
Онцлох мэдээ

• Австрали улсын бизнесийн нөхцөл байдлын индекс 3-р

сард 0-ээс -21 болон унасан бол бизнесийн итгэлийн

индекс -2-оос -66 болон буурч 1990 оны эхэн үеийн

хямралаас ч доогуур бүртгэгджээ.

• Эдийн засгийн огцом уналт болон коронавирусээс

хамгаалах их хэмжээний зарлага нь АНУ-ын 2020 оны

төсвийн алдагдлыг бараг 4 дахин нэмэгдүүлж рекорд

3.8 их наяд ам.доллар буюу нийт эдийн засгийн гарцын

18.7%-д хүрнэ гэж Вашингтон дахь төрийн бус

хяналтын газраас мэдээлэв.

• ОУВС-аас Гамшгаас хамгаалах, тусламжийн сангийн

хүрээнд 25 гишүүн орны өрийг тэглэж коронавирустэй

тэмцэх санхүүгийн нөөцдөө илүү их төвлөрөх боломж

олгоно гэж хэлсэн байна.

Валютын зах зээл

Өнгөрсөн шөнө Австрали болон Шинэ Зеланд доллар

төдийгүй эрсдэл багатай Японы иенийн ханш хүртэл

чангарсан нь хөрөнгө оруулагчид цаашдын төлөв байдалд

эргэлзэж байгааг харуулж байна. Өчигдрийн хаалтын

арилжаагаар иенийн ханш ам.долларын эсрэг 107.62

нэгжид хүрчээ. Харин Австрали долларын ханш нэг сарын

дээд цэгээс үл ялиг доогуур 0.64 нэгжид хаагдсан байна.

Бусад валютуудаас Шинэ Зеланд доллар 0.6094 дээр

тогтвортой байгаа бол фунт, еврогийн ханш нэг долоо

хоногийн доод цэгээс сайжирч 1.2510 болон 1.0919 тус

тус хүрээд байна.

Өнөөдөр өдөр БНХАУ-ын худалдааны тэнцлийн

мэдээлэл зарлагдах бол орой нь Уолл Стрийтийн

банкуудын тайлан мэдээлэл зарлагдсанаар хямралын

үеийн хэцүү сарууд хэрхэн өнгөрснийг нарийн харуулах

болно. Өнгөрсөн Баасан гарагт 3 долоо хоногийн доод цэг

7.0370 нэгж дээр очсон оффшор юанийн ханш одоогоор

ам.долларын эсрэг 7.0540 дээр байна. Ройтерс дээр өгсөн

эдийн засагчдын таамгаар БНХАУ-ын экспорт өнгөрсөн

сар дахин буурч, жилийн өмнөхөөс 14 хувиар буурсан гэж

харж байна.

Алтны зах зээл

Даваа гарагт алтны үнэ 1.5% өсөж 7 жилийн дээд

түвшинд хүрсэн ба дэлхийн эдийн засаг болон АНУ-ын

компаниудад хэрхэн нөлөөлөх айдсаас үүдэн хөрөнгө

оруулагчид алтны зах зээлийг сонгож эхэллээ. Хямрал 3-р

сарын 21-с хойш 16.8 сая Америкчуудыг ажилгүйдлийн

тэтгэмжийн өргөдөл гаргахад хүргэлээ. Цар тахал нь

дэлхий даяар 1.8 сая гаруй хүнд халдварлаж, 113,849 хүн

амиа алдаж, улс орнууд түгшүүрийн хугацааг сунгах, төв

банкуудыг санхүүгийн төлбөрийг бууруулах арга хэмжээг

зарлахыг шаардаж байна. Спот алтны ханш 2012 оны 12-р

сараас хойших хамгийн өндөр ханш болох 1,700

ам.долларыг давсан ба өдрийн 1:54 цагт нэг унц нь

1,717.36 ам.долларт хүрсэн байна.
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Валют Ханш 24H Chg

EUR/USD 1.0922 0.07%

USD/CNY 7.0564 0.10%

USD/RUB 73.6037 0.01%

USD/JPY 107.59 -0.17%

USD/KRW 1218.25 0.04%

USD/CHF 0.966 -0.20%

AUD/USD 0.6397 0.04%

GBP/USD 1.2528 0.00%

Индекс Нэгж 24H Chg

Dow Jones 23390.8 -1.39%

S&P 500 2761.6 -1.01%

NASDAQ 8192.4 0.48%

FTSE 100 5842.7 2.90%

Nikkei 225 19218.6 0.92%

DAX 10564.7 2.24%

Hang Seng 24300.3 1.38%

SHCOMP 2783.0 -0.49%

Метал                                          Ханш (USD) 24H Chg

Алт 1716.49 0.07%

Мөнгө 15.4195 0.03%

Нүүрс (Чин хуанг дао/юань) 509 -4.50%

Хүрэн нүүрс (БНХАУ) 33.3 -0.09%

Зэс (LME) 5019.5 0.34%

Төмрийн хүдэр 599.5 0.50%

Газрын тос (NYME) 22.79 1.70%

Бонд Хүү 24H Chg

US 1M LIBOR 0.81% -1.80%

US 3M LIBOR 1.22% -7.05%

US 6M LIBOR 1.23% -0.19%

US 12M LIBOR 1.05% -0.21%

US Treasury 10Y 0.76% -1.65%

UK Treasury 10Y 0.31% 0.00%

GE Treasury 10Y -0.35% 0.00%

JP Treasury 10Y 0.01% -60.87%

Бонд (Монгол) Хүү Дуусах огноо Өгөөж 24H Chg

Гэрэгэ 5.63% 5/1/2023 8.62% 0.22%

Мазаалай 10.8% 4/6/2021 10.38% 0.00%

Хуралдай 8.75% 3/9/2024 8.96% 2.56%

Чингис 5.13% 12/05/2022 8.65% 0.37%

ХХБ 2020 9.38% 5/19/2020 11.13% 0.44%

Самурай 5.75% 12/25/2023 0.93% -0.06%

МУХБ 2023 7.25% 10/23/2023 11.23% 1.24%

МИК 2022 9.75% 1/29/2022 24.38% -0.09%



Зэсийн зах зээл

Томоохон үйлдвэрлэгч улс орнуудын уул уурхайн

үйл ажиллагаа тасалдаж улаан металлын нийлүүлэлтэд

аюул учруулснаар Лондонгийн зэсийн үнэ өнөөдөр өсөж

4 долоо хоногийн дээд цэгт очлоо. Лондонгийн Металлын

Бирж дээр 1 тонн зэсийн үнэ 3.4% өсөж 5,188.50

ам.долларт арилжаалагдсан нь 3-р сарын 18-с хойших

хамгийн өндөр ханш болов.

BHP болон Glencore компанийн удирдлаган доор

байдаг Перугийн Антамина зэсийн уурхай вирусын

тархалтын эсрэг дор хаяж 2 долоо хоногийн турш бүх үйл

ажиллагаагаа зогсоох тухай өчигдөр хэлжээ.

Газрын тосны зах зээл

АНУ-ын агентлагаас дэлхийн хамгийн том түүхий

нефть боловсруулагчийн занарын гарц 4-р сард хамгийн

ихээр унаж бусад боловсруулагчдын бууралтад нэмэрлэнэ

гэж хэлсний дараа газрын тосны ханш Мягмар гарагт

өслөө. Брент 56 цент (1.8%)-ээр өсөж баррел нь 32.30

ам.долларт арилжаалагдсан бол WTI 47 цент (2.1%)-ээр

өсөн баррел нь 22.88 ам.долларт арилжаалагджээ.

БНХАУ-ын нефьт баяжуулагчид буурч буй дотоодын

эрэлт болон үйлдвэрлэлийн хурдыг үл харгалзан бага

үнээр нефтийг тээвэрлэн нөөцөлснөөр 3-р сарын түүхий

нефтийн импорт өмнөх жилээс 11.7% өссөн байна.

Бондын зах зээл

“Exxon Mobil” компани АНУ-ын компанийн бондын

зах зээлээс 9.5 тэрбум ам.долларыг босгож чадсанаар

коронавирусын цар тахлын энэ үед маш хэрэгтэй

санжүүжилтыг авлаа. Газрын тос болон байгалийн хий

үйлдвэрлэгч тус компани нийт 5 өөр хугацааны ангиллаар

бонд гаргасан. Тодруулбал, хамгийн богино хугацаатай

нь 2023 онд төлөгдөх ба 1.571 хувийн өгөөжтэй бол

хамгийн урт буюу 30 жилийн хугацаатай бонд нь 3.452

хувийн өгөөжийг хөрөнгө оруулагчдад санал болгожээ.

Хөрөнгийн зах зээл

АНУ-ын компаниуд коронавирусын тахлын улмаас

ашиг орлогын улирал хэцүүхэн эхлэх төлөвтэй байгаад

бэлтгэснээр Dow болон S&P 500 индексийг Даваа гарагт

бууруулсан бол Amazon компанийн ашиг Nasdaq

өсөлттэй хаахад тусаллаа. Хувьцаанууд алдагдалтай

байгаа ч, Nasdaq 2-р сарын 12-ны өдрөөс хойш 3 өдөр

дараалан өсөж хаагдлаа. Amazon.com индексийн хамгийн

том өсөлт үзүүлсэн бөгөөд онлайн захиалгын эрэлт

нэмэгдэж байгаа энэ үед жижиглэнгийн худалдааны

компани 75,000 хүнийг ажилд авна гэж мэдэгдсэнээр

6.2%-ийн өсөлт үзүүлжээ. Голлох индексүүд: Dow down

1.4%, S&P down 1%, Nasdaq up 0.5%.

Макро эдийн засаг (Монгол) Огноо Дүн

Инфляцийн түвшин 2020 (II) 6.4%

Бодлогын хүү 2020 (III) 10.0%

Банк хоорондын зах зээлийн хүү 2020 (II) 11.0%

Хадгаламжийн дундаж хүү (төг) 2020 (II) 11.3%

Хадгаламжийн дундаж хүү (валют) 2020 (II) 4.7%

Зээлийн дундаж хүү (төг) 2020 (II) 16.6%

Зээлийн дундаж хүү (валют) 2020 (II) 10.3%

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 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 2021

EUR/USD 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

GBP/USD 1.28 1.29 1.3 1.3 1.35

USD/CNY 7 6.97 6.95 6.99 6.85

USD/JPY 107 107 107 107 108

USD/RUB 67.59 67 66.54 68.5 67

Түүхий эд

Алт 1570 1588 1600 1608 1600

Зэс 5450 5500 5600 5900 6050

Нүүрс 53.75 53.75 56.25 58.75 56.94

эх сурвалж: Блүүмбэрг

Хувьцаа Ханш 24H Chg

Turquoise Hill Resources 0.4805 -3.80%

Mongolian Mining Corp 0.405 6.58%

Mongolian Energy Corp 0.19 18.75%

Centerra Gold 9.77 5.39%

Эдийн засгийн голлох тоо мэдээ

Өмнөх өдрийн  үр дүн Үр дүн Таам. Өмнөх 

US Federal Budget, $ -119B -150B -235B

Өнөөдөр хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

US Import Prices MM 20:30 -3.20% -0.50%

US Export Prices MM 20:30 -1.90% -1.10%

Маргааш хүлээгдэж буй мэдээ Цаг Таам. Өмнөх 

FR CPI (EU Norm) Final MM 14:45 0.00% 0.00%

IT CPI (EU Norm) Final MM 16:00 2.20% 2.20%

US Retail Sales MM 20:30 -7.00% -0.50%

US Industrial Production MM 21:15 -4.20% 0.60%

CA BoC Rate Decision 22:00 - 0.25%


