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Энэхүү илтгэлд дурдагдсан аливаа санаа, дүгнэлт нь хувь илтгэгчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг 
илэрхийлэх албагүй.
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Дэлхийн эдийн засгийн бүтэц

Эх үүсвэр: HowMuch.net
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Эх үүсвэр: WB Global Economic Prospects (Jan 2017)

Дэлхийн эдийн засаг: Саарч буй өсөлт

Өсөлтийн хувь дундаж

дундаж

Америк Евро бүс Япон



Эдийн засгийн урт хугацааны өсөлт: Бүтээмж

Шалтгаан: Технологи, хүн амын дундаж наслалт, статистик аргачлал?

Нэг цагт ногдох ДНБ үйлдвэрлэл / 2010 суурь / Их 7, ажиллах хүчний бүтээмжийн өсөлт, %

Эх үүсвэр:



Цаашдын төлөв: “Шинэ нормал” = бага өсөлт ?

Өсөлтийн хувь

Хөгжсөн орнууд Хөгжиж буй Дэлхий Монгол

Төсөөлөл 2019.10

Эх үүсвэр:



Дэлхийн эдийн засаг: Өсөлтийг хэн бий болгож байна вэ 2019-2020 ?

Эх үүсвэр:



Дэлхийн эдийн засгийн бүтэц: Ам.долларын нөлөө

Валютын нөөц Гадаад өр Корпорейт өр

Эх үүсвэр:



Санхүүгийн мөчлөг ба Бизнесийн мөчлөг: Америк

Эх үүсвэр: Drehmann, Borio and Tsatsaronis (2012) Characterizing the financial cycle: don’t lose sight of the medium term!
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Сорилт 1: Худалдааны маргаан

Эх үүсвэр:

Америкийн Хятадаас авдаг импорт 2018: $539 тэрбум

Америкийн Хятад руу хийдэг экспорт 2018: $120 тэрбум



Сорилт 1: Худалдааны маргаан

Худалдааны 
маргаанаас
үүсэх ДНБ-ийн 
хохирол (тэрбум $)

Шууд нөлөө

2017

2018

2019

Дам нөлөө

Зах зээлд оролцогчдын итгэл, хариу үйлдэл

Эх үүсвэр:
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3Сорилт 2: Төсвийн орон зай ба өрийн хэмжээ

ДНБ-д эзлэх хувь

Хөгжсөн Хөгжиж буй Хөгжиж буй өндөр 
орлоготой 

Хөгжиж буй дундаж 
орлоготой

Хөгжиж буй бага 
орлоготой

УлсынХувийн

Эх үүсвэр:



Сорилт 3: Мөнгөний бодлогын орон зай – Уламжлалт бодлого 

Дайвар нөлөө:
• Санхүүгийн байгууллагуудын ашигт ажиллагаа
• Эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтууд
• Хадгаламж эзэмшигчид
• Бага хүүгийн орчин ба “зомби фирмүүд”
• Хөгжиж буй орнуудын өр

АНУ Их Британи Евро бүс Япон

Эх үүсвэр:



Сорилт 3: Мөнгөний бодлогын орон зай – Уламжлалт бус бодлого 

Холбооны нөөцийн банк Европын төв банк Английн төв 
банк

Японы төв 
банк

Швейцарийн төв 
банк

Төв банкуудын хөрөнгийн хэмжээ 2007-2019

Эх үүсвэр:



Эрсдэл 1: Хөгжсөн орнуудын хөрөнгийн зах

G4 төв банкны тайлан тэнцлийн хэмжээ, ДНБ-д эзлэх хувиар

MSICI хувьцааны индекс (БТ)

Эх үүсвэр:



Эрсдэл 1: Хөрөнгийн үнийн засвар & хувьцааны үнийн уналт

S&P 500 индекс

Эх үүсвэр:



Эрсдэл 2: Корпорейт өрийн дахин санхүүжилт

Гол эдийн засгууд дахь эмзэг санхүүгийн 
байдалтай компанийн өр (ДНБ-д эзлэх 
хувиар)

Эх үүсвэр:



Эрсдэл 3: Хөрөнгө оруулагчдын айдас & аюулгүй хөрөнгө оруулалтууд

Эх үүсвэр:

Хасах хүүтэй ЗГҮЦ-тай улс орнууд 
нэмэгдэж байна
/эргэн төлөгдөх хугацаа/

Хасах хүүтэй бондууд нэмэгдэж 
байна 
/триллион $/

Хасах хүүтэй ЗГҮЦ ихэвчлэн евро, 
йенийн бондууд байна

ЗГҮЦ БусадХасах хүүтэй 
бондуудын хугацаа



Эрсдэл 3: Өгөөжийн муруйн сөрөг налалт /хөмрөлт/

Саарал босоо зураас хямралыг илэрхийлнэ Эх үүсвэр:

10 жил болон 2 сарын хугацаат Америкийн ЗГҮЦ-ийн өгөөжийн зөрүү



Эрсдэл 4: Хөгжиж буй орнуудын өр

Урт хугацаат Богино хугацаат

Улсын болон улсын батлан даалттай

Хувийн, батлан даалтгүй

Хөгжиж буй орнуудын өр
(тэрбум $)

Урт хугацаат өрийн бүтэц
(тэрбум $)

Эх үүсвэр: Эх үүсвэр:



Эрсдэл 5: Хөгжиж буй орнуудаас хөрөнгө гадагшлах урсгал

Бонд Хувьцаа

Тэрбум $

Эх үүсвэр: BIS



Нийгмийн эрсдэл: Нийгмийн тэгш бус байдал



Байгаль очны эрсдэл: Байгаль бохирдол, дэлхийн дулаарал



Дүгнэлт



Дэлхийн эдийн засаг саарч буй ч бодлогын орон зай ?
Эрсдэлүүд:
• Хөгжиж буй орнууд: Өр, хөрөнгийн гарах урсгал
• Хөгжсөн орнууд: Санхүүгийн зах зээл, корпорейт өр
• Худалдааны маргаан (Хятадын эдийн засгийн идэвхжил),
• Нийгэм, байгаль орчны асуудлууд, геополитикийн асуудлууд

Монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
Худалдааны болон санхүүгийн сувгаар нөлөөлөл?
• Экспорт, ГШХО, өрийн үйлчилгээ
Үүнд бэлтгэлтэй байх: Санхүүгийн нөөц
• Өрхүүд, ААН, улс

Дүгнэлт



Анхаарал тавьсанд 
Баярлалаа!
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@mongolbank_mn

@mongolbank.mn

Вебсайт: www.mongolbank.mn

mongolbank


