
Онцлох мэдээ

• Коронавирусын тархалт БНХАУ-ын 2020 оны бүтэн

жилийн эдийн засгийн өсөлтийг 1%-иар бууруулж

магадгүй байна гэж засгийн газрын судалгааны төвийн

ахлах гишүүн хэлжээ.

• Ерөнхийлөгч Доналд Трампын ирэх санхүүгийн жилд

баримтлах 4.8 их наяд ам.долларын төсвийн

төлөвлөгөөг Даваа гарагт конгрессийн Ардчилсан

намаас хүлээж аваагүй бөгөөд түүнийг эрүүл мэнд

аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг хамгаална гэсэн

амлалтаасаа буцсан гэж хэлэв.

Валютын зах зээл

Даваа гарагт Нью Йоркийн арилжаагаар еврогийн

ханш 4 сарын доод цэгт хүрснээр 6 дахь өдрөө дараалан

суларч улмаар 9-р сараас хойш хамгийн олон хоног

дараалан ам.долларын эсрэг суларсан тохиолдол боллоо.

Өчигдөр зарлагдсан мэдээгээр евро бүсийн үзүүлэлтүүд

хангалтгүй гарснаар хөрөнгө оруулагчдын итгэх итгэл

буурч улмаар өмнөх 4-р улирлын евро бүсийн эдийн засаг

агшсан байж болзошгүй хардлагыг төрүүлжээ. Мөн

коронавирусын халдвар цаашид евро бүсийн эдийн засагт

сөргөөр нөлөөлнө гэж хөрөнгө оруулагчид үзэж байна.

Ханшийн хослолын тухайд 0.1 хувиар буурч 1.0919 дээр

арилжаалагдаж байгаа ба 1.0909 хүрсэн нь 10-р сарын 2-

ноос хойших хамгийн сул цэг болжээ.

Шинэ Зеланд долларын ханш ам.долларын эсрэг 3

сарын доод цэг 0.6378 нэгжид, Австрали долларын хувьд

сүүлийн 10 жилийн доод цэгээс холгүй буюу 0.6657 дээр

арилжаалагдаж байна. Тус хоёр валютуудын хувьд он

гарснаас хойш иенийн эсрэг тус тус 4 гаруй хувиар

суларсан байна. Японы иенийн ханшийн тухайд

ам.долларын эсрэг харьцангуй тогтвортой буюу 109.75

дээр арилжаалагдаж байгаа ба өнөөдөр Японд бүх

нийтийн амралттай тул биржүүд хаагдаж арилжааны

эргэлт бага байгааг онцолжээ.

Алтны зах зээл

Коронавирусын дэгдэлтийн улмаас амиа алдсан

хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа нь эдийн засагт нөлөөлж

хөрөнгө оруулагчид аюулгүй зах зээл болох алтыг

сонгосоноор үнэ өслөө. Хэдийгээр БНХАУ-ын эрх

баригчид зарим нэг салбар, аялал жуулчлалын

хязгаарлалтыг цуцалж бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа

үргэлжлүүлэх боломжийг гаргаж өгсөн хэдий ч хөрөнгө

оруулагчид болгоомжилсон хэвээр байна. Мягмар гарагт

Холбооны нөөцийн банкны тэргүүн Жером Пауэлл

конгресст тавих илтгэлийг хүлээсэн байдалтай байгаа нь

зах зээлд нөлөөлж байна. Спот алт 0.4% өсөж нэг унц нь

1,575.71 ам.долларт хүрлээ.

Зэсийн зах зээл

БНХАУ дахь коронавирусын тархалт, үйлдвэрлэл

болон ложистикийн хязгаарлалт нь зэс хайлуулагчдыг
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Валют Ханш 24H Chg

EUR/USD 1.091 -0.01%

USD/CNY 6.9798 -0.02%

USD/RUB 64.1262 -0.01%

USD/JPY 109.81 0.04%

USD/KRW 1185.4 -0.15%

USD/CHF 0.9778 0.02%

AUD/USD 0.6694 -0.07%

GBP/USD 1.2913 0.00%

Индекс Нэгж 24H Chg

Dow Jones 29276.8 0.60%

S&P 500 3352.1 0.73%

NASDAQ 9628.4 1.13%

FTSE 100 7446.9 -0.27%

Nikkei 225 23686.0 -0.60%

DAX 13494.0 -0.15%

Hang Seng 27241.3 -0.59%

SHCOMP 2890.5 0.51%

Метал                                          Ханш (USD) 24H Chg

Алт 1571.54 -0.04%

Мөнгө 17.7652 -0.01%

Нүүрс (Чин хуанг дао/юань) 556 0.00%

Хүрэн нүүрс (БНХАУ) 33.3 -0.09%

Зэс (LME) 5667 0.07%

Төмрийн хүдэр 580 -0.94%

Газрын тос (NYME) 49.95 0.77%

Бонд Хүү 24H Chg

US 1M LIBOR 1.67% -0.34%

US 3M LIBOR 1.73% -0.19%

US 6M LIBOR 1.74% -0.53%

US 12M LIBOR 1.83% -0.42%

US Treasury 10Y 1.57% -0.87%

UK Treasury 10Y 0.56% -2.28%

GE Treasury 10Y -0.41% -6.48%

JP Treasury 10Y -0.06% -44.74%

Бонд (Монгол) Хүү Дуусах огноо Өгөөж 24H Chg

Гэрэгэ 5.63% 5/1/2023 4.40% 0.03%

Мазаалай 10.8% 4/6/2021 3.54% -0.01%

Хуралдай 8.75% 3/9/2024 4.84% -0.04%

Чингис 5.13% 12/05/2022 4.17% 0.03%

ХХБ 2020 9.38% 5/19/2020 3.69% 0.00%

Самурай 5.75% 12/25/2023 0.63% 0.07%

МУХБ 2023 7.25% 10/23/2023 5.22% 0.11%

МИК 2022 9.75% 1/29/2022 11.11% 0.00%



тээвэрлэлт хүлээн авах боломжгүй болгосноор зэсийн

концентраци боловсруулах спот шимтгэл 8 сарын дээд

түвшинд хүртэл өслөө.

Уурхайчдын зэс хайлуулагчдад зэсийн хүдрийг

баяжуулсан металл болгоход төлдөг үйлчилгээний болон

баяжуулах шимтгэл (TC/RC) өчигдөр 1 тоннд $62.50, 1

фунтэд 6.25 центээр өссөн байна. Энэ нь Хятадын

уртасгасан баярын амралтын дараа өмнөх сарын $61.50

түвшнээс даруй $1 өсөж 2019.06.10-аас хойших хамгийн

өндөр үнэлгээ болон тэмдэглэгдэв.

Газрын тосны зах зээл

Коронавирусын улмаас Хятадын газрын тосны эрэлт

сул байж мөн арилжаачид ОХУ-г бусад орнуудтай санал

нэгдэн нийлүүлэлтийг бууруулах шийдвэр гаргах эсэхийг

хүлээж газрын тосны үнэ Даваа гарагт унаснаар 2018 оны

12-р сараас хойших доод түвшинд ирлээ. Өчигдрийн

эцсийн арилжаагаар Брент 1.20 ам.доллараар буурч

баррел нь 53.27 ам.долларт арилжаалагдсан бол WTI 75

центээр буурч 49.57 ам.долларт тус тус арилжаалагджээ.

БНХАУ-ын импортын терминал дээр шинэ

тээвэрлэлтийн захиалгыг тасалсантай холбогдуулан ихэнх

нефть нэрэгч компаниуд үйл ажиллагаагаа зогсоож, зарим

нь онцгой байдал зарласнаар түүхий нефть болон

байгалийн хийн импорт уначихаад байна.

Бондын зах зээл

Гадны хөрөнгө оруулалтын сангуудын Азийн

хөгжиж буй зах зээлээс худалдан авсан бонд өндөр

дүнтэй хэвээр байлаа. Тодруулбал, Блүүмбергийн

цуглуулсан мэдээллээр гадны сангууд 2-р сарын 7-нд

цэвэр дүнгээр 766.2 сая ам.долларын Өмнөд Солонгос

улсад бүртгэлтэй бондуудаас худалдан авалт хийсэн бол

7-нд цэвэр дүнгээр 104.6 сая ам.долларын Тайланд улсын

бондуудын гарах их байлаа.

Хөрөнгийн зах зээл

Даваа гарагт S&P 500 болон Nasdaq дээд амжилт

тогтоож хаагдсан ба коронавирусын нөлөөллөөр

үргэлжилсэн цагаан сарын амралтаасаа Хятадын үйлдвэр

болон ажилчид эргэн ирлээ. Хурдан тархаж буй

коронавирус нь 2002-2003 оны SARS-ийн дэгдэлтээс илүү

олон хүний аминд хүрээд байгаа бөгөөд олон компани,

салбарт нөлөөлсөн байна. Tesla Inc компанийн хувьцаа

Шанхай дахь үйлдвэрээ дахин сэргээсний дараа 3.1%-иар

өсөж, iPhone үйлдвэрлэгч Foxconn компани Хятадад

ажилчдын 10% нь орших гол үйлдвэрээ дахин эхлүүлэв.

Шинжээчдийн үзэж байгаагаар Хятад дахь iPhone-ийн

борлуулалт 50 хувиар буурах магадлал өндөр байсан

Apple-ийн хувьд энэ нь тайвшрал юм.

Макро эдийн засаг (Монгол) Огноо Дүн

Инфляцийн түвшин 2019 (XI) 5.2%

Бодлогын хүү 2019 (XI) 11.0%

Банк хооронын зах зээлийн хүү 2019 (XI) 11.2%

Хадгаламжийн дундаж хүү (төг) 2019 (XI) 11.5%

Хадгаламжийн дундаж хүү (валют) 2019 (XI) 4.8%

Зээлийн дундаж хүү (төг) 2019 (XI) 16.9%

Зээлийн дундаж хүү (валют) 2019 (XI) 10.6%

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 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 2021

EUR/USD 1.12 1.13 1.14 1.15 1.18

GBP/USD 1.32 1.32 1.33 1.35 1.4

USD/CNY 7.03 7.05 7.09 7.1 7.22

USD/JPY 108 108 107 106 109

USD/RUB 64 64 64.25 64 65.94

Түүхий эд

Алт 1518 1528 1538 1544 1561

Зэс 6218 6230 6238 6200 6265

Нүүрс 62.25 59.75 60 60 59.94

эх сурвалж: Блүмбэрг

Хувьцаа Ханш 24H Chg

Turquoise Hill Resources 0.6623 0.05%

Mongolian Mining Corp 0.495 0.00%

Mongolian Energy Corp 0.31 8.93%

Centerra Gold 10.44 0.29%

Эдийн засгийн голлох тоо мэдээ

Өмнөх өдрийн  үр дүн Үр дүн Таам. Өмнөх 

JP Current Account NSA JPY 524.0B 417.0B 1437B

CA House Starts, Annualized 213.2k 205.0k 197.3k

Өнөөдөр хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

UK GDP Est 3M/3M 17:30 0.00% 0.10%

UK GDP Estimate MM 17:30 0.20% -0.30%

UK GDP Estimate YY 17:30 1.10% 0.60%

UK Manufacturing Output MM 17:30 0.50% -1.70%

UK GDP Prelim QQ 17:30 0.00% 0.40%

UK GDP Prelim YY 17:30 0.80% 1.10%

Маргааш хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

US MBA 30-Yr Mortgage Rate 20:00 - 3.71%


