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ГЛОБАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ,
САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ГАРЧ
БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТОЙМ

2020 оны 4-р сарын 9-өөс
15-ны байдлаар
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ГЛОБАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД
ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТОЙМ
2020 оны 4-р сарын 9-15-ны байдлаар
COVID-19 дэлхий нийтээр хурдтай тархаж, Пандемик (цар тахал)-ын түвшинд хүрээд
буй өнөөгийн нөхцөлд глобал эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд томоохон өөрчлөлтүүд
гарч байна. Эдгээр өөрчлөлтүүд болон эдийн засгийг тогтворжуулах зорилгоор улс
орнуудын авч хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээний талаар тухай бүр мэдээлж байх
зорилготой долоо хоног тутмын гадаад орчны тойм мэдээллийн тав дахь дугаарыг
хүргэж байгааг хүлээн авна уу.
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ

ОУВС-гийн 4-р сарын “Дэлхийн Эдийн Засгийн Тѳлѳв” тайланд дэлхийн эдийн
засгийн өсөлт 2020 онд 3 хувиар агшиж1, 2021 онд 5.8 хувиар өсөх, КОВИД-19-ийн
нѳлѳѳгѳѳр дэлхийн эдийн засагт 2020 болон 2021 онд 9 триллион ам.долларын
хохирол бий болох тооцооллыг хийжээ. Улс орнуудад КОВИД-19-ийн нөлөөгөөр эрэлт,
нийлүүлэлт аль аль нь хумигдаж, хөгжингүй орнуудын эдийн засаг 2020 онд 6.1 хувиар
агших бол хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг 1 хувиар агшихаар төсөөлжээ. Өнөөгийн
“Great Lockdown” хямрал нь 2008-09 оны санхүү, эдийн засгийн хямралаас гүнзгий,
1930-аад оны Их хямралаас хойшхи хамгийн хурц эдийн засгийн хүндрэл байж
болзошгүйг шинжээчид онцолж байна. ОУВС энэхүү суурь төсөөлөлдөө 1) ихэнх улс
орнууд цар тахлыг энэ оны II улиралд (Хятад улс I улиралд хяналтад оруулж) хяналтад
оруулаад оны 2 дугаар хагаст эдийн засаг сэргэнэ, 2) улс орнуудад банк, санхүүгийн
системийн тогтвортой байдал хадгалагдана, компани аж ахуйн нэгжүүд олон тоогоор
дампуурч, ажилгүйдэл хэт ихээр нэмэгдэхгүй гэсэн таамаглалуудад үндэслэжээ.
Хүснэгт 1. Дэлхийн томоохон санхүүгийн байгууллага, олон улсын агентуудын дэлхийн эдийн засгийн
өсөлтийн суурь төсөөллүүд
2020 он
Эх сурвалжууд

1 ОУВС
2 EIU
3 Oxford Economics

Төсөөлөл
хийсэн
огноо

Дэлхийн
эдийн
засгийн
өсөлт

4/14/2020
4/09/2020
4/14/2020

-3.0%
-2.5%
-2.8%

Хятадын
өсөлт

АНУ-ын
өсөлт

Евро бүс
өсөлт

ОХУ-ын
өсөлт

1.2%
1.0%

-5.9%
-2.9%

-7.5%
-6.0%

-5.5%
-2.6%

Эх сурвалж: Төсөөлөл хийсэн байгууллагуудын цахим хуудсууд

ОУВС-Дэлхийн банкны Хаврын уулзалтын үеэр ОУВС-гийн тэргүүн К.Георгиева
2020 онд дэлхийн 170 улсад нэг хүнд ногдох орлого буурахаар байгааг анхааруулав.
ОУВС-аас 102 улс тусламж хүсээд байгаа бөгөөд, 4-р сард 50%-ийг нь шийдвэрлэнэ гэж
мэдэгдэв.
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Энэ нь 1-р сарын төсөөллөөс

2

Глобал эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтийн тойм

▪

ОУВС-гийн Fiscal Monitor тайланд цар
тахлын үеийн сангийн бодлого эрүүл
мэндийн салбарын санхүүжилтийг
хангаж хүний амийг хамгаалах, эдийн
засгийн зогсолтоос үүдэн санхүүгийн
хохирол амссан иргэд аж ахуйн
нэгжүүдийг хамгаалах, мөн вирусын
дараах эдийн засгийн сэргэлтийг
дэмжих нөөц төлөвлөгөөтэй байхын
чухлыг онцлов. Дэлхийн улс орнууд
нийт $8 триллион ам.доллар буюу
дэлхийн ДНБ-ийн 9.5%-тай тэнцэх
төсвийн дэмжлэг багцыг батлаад байна.
Улмаар засгийн газруудын өрийн
түвшин 13 пунктээр нэмэгдэж ДНБ-ийн
96%-д хүрэхээр байна. Вирусын үеийн
онцгой нөхцөл байдалд тохирсон
онцгой сангийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
нь чухал хэдий ч, сайн засаглал болон
санхүүгийн зохистой баримт/бүртгэл
чухлыг мөн тус тайланд онцлов.

▪

ОУВС-гийн Global Financial Stability
Report-д 1-р сартай харьцуулахад
санхүүжилтийн нөхцөл чангарсныг
онцлов. Хувьцааны үнийн индексүүд
унаж, бондуудын спред нэмэгдэж,
хөрөнгө оруулагчид эрсдэл багатай
хөрөнгө оруулалт руу зугатах хандлага
нэмэгдэж байна. Түүнчлэн хөгжсөн
болон хөгжиж буй аль аль орнуудад
ханшийн савлагаа өндөр, бодит
үйлчилж буй ханш +/-20% дотор
хэлбэлзжээ. Хөгжиж буй орнуудаас
гарах хөрөнгийн урсгал 3 сарын дотор
100 тэрбум ам.доллар буюу ДНБ-ий
40%, түүхэнд байгаагүй өндөр түвшинд
хүрчээ. ХНБ тэргүүтэй гол төв банкууд
$6 триллион орчмын багцыг зарлаад
байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын
сентиментийг тогтворжуулах нөлөөг
үзүүлж байна.
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▪

ОУВС-гийн Regional Outlook: Asia
Pacific тайланд Ази Номхон далайн
орнуудын эдийн засгийн өсөлт 2020
онд 0 орчим байна гэдэг төсөөллийг
хийжээ. Хэдийгээр энэхүү уналт нь
Хойд Америк, Европтой харьцуулахад
бага боловч, тус бүс нутгийн сүүлийн
60 жилийн өсөлтийн хамгийн доод
түвшин байхаар байна. Бодит сектор,
тэр дундаа үйлчилгээний салбар
хурдтай саарсан, экспортод суурилсан
Азийн эдийн засгуудын хувьд АНУ
болон Европ зэрэг гол худалдааны
түншүүдийн эдийн засаг огцом саарсан,
түүнчлэн
Хятадын эдийн засаг
эрчимтэй саарсан нь бүс нутгийн эдийн
засаг саарах гол шалтгаан гэж
тайлбарлажээ. Олон улсын нөөцийн
валюттай гол эдийн засгуудтай
харьцуулахад тус бүс нутгийн төсөв
мөнгө, санхүүгийн бодлогын орон зай
хязгаарлагдмал бөгөөд хөрөнгийн
урсгал өндөр савлагаатай байгаа нь
эдийн засгийн тогтвортой байдалд
эрсдэл учруулж байгааг онцолсон
байна.

▪

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн
Банк (ЕСБХБ) 4-р сарын тайландаа
КОВИД-19-өөс үүдэлтэй эдийн засгийн
хямралд Евро бүсийн болон ЕСБХБийн үйл ажиллагаанд хамааралтай улc
орнуудын эрүүл мэндийн систем,
дотоодын эрэлт нийлүүлэлт, гадаад
шокыг даван туулах чадвар болон
бодлогын орон зайны уян хатан
байдлыг дүгнэжээ. Тухайлбал, дийлэнх
орнуудад төсвийн бодлогын орон зай
бага эсвэл дунд, Төв Азийн орнууд
түүхий эдийн шокод өртөх эрсдэл
өндөр, Төв Европын орнууд дэлхийн
нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээнээс
хамаарал өндөртэй гэсэн бол Өмнөд
Европын орнууд нэг хүнд ногдох эрүүл
мэндийн үйлчилгээний хангамж бага,
хөдөлмөрийн зах нь шокод өртөх
эрсдэлтэй гэж дүгнэжээ (Хүснэгт 2).
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•

“КОВИД-19-ийн дэлхийн ДНБ болон
дэлхийн худалдаанд үзүүлэх нөлөө”
Дэлхийн банкны судалгааны ажилд 2
суурь төсөөллөөр хөдөлмөр, капиталын
ашиглалт багасч, олон улсын гадаад
худалдаа, аялал жуулчлал бууран,
дотоод эрэлт саарах нөлөөгөөр
КОВИД-19-ийн
дэлхийн
ДНБ-д
үзүүлэх нөлөө -2 нэгж хувь байх, вирус
хяналтад орох хугацаа удаашрах
хувилбарт -4 нэгж хувьд хүрч
болзошгүй гэжээ.

•

АНУ-д ажилгүйдэл үргэлжлэн өсч,
төсвийн алдагдал тэлж байна. АНУ-д
сүүлийн 4 долоо хоногт ажилгүйдлийн
тэтгэмж хүсэгчдийн тоо 22 саяд хүрсэн
нь нийт ажиллах хүчний 1/8 юм 3 .
Блүмбергийн шинжээчид АНУ-ын
ажилгүйдлийн түвшин 20 хувь давах
төсөөлөл улам бодитой болж байна гэж
үзэж байна. АНУ-ын төсвийн алдагдал
2020 онд 3.8 их наяд ам.доллар давж,
улсын өр Дэлхийн II дайнаас хойших
хамгийн дээд хэмжээнд хүрэхээр
байгааг АНУ-ын төсвийн бодлогын
хяналтын хорооноос онцоллоо. АНУын Засгийн газар эдийн засгийг дэмжих
арга хэмжээгээ өргөжүүлбэл төсвийн
алдагдал, Засгийн газрын өр үргэлжлэн
тэлэх хүлээлттэй байна. АНУ-ын
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Мягмар
гарагт КОВИД-19 цар тахлаас үүдэлтэй
хөл хориог 5-р сарын 1-ээс өмнө
цуцалж эдийн засгийн үйл ажиллагааг
идэвхижүүлнэ гэж мэдэгдлээ.

▪

байдлын албанаас мэдэгдлээ. Засгийн
газрын зээл 2020-2021 онд 218-273
тэрбум фунт стерлинг хүртэл нэмэгдэж,
төсвийн алдагдал нийт ДНБ-ий 14
хувьд буюу Дэлхийн II дайнаас хойшхи
хамгийн дээд түвшинд хүрэхээр байна.
Эдийн
засгийн
салбаруудаас
боловсролын салбар 90 хувиар, байр,
хоол, хүнс хангамжийн үйлчилгээ 85
хувиар буурахаар байгаа нь хамгийн
хүчтэй өртөх салбарууд болж байна.
▪

EIU байгууллагаас дэлхийн зах зээл
дээрх газрын тосны үнэ буурсан болон
КОВИД-19-тэй
холбоотой
хорио,
цээрийн нөлөөгөөр ОХУ-ын эдийн
засаг 2020 онд 2.6 хувиар агших
төсөөллийг 4-р сарын 15-нд гаргалаа.

▪

Европын зарим орнууд КОВИД-19
цар тахлын хөл хориог бүрэн цуцлахгуй
ч вирусын дэгдэлтийн оргил үеийг
давсан гэж үзэж байгаа тул зарим
эрсдэл багатай салбаруудын үйл
ажиллагааг нээж, эдийн засгийг
дэмжихээр болжээ. Испани улс хөл
хориогоо эхлүүлснээс хоёр долоо
хоногийн дараагаас буюу 4-р сарын 13аас барилгын салбарын ажилчдын
хоригийг цуцлаад байна. Итали улс хөл
хориог 5-р сарын 3-г хүртэл сунгаж,
харин ном, хүүхдийн хувцасны
дэлгүүр, хэвлэх үйлдвэр зэрэг зарим
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг
сэргээж
эхэллээ. Франц Улс хөл хориог 5-р
сарын 11-г хүртэл үргэлжлүүлж, эхний
ээлжинд бага, дунд сургуулиудийн үйл
ажиллагаа эхлэхээр болжээ. Харин
ОХУ-д
КОВИД-19-ийн
тархалт
эрчимжиж байгаа тул хөл хориог
чангаруулахаар байна.

КОВИД-19-өөс сэргийлэх хөл хорио
ирэх 3 сарын туршид үргэлжилвэл Их
Британийн эдийн засаг II улиралд 35
хувиар агших эрсдэлтэй байгааг Иx
Британийн Төсвийн тогтвортой

Bloomberg: Мужийн төрийн үйлчилгээний
байгууллагууд ачааллаа дийлэхгүй байгаа тул зарим
өргөдлийг бүртгэж амжаагүй, бодит ажилгүйдэл
үүнээс өндөр байж болзошгүй байна.
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Maryla Maliszewska, Aaditya Mattoo, Dominique van
der Mensbrugghe “The Potential Impact of COVID-19 on
GDP and Trade, A Preliminary Assessment”, April 2020,
World Bank Policy Research Working Paper 9211
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▪

ХЯТАДЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

Хятадын эдийн засаг энэ оны 4-р
сарын 10-ны байдлаар 95 хувийн
потенциалаар ажиллаж байна 4 . Энэ
оны 4-р сарын 1-ний байдлаар Хятадын
орон сууц, хотын дэд бүтцийн
төслүүдын 80 хувь, жижиг аж ахуй
нэгжүүдийн 80 хувь, хоол хүнсний
хангамжийн бизнесүүдийн /catering/
85.4 хувь нь үйл ажиллагаагаа
эхлүүлээд байна 5. Энэ оны 4-р сарын 9ний байдлаар Хятадын том аж ахуй
нэгж, компаниудын 90 хувь үйл
ажиллагаагаа
эхлүүлсэн
байна.
Хятадын
хамгийн
том
ган
үйлдвэрлэлийн төв Тяншан дахь
гангийн үйлдвэрүүд өмнөх долоо
хоногт нь 74.4 хувийн хүчин чадлаар
ажиллаж байсан бол 4-р сарын 3-ны
байдлаар 76.8 хувь болж нэмэгдлээ 6 .
Барилгын салбарт ашиглагдах гангийн
худалдаа 4-р сарын 10-ны байдлаар
өмнөх долоо хоногоос 24 хувиар өслөө.
Түүнчлэн
барилгын
салбарын
идэвхжлийг
илэрхийлдэг
дохиологчдын нэг болох экскаваторын
худалдаа 3-р сард 49400 хүрч өмнөх
оны мөн үеэс 11.6 хувь хүрч нэмэгджээ.
Иймд, барилгын салбарын идэвхжил
алгуур сэргэх хүлээлттэй. Аж үйлдвэр,
мэдээлэл
технологийн
яамны
мэдээллээр 4-р сарын 6-ны байдлаар
барилгын голлох аж ахуй нэгжүүдийн
3.73 сая ажилчид буюу нийт ажилчдын
79 хувь нь ажилдаа эргэн ороод байна.
Орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр Apple
компанийн
томоохон
ханган
нийлүүлэгчдийн нэг болох Foxconn
компанийн ажилчдын 93.7 хувь нь 3-р

сарын эцсийн байдлаар ажилдаа эргэн
ороод байна гэж мэдээлэв.
Хятадын эдийн засаг энэ оны эхний
улиралд
-11%-иар
буурах
төсөөлөлтэй байсан боловч -6.8
хувиар
буурсан
буюу
хүлээж
байснаас уналт багатай гарлаа. 3-р
сард аж үйлдвэрлэл -8 хувь, жижиглэн
худалдаа -14 хувь, хөрөнгө оруулалт 13 хувиар тус тус буурах хүлээлттэй.
Хэдийгээр эдийн засаг нийт 90 гаруй
хувийн потенциалаар ажиллаж эхэлсэн
ч Хятадын гадаад эрэлт саарах дарамт
3-р сарын дундаас огцом нэмэгдсэн,
цаашид түнш орнуудын КОВИД-19
өвчлөлийг хяналтад оруулах хугацаа
уртасч болзошгүй тул сарын тоон
мэдээлэл сайжирсан ч үйлдвэрлэл
хэвийн түвшинд бүрэн хүрсэн гэсэн үг
биш гэдгийг Үндэсний статистикийн
хорооноос онцлов. Хөрөнгө оруулалт
оны эхний 2 сард өмнөх оны мөн үеэс
24.5 хувиар агшсан бол 3-р сард
ажилчид ажилдаа алгуур эргэн орсон нь
дэмжлэг болж, 10.8 хувиар агшсан
үзүүлэлттэй
гарлаа.
Үл
хөдлөх
салбарын борлуулалт буурсан хэвээр,
жижиглэн худалдаа -10 хувийн
бууралтаас нэмж буурсан болон
автомашины борлуулалт 3-р сард
өмнөх жилийн түвшин түвшингээс 40
хувиар буураад байна.
Гадаад худалдааны тэнцэл 3-р сард
агшсан
ч
төсөөллөөс
давсан
гүйцэтгэлтэй гарлаа.
Хятадын
экспорт 3-р сард 6.6 хувиар, импорт -0.9
хувиар буурчээ 7 . Улмаар оны эхний 2
сард 7.1 тэрбумын алдагдалтай гарсан
Хятадын худалдааны баланс 3-р сард

▪

▪

Блүмбергийн шинжээчдийн тооцоолол. Үүнд
тооцоололд вирусын голомт Хубэй муж ороогүй
болно.
5
Хятадын Орон сууц, хот, хөдөөгийн хөгжлийн
яамны мэдэгдэл

Хятадын Аж үйлдвэр, мэдээлэл технологийн
яамнаас энэ оны 3-р сарын 24-ний өдөр хийсэн
мэдэгдэл

4

3

Блүмбергийн шинжээчид 3-р сард Хятадын экспорт
13.9 хувиар, импорт 9.8 хувиар буурахаар төсөөлж
байсан юм.
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▪

▪

19.9 хувийн ашигтай гарав (Зураг 5).
Түүнчлэн
АНУ-аас
импортлосон
буурцагны хэмжээ оны эхний улиралд
өмнөх оны мөн үеэс 2.1 дахин өссөн нь
Хятадын
талаас
худалдааны
хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд анхаарч
байгааг илтгэж байна.
КОВИД-19 өвчлөлөөс шалтгаалан
эрэлт төдийлөн нэмэгдэхээргүй байгаа
тул коксжих нүүрсний дэлхийн зах
зээл дээрх үнэ болон Хятадын эрчим
хүчний нүүрсний үнэ бага түвшинд
хадгалагдаж байгааг SXCoal 4-р сарын
15-ны тоймдоо мэдээлэв. Түүнчлэн
Хятадын нүүрсний зах зээл 4-р сард
ёроолдоо хүрч, 5-р сард тогтворжин, 6р сараас идэвхжих хүлээлттэй гэсэн
байна. Хятадын голлох 4 боомтууд
дээрх нүүрсний нийт нөөц 4-р сарын
15-ний байдлаар 27.15 сая тонн буюу
2018 оноос хойшхи хамгийн өндөр
түвшинд хүрэв. Түүнчлэн нүүрс
ашигладаг цахилгаан станцын тоо
өмнөх оны мөн үеэс 30 хувиар буураад
байна.
Үнэ
буурсан
нөлөөгөөр
Австралийн коксжих нүүрсний импорт
4-р сарын 1-13-ний хооронд 23 хөлөг
онгоц бүртгэгдэж өмнөх сараас 2 дахин
нэмэгдлээ. Оны 2-р улиралд дэд
бүтцийн төслүүд эхэлснээр, гангийн
эрэлт нэмэгдэж Хятадын жилийн
үйлдвэрлэл өмнөх оны түвшинд байх
хүлээлттэй байна.
Хятадын төсвийн бодлого: Төсвийн
бодлогын хүрээнд тусгай зориулалттай
Засгийн газрын бонд олголт болон орон
нутагт
олгох
зээлийн
хэмжээг
нэмэгдүүлэх (local government debt sales)
зэрэг
арга
хэмжээ
авснаар
ойролцоогоор 2020 онд 4-5 их наяд

юанийн төсвийн зарцуулалт хийхээр
байна. Өвчлөлтэй холбоотойгоор эдийн
засгийг сэргээх төсвийн дэмжлэгийн
хүрээнд Төрийн бодлогын хорооноос
боловсруулсан удирдамжаа 4-р сарын
9-нд
танилцуулсан
бөгөөд
үйлдвэрлэлийн
салбарт
хэрэгжих
бодлого зах зээлийн зарчимд суурилсан
байна. Төсвийн дэмжлэгийн нийт
хэмжээг тооцоход хангалттай мэдээлэл
хараахан гараагүй бөгөөд одоогоор
зарлагдаад
байгаа
боломжит
мэдээллээр төсвийн дэмжлэг 2020 онд
ДНБ-ий 3 хувь буюу 3 их наяд юань
хүрэх боломжтой юм. Түр хугацаанд
хойшлогдоод буй Намын Ардын Их
Хурлаар төсвийн нэмэлт дэмжлэг, арга
хэмжээнүүд зарлагдах хүлээлттэй
байна.
▪ Хятадын мөнгөний бодлого: Хятадын
Ардын Банк (ХАБ) 4-р сарын 14-нд 1
жилийн дунд хугацааны зээлийн хүүг
0.2 нэгж хувиар бууруулж 3.15 хувиас
2.95 хувьд хүргэн, 100 тэрбум юанийн
эх үүсвэрийг чөлөөлөөд байна (Зураг 2).
ХАБ энэ онд бодлогын хүүгээ 0.4 нэгж
хувиас илүүгээр бууруулахаар байгаа
бөгөөд 4-р сарын 20-нд бодлогын хүүг
0.2 нэгж хувиар бууруулах хүлээлттэй
байна.
Нийгмийн
халамжийн
санхүүжилт 3-р сард 5.15 их наяд юань
зарцуулагдсан бол шинээр олгогдсон
зээлийн дүн 2.85 их наяд юань хүрсэн
нь түүхэндээ хамгийн өндөр 3-р сарын
өсөлт болов (Зураг 6). Мөн цаашид
дунд
хугацааны
зээлийн
хүүг
бууруулах, жижиг дунд бизнесүүдэд
хөнгөлөлттэй
зээлийн
нөхцөлийг
дэмжих зэрэг арга хэмжээг авах
хүлээлттэй байна.
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Commented [ZB1]: Энэ хэсэг хэрэгтэй юу? Хасч
болохоор санагдаж байна.
Commented [mu2R1]: Байхад илүүдэхгүй байх
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ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭРХ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ҮНИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
Бодит гүйцэтгэл

Үнэ
2020/04/14

Өөрчлөлт
өдрийн

7 хоног

сарын

оны
эхнээс

жилийн

Товч тайлбар
КОВИД-19-ийн тархалт АНУ, Евро бүсийн
орнуудад нэмэгдсэн нөлөөгөөр зэсийн эрэлт
саарахаар байна. Гэсэн хэдий ч Хятадын
үйлдвэрлэлийн салбар 95%-ийн потенциалаар
ажиллаж байна гэсэн мэдээ үнэ өмнөх долоо
хоногоос нэмэгдэхэд голлон нөлөөлөв.
КОВИД-19-ийн нөлөөгөөр эрэлт нэмж буурах
төлөвтэй.
Хятадын
голлох
цахилгаан
станцуудын нөөц 31 өдөр хүрч нэмэгдсэн,
Австралийн нийлүүлэлт тогтвортой байна.
Хятадын аж үйлдвэрлэлийн эрэлт буурахаар
байгаа ч алгуур сэргэх хүлээлттэй. Нийлүүлэлт
талаас илүү хувийг бүрдүүлдэг Австралийн
нийлүүлэлт тогтвортой байна.

Зэс

5134

-1.0%

1.8%

-3.7%

-17.5%

-21.2%

Коксжих
нүүрс

136

-

-

-

-

-34.3%

Төмрийн
хүдэр

83.4

0.0%

0.4%

-1.3%

-9.8%

-5.5%

1726.97

-0.6%

2.0%

13.4%

12.4%

34.8%

Дэлхийн эдийн засгийн тодорхой бус байдал
өндөр байгаа тул аюулгүй хөрөнгө оруулалтад
тооцогддог алтны эрэлт нэмэгдэхээр байна.

-61.1%

КОВИД- 19-ийн нөлөөгөөр эрэлт огцом буурч,
Сауди
Араб,
ОХУ-ын
үйлдвэрлэлээ
нэмэгдүүлэхээр байсан бол ОПЕК-ийн нэгдэл
нийлүүлэлтээ бууруулахаар байгаа ч энэ нь
хангалттай биш байгаа нөлөөгөөр үнэ өмнөх
долоо хоногоос буурахад голлон нөлөөлөв.

Алт

Газрын
тос
(Брент)

29.6

-6.5%

-12.0%

-7.9%

-58.2%
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