
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ САРЫН ТОЙМ 

Хуудас 1 

2016 оны 3 дугаар сар 

Ерөнхий тойм: Оны эхний 3 сарын гүйцэтгэлээр гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өнгөрсөн 

оны мөн үеэс 12.4%-иар буюу 221.5 сая ам.доллараар буурч 1558.0 сая ам.долларт хүрсэн. Үүнд экспорт 

11.0%-иар буюу 118.8 сая ам.доллараар, импорт 14.6%-иар буюу 102.7 сая ам.доллараар тус тус буурсан нь 

нөлөөлжээ. Тайлант хугацаанд экспортын дүн импортын дүнгээс 359.9 сая ам.доллараар давж гадаад 

худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16.1 сая ам.доллараар буурсан үзүүлэлт байна.       

* Энэхүү тоймыг ГТЕГ-ын “Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл”-д үндэслэн, дэлхийн улс орнуудын 

Төв банкны практикт нийцүүлж, судалгаа шинжилгээний ажлын хэрэгцээнд зориулан боловсруулав.  

Хүснэгт 1. Гадаад худалдааны гүйцэтгэл /сая ам.доллар/ 

Валютын төлбөртэй худалдааны тэнцэл нь төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшид нөлөөлдөг суурь 

үзүүлэлтүүдийн нэг юм. 2010 оноос хойш тогтмол алдагдалтай байсан валютын төлбөртэй худалдааны тэнцэл 

2014 оны сүүлийн хагасаас ашигтай гарч эхэлсэн. Уг үзүүлэлт 2016 оны эхний 3 сарын гүйцэтгэлээр 365.7 сая 

ам.долларын ашигтай гарч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 22.6 сая ам.доллараар буурсан байна.  

Дүрслэл 1. Валютын төлбөртэй худалдаа /3 сарын гулсах дундаж/ Дүрслэл 2. Худалдааны тэнцэл, голлох түнш орнуудаар 

Хөрш орнуудтай хийсэн худалдааг авч үзвэл, нийт бараа эргэлтийн 62.0% буюу 966.4 сая ам.долларын 

худалдааг БНХАУ улстай, 10.9% буюу 169.5 сая ам.долларын худалдааг ОХУ-тай хийжээ. БНХАУ-тай хийсэн 

худалдаа өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.4%-иар, ОХУ-тай хийсэн худалдаа 28.2%-иар тус тус буурсан байна.  

Дүрслэл 3. Худалдааны нөхцөлийн индекс /3 сарын гулсах дундаж/ Хүснэгт 2. Худалдааны нөхцөлийн индекс /2012 оны 12 сар суурьтай/ 

Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс тайлант хугацааны эцэст өмнөх оны мөн үеэс 14.9%-иар буурч, 

өмнөх сараас 2.8%-иар өсч 1.263-д хүрлээ. Тайлант сард хөрөнгө оруулалтын бараа болон нефтийн 

бүтээгдэхүүний импортын үнэ буурсан нь ийнхүү худалдааны нөхцөл өмнөх сараас сайжрахад нөлөөлжээ. 



Хуудас 2 

 Экспорт Гадаад худалдааны сарын тойм 2016/03 

Хүснэгт 3. Экспортын гадаад худалдааны гүйцэтгэл /сая ам.доллар/ 

Экспортын гадаад худалдаа 2016 оны эхний 3 сарын гүйцэтгэлээр өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.0%-иар буюу 

118.8 сая ам.доллараар буурсан. Экспортын бууралтыг ерөнхий ангиллаар задалвал аж үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүний экспортын өсөлт нь нийт экспортыг 1%-иар өсөхөд нөлөөлсөн ч, уул уурхайн түүхий эдийн 

экспортын бууралт нь нийт экспортыг 12%-иар буурахад нөлөөлжээ. Улмаар уул уурхайн түүхий эдийн нийт 

экспортод эзлэх жин өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 нэгж хувиар буурсан бол аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний 

жин 3 нэгж хувиар өссөн байна. 

Хүснэгт 4. Экспортын гадаад худалдааны өөрчлөлт, 2016 он  2016 оны эхний 3 сарын гүйцэтгэлээр экспортын 

гадаад худалдаа тоо хэмжээний өөрчлөлтөөс 

шалтгаалж 116.8 сая ам.доллараар өссөн бол үнийн 

өөрчлөлтөөс шалтгаалж 235.6 сая ам.доллараар 

буурсан байна.  

Бүлэг тус бүрээр авч үзвэл уул уурхайн түүхий эдийн 

экспортын тоо хэмжээ өссөн хэдий ч үнийн 

бууралтаас шалтгаалж уг бүлгийн экспорт 12.9%-иар 

буюу 124.7 сая ам.доллараар буурчээ. 

Мал аж ахуйн түүхий эдийн экспортын үнэ өссөнөөс 

шалтгаалан уг бүлгийн экспорт 1.9 сая ам.доллараар, 

рапсын экспортын бууралтаас шалтгаалж газар 

тариалангийн экспорт 10.0 сая ам.доллараар тус тус 

буурсан байна. Харин машин механик, тоног 

төхөөрөмжийн экспортын өсөлтөөс голлон шалтгаалж 

аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний экспорт 24.8%-иар 

буюу 14.5 сая ам.доллараар өсчээ.  

Дүрслэл 4. Дэлхийн зах зээл дээрх уул уурхайн түүхий эдийн үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх 1 унц алтны сарын дундаж 

үнэ 2016 оны 3 сард 1,244 ам.долларт хүрч, өмнөх 

оны мөн үеэс 5%-иар, өмнөх сараас 4%-иар тус тус 

өссөн байна. А зэрэглэлийн цэвэршүүлсэн зэс болон 

төмрийн хүдрийн үнэ тайлант сард харгалзан 4,954, 

56 ам.долларт хүрч өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад зэс 17%-иар, төмрийн хүдэр 4%-иар 

тус тус буурсан бол өнгөрсөн сартай харьцуулахад 

зэс 8%-иар, төмрийн хүдэр 19%-иар тус тус өссөн 

байна. Чулуун нүүрсний экспортын хилийн үнэ 3 сард 

30 ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 39%-иар, 

өмнөх сараас 13%-иар тус тус буурсан байна.   

* Ижил зориулалттай боловч харилцан адилгүй шинж чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүд 

1 ангилалд багтдаг тул дээрх тооцоолол нь зөвхөн ерөнхий хандлагыг харуулах тойм 

тооцоолол болохыг анхаарна уу. 



Хуудас 3 

 Импорт Гадаад худалдааны сарын тойм 2016/03 

Хүснэгт 5. Импортын гадаад худалдааны гүйцэтгэл /сая ам.доллар/ 

Импортын гадаад худалдаа 2016 оны эхний 3 сарын гүйцэтгэлээр өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.7%-иар буюу 

102.7 сая ам.доллараар буурсан. Импортын бууралтыг ерөнхий ангиллаар задалвал хэрэглээний 

бүтээгдэхүүний бууралт 3%-ийг, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний бууралт 3%-ийг, нефтийн 

бүтээгдэхүүний бууралт 10%-ийг тус тус тайлбарлаж байна. Хэрэглээний бүтээгдэхүүний нийт импортод эзлэх 

жин өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 нэгж хувиар өссөн бол нефтийн бүтээгдэхүүний жин 7 нэгж хувиар буурчээ. 

Хүснэгт 6. Импортын гадаад худалдааны өөрчлөлт, 2016 он  

Тойм тооцооллоос үзэхэд 2016 оны эхний 

3 сарын гүйцэтгэлээр импортын гадаад 

худалдаа тоо хэмжээний өөрчлөлтөөс 

голлон шалтгаалж нийт дүнгээр 102.7 сая 

ам.доллараар буурчээ.  

Бүлэг тус бүрээр авч үзвэл хэрэглээний 

бүтээгдэхүүний импортын тоо хэмжээ 

буурснаар уг бүлгийн импорт 8.8%-иар 

буюу 20.3 сая ам.доллараар буурчээ. 

Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний 

импорт 9.6%-иар буюу 19.8 сая 

ам.доллараар буурсан нь уг бүлгийн 

импортын тоо хэмжээний өөрчлөлтөөс 

шалтгаалсан.  

Харин нефтийн бүтээгдэхүүний импортын 

тоо хэмжээ болон үнэ зэрэг буурснаар уг 

бүлгийн импорт 44.0%-иар буюу 69.3 сая 

ам.доллараар буурчээ. Нефтийн 

бүтээгдэхүүний импортын хилийн үнэ 2013 

оноос эхлэн тогтмол буурч байна. Хилийн 

үнэ 2012 оны 12 сард тонн тутамд 1,270.5 

ам.доллар байсан бол  2016 оны 3 сарын 

байдлаар тонн тутамд 441.5 ам.долларт 

хүрээд байна. 

Дүрслэл 5. Импортын бүтээгдэхүүний жилийн өсөлт  /3 сарын гулсах дундаж/ 

* Ижил зориулалттай боловч харилцан адилгүй шинж чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүд 1 ангилалд 

багтдаг тул дээрх тооцоолол нь зөвхөн ерөнхий хандлагыг харуулах тойм тооцоолол болохыг 

анхаарна уу. 


