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Market News 

 SXCOAL: 2021 ОНЫ II САРД МОНГОЛ УЛС БНХАУ-Д 1.89 САЯ ТОНН 

НҮҮРС ЭКСПОРТОЛСОН 

Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортолсон нүүрсний хэмжээ хоёрдугаар сард 

өмнөх сарын дүнгээс огцом буурсан талаар “SXCoal” мэдээллээ. Сар шинийн 

баярын үеэр хилийн боомтуудыг хаасан нь үүнд голлон нөлөөлсөн гэж 

тайлбарласан байна. Түүнчлэн худалдан авагчдын дунд эрэлт буурсан нь 

нөлөөлсөн гэдгийг онцолжээ. Хоёрдугаар сард Монгол Улс БНХАУ-д 1.89 сая 

тонн нүүрс нийлүүлсэн байна. Энэ нь өмнөх сарын дүнгээс 18.4 хувиар буурсан 

үзүүлэлт юм. БНХАУ хоёрдугаар сарын 11-14-ний өдрүүдэд Ганцмод болон 

Сэхэ боомтуудыг хааж, нүүрсний нийлүүлэлт тасалдсан байна. Мөн коксжих 

нүүрсний гол худалдан авагчид болох гангийн үйлдвэрүүдийн нөөц өссөнтэй 

холбоотойгоор нүүрсний эрэлт буурсан байна. “SXCoal”-ийн санал асуулгад 

хамрагдсан үйлдвэрүүдийн коксжих нүүрсний нөөц гуравдугаар сарын эхээр 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 20 хувиар өссөн байгаа юм. Үүний зэрэгцээ 

Жин Чюань аж үйлдвэрийн парк болон ӨМӨЗО-ы Баяннуур хот дахь угаах 

үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон нь коксжих нүүрсний эрэлт буурахад 

нөлөөлжээ. Үнийн хувьд гуравдугаар сарын есний байдлаар Ганцмод боомт 

дахь Монголын угаасан коксжих нүүрсний үнэ тонн нь 1350 юань орчимд 

тогтворжоод байна. Харин түүхий коксжих нүүрсний үнэ 1090 юань болоод 

байна. 

http://bloombergtv.mn             

 
 2021 ОНЫ I-II САРД НИЙТ ЭКСПОРТЫН 88.3 ХУВИЙГ ЭРДЭС 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН БҮРДҮҮЛЖЭЭ 

2021 оны эхний хоёр сард экспортод 1.3 тэрбум ам.долларын бараа, түүхий эд 

гаргасан талаар Гаалийн ерөнхий газар мэдээллээ. Үүнээс 1.17 тэрбум ам.доллар 

буюу 88.3 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Нийт экспортод эзлэх хувь 

хэмжээгээр нь харвал зэсийн баяжмал 32.7 хувь, чулуун нүүрс 33.5 хувь, 

төмрийн хүдрийн баяжмал 11 хувийг бүрдүүлжээ. Энэ хугацаанд экспортолсон 

боловсруулаагүй нефть, төмрийн хүдэр, зэс, цайрын баяжмалыг 100 хувь буюу 

бүгдийг нь БНХАУ-д экспортолсон байна. Экспортын гол бүтээгдэхүүн болох 

зэсийн баяжмалын экспорт өнгөрсөн оны мөн үеэс 17 хувиар өсөж, 225 мянган 

тонн хүрчээ. Голлох экспортлогч “Оюу Толгой” компанийн хувьд зэс, алтны 

агуулга өндөр хэсгийн олборлолт 2021 оны турш үргэлжлэх төлөвтэй байгааг 

мэдээлсэн юм. “COVID-19”-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх заавар 

журмыг мөрдөн, экспортыг хэвийн үргэлжлүүлж байгаа гэдгийг мөн онцолж 

байв. 

http://bloombergtv.mn 

 

Ханш

Валют Зарласан
Өөрчлөлт 

/7 хоног/
Бэлэн авах

Бэлэн 

зарах

MNT/USD 2,849.79     0.02% 2,845.00   2,856.00   

MNT/CNY 438.19        -0.40% 436.50     440.20     

MNT/EUR 3,404.07     -0.03% 3,377.00   3,431.00   

MNT/HKD 367.12        0.00% 364.00     370.00     

MNT/JPY 26.13          -0.72% 25.86       26.36       

MNT/RUB 38.76          1.17% 38.30       39.90       

Монголбанк TDB

Financial View

Source: Mongolbank, Trade Development Bank

Инфляци

Төрөл Сарын Оны эхнээс Жилийн

Улаанбаатар 0.7% 0.7% 1.3%

Улс 1.0% 1.0% 2.4%

Зорилтот <6%

Монголбанк (01-р сар)

Source: Mongolbank

Мөнгө /тэрбум төгрөг/

Төрөл Зарласан
Өөрчлөлт 

/сарын/

Төгрөгийн харилцах 3,139.10       -8.86%

Гүйлгээнд байгаа мөнгө 1,006.67       1.53%

М1 мөнгө 3,885.37       -7.43%

М2 мөнгө 24,229.95     0.04%

Гадаад валютын нийт нөөц /сая 

ам.доллар/
4,367.50       -3.68%

Source: Mongolbank

Монголбанк (01-р сар)

http://bloombergtv.mn/
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 ҮСХ: II САРД УЛСЫН ЖИЛИЙН ИНФЛЯЦ 2.6 ХУВЬ 

БАЙВ 

Хоёрдугаар сард улсын жилийн инфляц 2.6 хувь байсныг 

Үндэсний статистикийн хороо мэдээллээ. Хүнсний бараа, 

бүтээгдэхүүний үнэ хамгийн их буюу 8.9 хувиар өсжээ. Харин 

орон сууц, ус, цахилгаан, түлш, тээврийн бүлгийн үнэ 5.3 

хувиар буурсан байна. Нийлүүлэлт талаас харвал нь Засгийн 

газраас орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний үнийг хөнгөлөх 

бодлого барьж байгаа юм. Өнгөрсөн оны тавдугаар сараас 

хойш улсын жилийн инфляц 2-3 хувийн түвшинд буюу Төв 

банкны зорилтоос нам дор түвшинд хэлбэлзэж байна. Энэ нь 

нэг талаас эдийн засгийн идэвхжил буурсныг харуулах 

үзүүлэлт болж байгаа юм. 

http://bloombergtv.mn        
 

 ЗГ: АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ 3 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ 

ЗЭЭЛИЙГ БАНКНУУД ОЛГОЖ ЭХЭЛНЭ 

Ажлын байрыг дэмжих гурван хувийн хүүтэй хоёр их наяд 

төгрөгийн зээл гаргах асуудлыг банкнуудтай үзэглэж, 

эцэслэсэн талаар Засгийн газар мэдээллээ. Зээлийн нөхцөлийг 

харвал Төрөөс аж ахуйн нэгжүүдэд НӨАТ төлөгч байх нэг 

шаардлагыг тавина гэж Сангийн сайд Б.Жавхлан онцоллоо. 

Энэхүү зээлд бичил болон өрхийн бизнес эрхлэгч иргэд 

хамрагдах боломжтой аж. Харин хэрэглээний зээлд 

санхүүжилт олгохгүй. Иргэдэд олгох зээлийн хэмжээ 50 

хүртэлх сая төгрөг, аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийн дээд 

хэмжээ 500 хүртэлх сая төгрөг байх юм. Шаардлагатай бол аж 

ахуйн нэгжүүд зээлийн батлан даалтын сангаас 60 хүртэлх 

хувьдаа баталгаа гаргуулах боломжтой юм байна. Энэхүү 

зээлийн жилийн хүү нь гурван хувь бөгөөд зөрүү долоон 

хувийг нь Төрөөс татаас болгож олгох юм байна. Нийт 20-25 

мянган иргэн зээлд хамрагдах урьдчилсан тооцоолол гарчээ. 

http://bloombergtv.mn     
 

 МБХ: АРИЛЖААНЫ БАНКНУУД ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ 

ЦАХИМЖУУЛАХАД 100 САЯ АМ.ДОЛЛАР ЗАРЦУУЛСАН 

Энэ онд зээлийн өсөлт 11.4 хувь байна гэж Монголбанк 

урьдчилсан төсөөлөлдөө дурдсан байна. Түүнчлэн ирэх 

гурван жилд зээлийн өсөлтийг 18.8 хүртэл хувь байна гэж 

таамаглажээ. Цар тахал гарсан өнгөрсөн онд зээл дөрвөн 

хувиар буураад байсан юм. Дотоодод “коронавирус”-ийн 

халдвар тархсан нь эдийн засгийн уналтыг гүнзгийрүүлж, 

сэргэлтийг удаашруулсныг Төв банк онцолж байна. Банкны 

салбарын зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, мөнгөний 

эргэлтийг хэвийн түвшинд хүргэснээр эдийн засгийн 

сэргэлтийг дэмжинэ гэж үзэж байна. Харин арилжааны 

банкнууд цар тахлын үед үйлчилгээгээ цахимжуулахад 100 

сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийснийг Монголын 

банкны холбооны Гүйцэтгэх захирал Л.Амар мэдээлсэн юм. 

Энэ нь цар тахлын хямралын үед банкны үйлчилгээг иргэдэд 

хүргэхдээ хүндрэлгүйгээр давахад голлон нөлөөлжээ. Засгийн 

газраас эдийн засгаа сэргээх 10 их наяд төгрөгийн төлөвлөгөө 

батлаад байна. Энэ хүрээнд банкнууд аж ахуйн нэгжүүдэд 

хөнгөлөлттэй зээл олгож байгаа юм. 

Цаашид 

- Зээлдэгчдээ тавих шалгуураа багасгаж, эргэн төлөх 

чадвартай эсэхийг л харах 

- Төрөөс тавьж буй шаардлага ил тод байх 

- Хүнд сурталгүй, цахим хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх 

- Зээлдэгчдээ эрсдэлээс хамгаалах, хяналтын тогтолцоо 

бүрдүүлэх шаардлагатай гэж Банкны холбоо үзэж байна. 

http://bloombergtv.mn       
 

 ГЕГ: I-II САРД ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРАА ЭРГЭЛТ 

ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕЭС 48.4 ХУВИАР ӨСЛӨӨ 

Оны эхний хоёр сард гадаад худалдааны бараа эргэлт өмнөх 

оны мөн үеэс 48.4 хувиар өсөж, хоёр тэрбум 256.8 сая 

ам.доллар хүрснийг Гаалийн ерөнхий газар мэдээллээ. 

Ингэснээр гадаад худалдааны баланс 412.3 сая ам.долларын 

ашигтай гарлаа. Харин экспорт 73.2 хувиар өсөж, 1.3 тэрбум 

ам.доллар хүрсэн байна. Экспортын 88.3 хувийг эрдэс 

бүтээгдэхүүн бүрдүүлжээ. Мөн оны эхний хоёр сард 

импортоор нийт 922.3 сая ам.долларын бараа, түүхий эд 

оруулсан нь жилийн дүнгээр 23 хувиар өссөн байна. 

http://bloombergtv.mn     
 

 СЗХ: “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТЫН САН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 

БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРТГЭН АВАВ 

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн хувийн хөрөнгө оруулалтын санг 

үүсгэн байгуулах тухай баримт бичгийг бүртгэн авсан талаар 

Санхүүгийн зохицуулах хороо мэдээллээ. Хаалттай учир 

цөөхөн тооны эрхмүүдийг оруулна гэдгийг тус компанийн 

Гүйцэтгэх захирал өөрийн “Twitter” хуудсаараа тодотгосон 

байна. Банкнуудын хадгаламжийн хүү багасах, арилжааны 

банкнууд харилцах дансанд хүү тооцохгүй байгаатай 

холбоотой хөрөнгөө өсгөх сонирхолтой иргэд үнэт цаасны зах 

зээлд орж ирэх хандлагатай байгааг тус компани мэдээлж 

байв. Энэ онд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын тоо 

хөрөнгийн захад нэмэгдэх эерэг хүлээлттэй байгааг 

Монголын Хөрөнгийн бирж онцолж байна. 

http://bloombergtv.mn 

 

 ГЕГ: 2021 ОНЫ I-II САРД СУУДЛЫН 8976 АВТОМАШИН 

ИМПОРТОЛСОН 

2021 оны эхний хоёр сард нийт импортын 12 хувийг 

автомашины импорт бүрдүүлснийг Гаалийн ерөнхий газраас 

мэдээллээ. Үүний 6.1 хувийг суудлын автомашин эзэлж 

байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.3 нэгж хувиар буурсан 

үзүүлэлт болжээ. Нийт 8976 суудлын автомашин 

импортолсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 1332-оор 

буурсан үзүүлэлт юм. Хэдийгээр оны эхний хоёр сарын 

суудлын автомашины импорт тоо ширхгийн хувьд 13 хувиар 

буурсан ч үнийн дүн нь 56 сая орчим ам.доллар болсон байна. 

Энэ нь өмнөх оноос 17 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт болжээ. 

Нийт суудлын автомашин импортын 94.6 хувийг Япон улсаас 

оруулж ирсэн автомашин бүрдүүлж байна. Харин 1.3 хувийг 

АНУ, 1.4 хувийг БНСУ бүрдүүлжээ. Мөн энэ оны хоёрдугаар 

сард нийт шинэ 220 автомашин импортолсон талаар 

Монголын автомашины дистрибьютерүүдийн ассоциаци 

мэдээллээ. МАDА-ийн гишүүн байгууллагууд тайлант сард 

нийт 191 автомашин борлуулсан байна. Дийлэнхийг нь SUV 

ангиллын автомашин бүрдүүлжээ.  

http://bloombergtv.mn 
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  SXCOAL: I САРД АВСТРАЛИ УЛС БНХАУ-Д ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ НҮҮРС НИЙЛҮҮЛЭЭГҮЙ 

2021 оны нэгдүгээр сард Австрали улс БНХАУ-д эрчим 

хүчний нүүрс нийлүүлээгүй гэж “SXCoal” мэдээллээ. Хоёр 

улсын харилцаа хурцдаж, БНХАУ-ын тал өнгөрсөн оны 

аравдугаар сард Австралийн нүүрсний импортод хориг 

тавьсан юм. Хориг тавихаас өмнө буюу 2020 оны эхний 

саруудад экспортын хэмжээ сарын дунджаар 4.3 сая тонн хүрч 

байсан ч нэгдүгээр сард сүүлийн 20 жилийн хугацаанд анх 

удаа эрчим хүчний нүүрс нийлүүлээгүй байна. Харин 

төмрийн хүдрийн нийлүүлэлт хэвийн үргэлжилж байна. 

Австралийн төмрийн хүдрийн экспортын хамгийн том боомт 

болох “Port Hedland”-аас хоёрдугаар сард нийт 37.49 сая тонн 

төмрийн хүдэр экспортолжээ. Үүнээс 82 хувийг нь буюу 30.73 

сая тонныг БНХАУ-д нийлүүлсэн байна. 

http://bloombergtv.mn  
 

 ЕВРОПЫН ТӨВ БАНК БОНД ХУДАЛДАН АВАЛТАА 

НЭМЭГДҮҮЛНЭ 
Европын Төв банк ирэх саруудад Засгийн газрын бонд 

худалдан авалтаа нэмэгдүүлнэ гэж мэдэгдлээ. Ингэснээр 

бондын өгөөж хэт өсөж, бүс нутгийн эдийн засгийн сэргэлтэд 

сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэх юм. Цар тахлын үед бонд 

худалдан авах 1.85 их наяд еврогийн хөтөлбөрийн 

санхүүжилтэд өөрчлөлт оруулалгүй хэвээр үлдээхээр 

шийдвэрлэжээ. Нэг талаас АНУ-ын эдийн засгийн сэргэлтээс 

шалтгаалан дэлхий даяар Засгийн газрын бондын өгөөж 

нэмэгдсэн байна. Энэ нь инфляцын хүлээлтийг нэмэгдүүлээд 

байгаа аж. Банкнууд энэ өгөөжийн хэмжээнд суурилан 

зээлийн хүүгийн хэмжээг тогтоох нь Евро бүсэд эрсдэл 

учруулж байгаа юм. 
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 ЖО БАЙДЕН $1.9 ИХ НАЯДЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД 

ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА 
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жо Байден цар тахлын үед эдийн 

засгаа дэмжих 1.9 их наяд ам.долларын төсвийн төсөлд гарын 

үсэг зурснаар хууль болж батлагдлаа. Хэрэгжүүлж буй 

бодлогоо хууль тогтоогчдоор хүлээн зөвшөөрүүлэх тал дээр 

түүний хувьд томоохон ялалт болж байна. Төсвийн шинэ 

хуулийн дагуу ойрын хугацаанд олон сая иргэд болон 

бизнесүүд, мужуудын захиргаанд санхүүжилт олгож эхэлнэ. 

Төлөөлөгчдийн танхимын баталсан хуулийн төслийг 

Конгресс Жо Байденд хүргүүлсэн даруй буюу товлосон 

хугацаанаас нэг өдрийн өмнө ийнхүү гарын үсэг зурсан байна. 

"Америкчуудын дийлэнх нь нэмэлт төсөв батлахыг дэмжсэн" 

гэж Жо Байден мэдэгдлээ. Мөн "Энэхүү түүхэн арга хэмжээ 

нь АНУ-ыг эргэн хөл дээр нь босгоход чухал үүрэг 

гүйцэтгэнэ" гэж тэрбээр цохон тэмдэглэжээ. 

http://bloombergtv.mn 
 

 БНХАУ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС ӨСӨЖ 

ИНФЛЯЦЫН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ 

БНХАУ-ын хэрэглээний үнийн индекс хоёрдугаар сард 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.2 хувиар буурчээ. Ингэснээр хоёр сар 

дараалан буураад байна. БНХАУ-ын Засгийн газраас 2021 онд 

инфляцыг өмнөх оныхоос 0.5 нэгж хувиар бууруулж, гурав 

орчим хувьд хүргэх зорилт тавиад байгаа юм. Хэдий тийм 

боловч инфляц зорилтот түвшнээс бага байна. Харин 

хоёрдугаар сард БНХАУ-ын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 

сүүлийн хоёр жилийн дээд хурдаар өслөө. Үйлдвэрлэгчийн 

үнэ хоёрдугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 1.7 хувиар өндөр 

байсан нь эдийн засагчдын таамгийг даваад байна. 

Үйлдвэрлэгчийн үнэ өссөнөөр БНХАУ-ын экспортын 

бүтээгдэхүүний инфляцад нөлөөлж, гадаад борлогдож буй 

бараа, бүтээгдэхүүний үнэ өсөхөд хүргэж байгаа аж. 

Салбараар нь харвал уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэгчийн 

үнэ хамгийн их хэмжээгээр буюу өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 

6.8 хувиар өсжээ.  
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 ЭЗХАХБ: ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ 2021 ОНЫ ДУНД ҮЕ 

ГЭХЭД ЦАР ТАХЛЫН ӨМНӨХ ҮЕИЙН ТҮВШИНД 

ОЧНО 
Жо Байдены эдийн засгийг дэмжих нэмэлт төсөв АНУ-ын 

засагт хүчтэй нөлөөлснөөр дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт 

эрчимжих төлөвийг Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 

хөгжлийн байгууллага гаргалаа. 2020 оны эцсийн байдлаар 

томоохон эдийн засгууд харьцангуй сайн үзүүлэлттэй 

байснаас гадна “коронавирус”-ийн эсрэг вакцины үр дүн сайн 

байна. Мөн улс орнууд эдийн засгаа дэмжих төсөв, мөнгөний 

бодлого хэрэгжүүлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн 

эдийн засаг 2021 оны дунд гэхэд цар тахлын өмнөх үеийн 

түвшинд хүрнэ гэж тооцоолоод байгаа аж. ЭЗХАХБ 2021 оны 

дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг 4.2 хувь байсныг 

5.6 хувь, АНУ-ын эдийн засгийн өсөлтийг 6.5 хувь болгож, 

хоёр дахин нэмэгдүүлсэн байна. Энэхүү тооцооллоос харахад 

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жо Байдены авч буй арга хэмжээ АНУ-

ын эдийн засгийн өсөлтийг 3-4 хувь, дэлхийн эдийн засгийн 

өсөлтийг бүтэн нэгж хувиар нэмэгдүүлэхээр байгаа юм. "Энэ 

арга хэмжээ АНУ-ын эрэлт, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 

замаар дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг түргэсгэх арга хэмжээ 

боллоо" гэж тус байгууллагын Ерөнхий эдийн засагч Лоренс 

Бун мэдэгджээ.  
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 БНХАУ ЭДИЙН ЗАСГАА ИННОВАЦТАЙ УЯЛДУУЛАХ 

ТАЛД АХИЦ ГАРГАХААР ЗОРЬЖ БАЙНА 
АНУ-ын хориг арга хэмжээнүүд нь чухал ач холбогдолтой 

технологийг ашиглах талд хаалт болно гэж БНХАУ-ын эрх 

баригчид болгоомжилж байна. Тиймээс эдийн засгаа 

инновацтай илүүтэй уялдуулахаар зорьж байна. Энэ хүрээнд 

БНХАУ 2025 он хүртэл судалгаа хөгжүүлэлтэд оруулах 

хөрөнгө оруулалтаа жилд долоон хувиар өсгөхөөр болсноо 

БХАТИХ-ын чуулганаар танилцууллаа. Ингэснээр 2025 он 

гэхэд 580 тэрбум ам.доллар зарцуулсан байх аж. Мөн ирэх 

таван жилийн төлөвлөгөөндөө хот суурин газрын оршин 

суугчдын тоог нийт 50 саяар нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. 

Өөрөөр хэлбэл 2025 он гэхэд хот суурин газрын оршин 

суугчид нийт хүн амын 65 хувийг бүрдүүлдэг байхаар зорьж 

байгаа юм. Түүнчлэн байгаль орчноо нөхөн сэргээх хүрээнд 

нийт газар нутгийнхаа 24.1 хувийг ойжуулна гэж мэдэгджээ. 

http://bloombergtv.mn
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ГШХО болон Төлбөрийн тэнцэл-2020.11 

Инфляци болон Ажилгүйдэл /2020.12/ 
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Банкны системийн зээлийн багц болон мөнгөний нийлүүлэлт  2020.12 

Гадаад худалдаа болон Хүү-2020.12 

Валютын Ханш /Ам.доллар/,  Гадаадын Валютын Албан Нөөц 2020.12 
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*BoM-Bank of Mongolia, MoF-Ministry of Finance, 

ADB-Asian Development Bank, WB-World Bank, IMF-  

International Monetary Fund 

 

 

 

        Forecast 

  2018 2019 2020 
BoM 

2021 

MoF 

2021 

ADB 

2021 

WB 

2021 

IMF 

2021 

Real sector  

                  Real GDP (% change y-y) 6.90% 5.10% -5.30% 
(4.5%)-
(8.3%) 

7.2% 5.1% 4.3% 6.0% 

                  Consumer price index (% change y-y) 8.10% 5.20% 2.30% 6.3% 7.0% 8.2% 5.0% - 

Public Sector   

                  Government revenues (% GDP) 31.28% 29.27% 28.1%      

                  Government expenditures (% GDP) 28.67% 30.97% 37.7%      

                  Government balance (% GDP) 2.61% 1.70% -12.3%      

 

                  Money supply M2 (% change y-y) 22.80% 7.00% 16.30%      

                  Credit growth (% change y-y) 26.50% 5.00% -5.00%      

External trade  

                 Total turnover (million USD) 12886.79 13747.00 12870.00      

                 Export (million USD) 7011.76 7620.00 7576.00      

                 Import ( million USD) 5875.03 6127.00 5294.00      

Nominal GDP (billion MNT) 32,165 36,898 36,958           

Macroeconomic Forecasts 


