайлсхийж засгийн газрын үнэт

цаас худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ гэлээ. Холбооны

нөөцийн банк эдийн засгийг сэргээхийн тулд энэ онд 2

удаа бодлогын хүүгээ бууруулсан ба шинжээчид энэ

сарын 29-30-нд болох уулзалтаараа хүүгээ бууруулах

магадлал өндөр гэв. Худалдааны маргааны асуудлаар

АНУ,БНХАУ-ын тал энэ долоо хоногийн пүрэв,баасан

гарагт уулзалт хийхээр болсон ба ойрын эх сурвалжийн

мэдээлсэнээр Хятадын тал хэсэгчилсэн байдлаар

хэлэлцээр хийхэд нээлттэй гэсэн байна. Гэхдээ нөхцөл

байдал дээр хэлэлцээрт ахиц гарах хүлээлт бага байгааг

шинжээчид онцолсон юм. Эдгээр мэдээний дараа алтны

ханш бага зэргийн өсөлтийг харуулсан ба хөрөнгө

оруулагчид хүлээлтийн байдалтай байна.

Зэсийн зах зээл

АНУ болон БНХАУ-ын худалдааны маргааны

асуудлаарх өндөр хэмжээний уулзалтын өмнө зэсийн үнэ

тогтвортой байлаа. Гэвч хэлэлцээр хурдан

шийдвэрлэгдэнэ гэсэн хүлээлт бага байгаа нь ханшийг

чанга хэвээр байлгасаар байна. Лондонгийн Металлын
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Валют Ханш 24H Chg

EUR/USD 1.0989 0.16%

USD/CNY 7.1164 0.16%

USD/RUB 64.8918 -0.04%

USD/JPY 107.47 -0.01%

USD/KRW 1194.65 0.12%

USD/CHF 0.9945 -0.47%

AUD/USD 0.6746 -0.14%

GBP/USD 1.2226 0.00%

Индекс Нэгж 24H Chg

Dow Jones 26346.0 0.70%

S&P 500 2919.4 0.91%

NASDAQ 7903.7 1.02%

FTSE 100 7166.5 0.33%

Nikkei 225 21555.7 0.46%

DAX 12094.3 1.04%

Hang Seng 25723.2 0.16%

SHCOMP 2929.3 0.15%

Метал                                          Ханш (USD) 24H Chg

Алт 1508.92 0.22%

Мөнгө 17.8503 0.66%

Нүүрс (Чин хуанг дао/юань) 582 0.00%

Хүрэн нүүрс (БНХАУ) 33.3 0.00%

Зэс (LME) 5684 0.15%

Төмрийн хүдэр 643 -1.15%

Газрын тос (NYME) 52.45 -0.27%

Бонд Хүү 24H Chg

US 1M LIBOR 1.94% 0.00%

US 3M LIBOR 2.00% 0.00%

US 6M LIBOR 1.96% -2.44%

US 12M LIBOR 1.89% 1.10%

US Treasury 10Y 1.57% -0.64%

UK Treasury 10Y 0.46% 10.58%

GE Treasury 10Y -0.55% 7.74%

JP Treasury 10Y -0.20% 0.50%

Бонд (Монгол) Хүү Дуусах огноо Өгөөж 24H Chg

Гэрэгэ 5.63% 5/1/2023 5.18% -0.03%

Мазаалай 10.8% 4/6/2021 4.36% -0.03%

Хуралдай 8.75% 3/9/2024 5.56% -0.05%

Чингис 5.13% 12/05/2022 4.97% 0.03%

ХХБ 2020 9.38% 5/19/2020 4.98% 0.04%

Самурай 5.75% 12/25/2023 0.53% -0.02%

МУХБ 2023 7.25% 10/23/2023 5.98% -0.11%

МИК 2022 9.75% 1/29/2022 10.87% -0.48%



Бирж дээр 1 тонн зэсийн үнэ 0.1%-иар өсөж 5,684

ам.долларт хаагдсан байна.

Газрын тосны зах зээл

Худалдааны маргааны асуудлаарх уулзалт дорвитой

шийдэлд хүрч сулхан байгаа газрын тосны эрэлт болон

дэлхийн эдийн засгийн байдал сайжирна гэсэн найдвар

үгүй болж улмаар газрын тосны үнэ уналаа. Брент тосны

үнэ 0.5%-иар, WTI тосны үнэ 0.4%-иар тус тус буурч

харгалзан 58.05; 52.38 ам.долларт арилжаалагдаж байна.

БНХАУ-ын засгийн газрын албаны хүмүүс АНУ-ын

Хятадын компаниудыг хар жагсаалтанд оруулсан явдалд

дургүй байгаа бөгөөд худалдааны хэлэлцээрийн хүлээлтээ

бууруулсан гэдгээ Ройтерс агентлагт мэдээлжээ.

Бондын зах зээл

Италийн засгийн газар 2010 оноос хойш анх удаагаа

ам.долларын бонд гаргахаар гаргахаар боллоо. Нийт 7

тэрбум ам.долларын бонд арилжаалахаар болсон нь анх

тооцоолж байсан дүнгээс хоёр дахин давсан дүн юм.

Үүнээс 5 болон 30 жилийн хугацаатай үнэт цаас тус бүр

нь 2.5 тэрбум ам.долларын дүнтэй, харин үлдсэн 2 тэрбум

доллар нь 10 жилийн хугацаатай үнэт цаас юм байна.

Италийн шинэ эвслийн засгийн газар төсвийн төслийн

талаар Брюссельтэй хийж буй маргаан багассан нь

хөрөнгө оруулагчдыг татах шалтгаан болсны шинжээчид

дүгнэж улмаар нийт 18 тэрбум ам.долларын захиалга

бүртгэгджээ.

Хөрөнгийн зах зээл

АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл дээр голлох индексүүд

“Dow Jones” 0.7%, “S&P 500” 0.91%, “Nasdaq” 1.02%

өссөн үр дүнг харууллаа. Хөрөнгийн зах зээл нээгдэх үед

худалдааны хэлэлцээрт ахиц дэвшил гарна гэсэн

хүлээлтээр өсч эхэлсэн боловч ойрын эх сурвалжуудын

мэдээлсэнээр томоохон үр дүн хүлээх хэрэггүй гэсэн нь

хөрөнгийн зах зээлд дарамт боллоо. Энэ долоо хоногт

АНУ-ын худалдааны яам зүгээс БНХАУ-ын 28

компанийг хар жагсаалтанд оруулсан нь томоохон

асуудал болсон бол БНХАУ-ын зүгээс хэсэгчилсэн

худалдааны хэлэлцээр хийхэд бэлэн гэдгээ илэрхийллээ.

Холбооны нөөцийн банкны 9-р сарын хурдын тэмдэглэл

гарсан ба гишүүд санал нэгтэй бодлогын хүүг бууруулах

нь зөв гэсэн байна. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ

сард болох хурлаар бодлогын хүүг бууруулах магадлал

өндөр байгааг онцолсон ба хөрөнгийн зах зээл энэ долоо

хоногт томоохон өсөлт харуулах боломж бага гэлээ.

Макро эдийн засаг (Монгол) Огноо Дүн

Инфляцийн түвшин 2019 (VIII) 8.9%

Бодлогын хүү 2019 (VIII) 11.0%

Банк хооронын зах зээлийн хүү 2019 (VIII) 11.26%

Хадгаламжийн дундаж хүү (төг) 2019 (VIII) 11.42%

Хадгаламжийн дундаж хүү (валют) 2019 (VIII) 4.99%

Зээлийн дундаж хүү (төг) 2019 (VIII) 16.94%

Зээлийн дундаж хүү (валют) 2019 (VII) 10.75%

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 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20

EUR/USD 1.1 1.12 1.14 1.15 1.16

GBP/USD 1.22 1.24 1.27 1.28 1.33

USD/CNY 7.10 7.18 7.16 7.13 7.23

USD/JPY 106 105 105 105 104

USD/RUB 65.5 66 66.25 66.04 64

Түүхий эд

Алт 1504 1515 1522 1530 1526

Зэс 5669 5682 5694 5705 5700

Нүүрс 60.72 63.11 64.1 66.02 65.23

эх сурвалж: Блүмбэрг

Хувьцаа Ханш 24H Chg

Turquoise Hill Resources 0.425 0.45%

Mongolian Mining Corp 0.95 0.00%

Mongolian Energy Corp 0.20 -2.44%

Centerra Gold 12.56 -0.48%

Эдийн засгийн голлох тоо мэдээ

Өмнөх өдрийн  үр дүн Таам. Үр дүн Өмнөх 

JN Machine Tool Orders YoY - -35.5% -37.0%

US MBA Mortgage Application - 5.2% 8.1%

Өнөөдөр хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

JN PPI MoM 7:50 -1.1% -0.9%

FR Industrial Production MoM 14:45 0.3% 0.3%

UK Industrial Production MoM 16:30 0.1% 0.1%

US CPI MoM 20:30 0.1% 0.1%

US Initial Jobless Claims 20:30 220k 219k

Маргааш хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

GE CPI MoM 14:00 0.0% 0.0%

GE CPI YoY 14:00 1.2% 1.2%


