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МАН яаравчлахаар шийджээ

Мөнгө дагасан галзуурал буюу
буурал тивийн хөлбөмбөг

Энэ сард багтааж Засгийн газрын бүтэц
бүрэлдэхүүнээ тодруулахаар төлөвлөжээ. > 2

Европын топ таван лигийн багууд солилцоо
наймаанд 5.9 тэрбум евро зарцуулжээ. > 6

ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн
талаар 63 удаа хэлэлцүүлэг
зохион байгуулжээ.
МАН-ын Удирдах зөвлөл
өнөөдөр 10.00 цагаас хуралдана.
Хууль зүйн салбарын боловсон
хүчнийг бэлтгэх чиглэлээр
Эмират улстай хамтарна.
Оффшор бүсээс Монгол Улсад
сайн дураар оруулж ирсэн
хөрөнгө байхгүй гэв.
Үндсэн хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах 239600 сана
лыг цахим хэлбэрт оруулж байна.

YНЭ: 600₮

Blockchain хувьцаа
эзэмшигчдийн бүртгэлийг
цэгцлэх тустай
Алтны үнэ эргээд
буурлаа

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
“Засгийн газрын мэдээ”
сонины цахим хуудас
Ubinfo.mn нь Монголын
мэдээллийн шилдэг
сайтуудын зургадугаарт
бичигдлээ.
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"Балдорж" шагналын шилдгүүд тодров

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хөрөнгийн биржийн MSE All
индекс 988.4 нэгж болж, 0.13
хувиар өсөв.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн
59.6 хувийг залуучууд эзэлж
байна.
Инфляцийн төлөв байдлын
тайланг Монголбанкнаас
танилцууллаа.
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн
өрийн үлдэгдэл 940.3 тэрбум
төгрөгтэй тэнцлээ.
ОХУ-ын эдийн засаг
хоёрдугаар улиралд жилийн
дүнгээр 2.5 хувиар өсчээ.

НИЙГЭМ

Уушгины хатгалгааны эсрэг
вакциныг гурван дүүрэгт хийж
байна.
Сурагчдын 10.6 хувь нь
илүүдэл жинтэй гэсэн судалгаа
гарчээ.
Агаарын бохирдлын хяналтын
чадавхыг бэхжүүлэх төслийг
үргэлжлүүлэхээр боллоо.
Хотын дарга Баянзүрх дүүр
гийн ИТХ-д хариу хүргүүллээ.
Монголын нийгмийн эрүүл
мэндийг үнэлэхээр олон улсын
баг иржээ.

ДЭЛХИЙ

Дэлхийн банк “Нэг бүс, нэг зам”
төсөлд найман тэрбум ам.доллар
зарцуулна.
АНУ-ын Хууль зүйн яам цахим
орчинд хугацаагүй хяналт тавих
хуулийн төлөө байна.
Барселонд Каталаныг тусгаар
тогтнуулах санал хураалт
явуулахын төлөө жагсаал болов.
Японы бүгчим халууны улмаас
700 гаруй хүн эмнэлэгт хэвтээд
байна.
Volkswagen 2030 он гэхэд
цахилгаан автомашины
үйлдвэрлэлд шилжинэ.
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НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Төмөр замдаа
хөрөнгө
хуваарилах л
үлдлээ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЭДИЙН ЗАСАГ

Өсөлтийн өлгий-Зүүн Өмнөд Ази

ЗЭСИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
ДЭЛХИЙД ХЭРЭГЛЭЭГЭЭР
ТЭРГҮҮЛЖ БУЙ МЕТАЛЛ

Г.Байгал
@baigalZGM

Зах зээлийн хэмжээ

Монгол Улс өсөлтийн өлгий
нутагт оршиж байна. Бид маш
хурдтай тэлж буй үлэмж том
БНХАУ-ын хаяанд, дэлхийн
хамгийн өндөр өсөлттэй бүс
нутагт байрлаж буй. Монголыг
өсөлт, өгөөж, боломж хүрээлж
байгаа нь энэ. Өнгөрсөн жилүүдэд
Азийн зүтгүүр болсон Хятадын
эдийн засгийн өсөлтийг даган
бүс нутгийн орнууд өндийсөн.
Ялангуяа, Филиппин, Индонез,
Вьетнамыг багтаасан Зүүн Өмнөд
Азийн орнууд Хятадын араас
бичигдэх хүчирхэг эдийн засгийг
цогцлоож эхэллээ. Өдрөөс өдөрт

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлд тавих 225 км төмөр зам
тавих ажлыг үргэлжлүүлэхээр
болсныг мэдэгдлээ. Тус чиглэлийн
төмөр замын барилгын ажлын
явц дөнгөж 42 хувьтай байгааг
“Монголын төмөр зам” ком
панийн удирдлагууд хэлж байна.
Хятадын экспорт, импор
тын
банк манай улсын Засгийн газарт
нэг тэрбум ам.доллар олгохоо
эртнээс амласан. Үүний 400 сая
ам.доллараар уг төмөр замыг
урагшлуулахаар хөдөлж эхэлсэн
билээ. Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр зам нь Монголын
эдийн засгийн бас нэгэн хүч болох
нь гарцаагүй.
Гэвч уул уурхайн экспортын
хамгийн ашигтай байх боломжтой
гэгдэх Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр замын ажлыг
бүрэн дуусгахад 400 сая ам.доллар
хүрэлцэх хэмжээний хангалттай
төсөв биш. Хэдий ийм боловч
барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх
нь хамаагүй дээр хувилбар гэдэгт
Засгийн газар санал нэгдсэн
бололтой. Мега төслөө цаг алдан
гацааж байснаас явуулсан нь зөв
байх. Тиймээс өмнөд хөршөөс
авахаар тохиролцсон тэрбум
ам.долларын гуравны нэгээс
илүүг нь нүүрс тээвэрлэх дэд
бүтцийг бий болгохоор шулуудсан
нь нүдээ олсон шийдвэр мөн.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©
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Дэлхийд үйлдвэрлэж буй
зэсийн 75 хувийг цахилгааны
сүлжээ, аж үйлдвэрийн машин
механизмд ашигладаг.
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өөдлөн дэвжиж буй эдгээр улс
өнөөдөр бүс нутаг төдийгүй бүх
дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн
шинэ хүч болчихоод байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд өрнөсөн
хямралаас үүдэн сульдаж, саарсан
дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг
Азийн хөгжиж буй орнууд өдөөж
буйг Дэлхийн банк тэргүүтэй
олон улсын байгууллагууд онцлох
болсон. Сүүлийн жилүүдэд
дэлхийн эдийн засгийн өсөлт
дунджаар 2-3 хувьд хэмжигдэж
байхад Филиппин, Индонез,
Вьетнам зэрэг Зүүн Өмнөд Азийн
орнуудын ДНБ-ий өсөлт үүнээс
хоёр дахин өндөр буюу 6-7 хувьд
хүрээд байна.
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Пхеньянд илүү
хатуу хориг тавихыг
НҮБ зөвшөөрөв

Шинэ үеийн автомашинд зэсийн
хэрэглээ өссөөр (килограмм)

3

MSE ALL

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

С.Батсайхан / ЗГМ©

Монголын сэтгүүл зүйн оны шилдэг бүтээл шалгаруулдаг “Балдорж” шагналын ес дэх удаагийн ёслол болов. Манай сонины сэтгүүлч
Б.Баярмаа, Б.Ганбаяр нар “Амины үнэтэй халуун тогоо” цуврал нийтлэлээрээ шилдэг аравт багтлаа. 3

Катрина Мэнсон
Пхеньяны орлогыг жилд
1.3 тэрбум ам.доллараар буу
руулж, Ким Жон Уны цөмийн
туршилтад шахалт үзүүлэх
зорилгоор Умард Солонгост
илүү хатуу хориг тавих шийд
вэрийг НҮБ-ын нууц санал
хураалтаар баталлаа.
Уг арга хэмжээнд бөс барааны
экспортын хориг багтсан нь
гадаадад Умард Солонгосын
ажилчдыг нэмж ажиллуулах
бололцоог үгүй хийж байна.
Мөн боловсруулсан нефтийн
бүтээгд эхүүний худалдааг
хязгаарласан нь тус улсын
газрын тосны импорт 30 хувиар
буурахад хүргэнэ. АНУ-аас

дэвшүүлсэн илүү хатуу саналыг
олонх няцаасны дараа уг хо
ригийг БНХАУ, ОХУ дэмжсэн
юм.
“Аюулгүйн зөвлөлийн өмнөх
шийдвэртэй хослох нөхцөлд,
Умард Солонгосын 2016 онд
нийтэд мэдээлсэн 2.7 тэрбум
ам.долларын экспортын 90 хувь
нь хоригт хамрагдахаар байна”
хэмээн НҮБ дахь АНУ-ын
байнгын төлөөлөгчийн тай
ланд дурдав. Уг арга хэмжээ нь
“Умард Солонгосын эсрэг авч
байсан хоригуудаас хамгийн
хатуу нь” болохыг тайланд
өгүүлжээ.
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Улс төр
ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Иргэд хариуцлага тооцохыг
чухалчилав
21 аймаг,
есөн дүүрэгт
63 удаагийн
хэлэлцүүлэг
зохион байгуулжээ

Үндсэн хуульд
оруулах
нэмэлт,
өөрчлөлтийн
төслийн
хэлэлцүүлэгт
239600 санал
ирсэн байна.

Б.Тогтох
ЗГМ
УИХ-ын Тамгын газраас
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийн төсөлд иргэдээс
ирүүлсэн саналыг нэгтгэн
цахим архивт бүртгүүлж
байгаа талаар мэдээлэл өгөв.
УИХ-ын гишүүн, Ажлын
хэсгийн гишүүн Г.Занданшатар
“УИХ-ын Байнгын хороодоор
ахлуулсан долоон баг 21 аймаг,
нийслэлийн есөн дүүрэгт нийт
63 удаагийн хэлэлцүүлгийг
амжилттай зохион байгууллаа.
Энэ ажилд 4705 төрийн албан
хаагч, 12797 иргэн оролцсон”
гэлээ. Хэлэлцүүлэгт оролцож,
саналаа өгсөн иргэд төрийн
өндөр албан тушаалтны сахилга,
хариуцлагыг сайжруулах шаард
лагатай байгааг чухалчилжээ.
Үндсэн хуульд оруулах
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн
хэлэлцүүлэгт 239600 санал
ирсэн байна. Үүнээс 129258
санал нь орон нутгаас ирсэн

С.Батсайхан / ЗГМ©

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Оффшор бүсийн талаар нэгдсэн
ойлголтгүй байна
Монгол Улс 50
гаруй орныг
оффшор бүсэд
тооцсон
ОУВС болон Олон улсын эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны
байгууллагаас нийт 42 улсыг
оффшор бүсэд хамаарахаар
тооцсон. Харин Монгол Улсын
Засгийн газраас Багамыг болон
Маршаллын арлууд, Бүгд
Найрамдах Панам Улс, ПуэртоРико, Микронезийн холбооны
улс зэрэг 50 гаруй улсын нутаг
дэвсгэрийг дээрх бүсэд багтаасан
юм. Гэхдээ энэхүү жагсаалтыг
олон улсын эдийн засаг, банк,
санхүүгийн байгууллагаас
гаргасан үнэлгээнд тулгуурлан
шаардлагатай тохиолдолд
тухай бүр нь шинэчилж байхаар
тогтсон юм. Олон улсын эрэн
сурвалжлах сэтгүүлчдийн
консорциумаас эдгээр бүс дэх
банкуудад Монгол Улсын 49
иргэн данстай байгаа талаар
мэдээлсэн юм. Ингэснээр хувийн
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө,
орлогын мэдүүлэг гаргадаг
төрийн өндөр, удирдах албан
тушаалтан, түүний хамаарал
бүхий этгээд албан тушаал хаших
хугацаандаа дээрх оффшор бүсэд
банкны данс нээлгэх, мөнгөн
хөрөнгө байршуулах, хөдлөх,

үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хувь
нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд
үүсгэн байгуулахыг хориглож
байгаа юм.
Үүнтэй холбогдуулан Ерөн
хийлөгч Х.Баттулга оффшор
бүсэд данстай улстөрчид, төрийн
албан хаагчид, тэдгээрийн
хамаарал бүхий этгээдүүдэд
хандан өнгөрсөн долдугаар
сарын 24-нөөс хойш 49 хоногийн
дотор оффшор дансаа хааж,
хөрөнгөө Монголын банкинд
оруулж ирэхийг уриалсан билээ.
Тэгвэл энэхүү хугацаа өчигдөр
дуусгавар болсон юм.
Эдгээр бүс дэх банкуудад
•Монгол
Улсын 49 иргэн
данстай байгаа талаар
мэдээлсэн.

Өнөөдрийн байдлаар
•Монгол
Улсад сайн дураар

оруулж ирсэн хөрөнгө мөнгө
байхгүй.

Ерөнхийлөгчийн уриалсан
хугацаа дууссантай холбог
дуулан уг уриалгын биелэлт,
ажлын явц байдалтай танил
цахаар Ерөнхийлөгчийн Тамгын
газрын дарга З.Энхболд АТГ-

ын дарга, тэргүүн комиссар
Х.Энхжаргалтай уулзлаа. АТГын дарга, тэргүүн комиссар
Х.Энхжаргал “Өнгөрсөн
хугацаанд нэр бүхий 23 хүнийг
гурав гурван удаа дуудан уулзсан
бөгөөд өнөөдрийн байдлаар
Монгол Улсад сайн дураар
оруулж ирсэн хөрөнгө мөнгө
байхгүй” гэлээ.
Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуулийн дагуу Засгийн
газар оффшор бүсэд хамаарах
гадаад улс, түүний нутаг
дэвсгэрийн жагсаалтыг албан
ёсоор зарласнаас гурван сарын
дотор оффшор бүс дэх дансаа
хаах ёстой. Мөн мөнгөн хөрөнгөө
татах, өмчийн эрхээ худалдах,
шилжүүлэх, татах, хуулийн
этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох
зэрэг өмчийн байдалд орсон
өөрчлөлт, орлогын талаар 30
хоногийн дотор АТГ-т шинэчлэн
мэдүүлэх үүрэгтэй болжээ.
Харин Засгийн газраас оффшор
бүсэд хамаарах улс, нутаг
дэвсгэрийн жагсаалтыг өнгөрсөн
сарын 31-нд баталсан юм. Гэхдээ
өнөөдрийн байдлаар Засгийн
газраас албан ёсоор тогтоол
гаргаж баталгаажуулаагүй
байна. Үүнээс үүдэн аль улс
орон, түүний нутаг дэвсгэрийг
оффшор бүсэд хамааруулах
тухай нэгдсэн ойлголтгүй хэвээр
байгаа аж.

бол Улаанбаатар хотын есөн
дүүргээс 110 мянган санал
иржээ. УИХ-ын Тамгын
газрын Мэдээлэл, технологийн
хэлтэс иргэдийн бүх саналыг
цахим хэлбэрт оруулах тусгай
программ бүтээж, Тамгын
газрын ажилтнууд Төрийн
тусгай албаны давхар хяналтад
байдаг камераар тоноглогдсон
танхимд иргэн бүрийн саналыг
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийн төслийн зүйл,
заалт бүрээр нь цахим хэлбэрт
оруулж байгаа аж. Хуулийн
төсөлд тусгагдаагүй саналуудыг
ч мөн бүртгэж, цахим хэлбэрт
оруулж байгааг Г.Занданшатар
гишүүн онцоллоо.
Иргэдийн саналыг цахим
хэлбэрт оруулсны дараагаар
архивын нэгж үүсгэж,
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.
Ингэснээр иргэн бүр өөрийн
саналыг улсын архивын нэгдсэн
сангаас үзэх боломж бүрдэх аж.
Үүний дараа Ерөнхийлөгчийн
Тамгын газар, УИХ болон Хүний
эрхийн үндэсний комисс, Улсын
дээд шүүх, хуульч, судлаач,
эрдэмтдийн төлөөллөөс бүрдсэн
Ажлын хэсэг байгуулагдаж,
боловсруулалтын ажлыг
эхлүүлнэ гэлээ. Ажлын хэсэг
дээрх саналуудыг Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруу
л ах хуулийн төсөлд
тусгаж, УИХ-аар хэлэлцүүлэх
төлөвлөгөө гаргажээ.

ҮНДСЭН ХУУЛЬ

МАН яаравчлахаар шийджээ

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Б.Даваатогтох
@datoZGM
Ерөнхий сайдад хариуцлага
тооцох нэрийдлээр гүйцэтгэх
засаглалаа унагасан МАН
дараагийн Засгийн газраа
байгуулах ажилдаа хэдийнэ
оржээ. Эх сурвалжийн мэдээлж
буйгаар МАН энэ сардаа
багтааж, Засгийн газрын бүтэц,
бүрэлдэхүүнээ тодруулахаар
урьдчилсан байдлаар шийдсэн
байна. Иймд өнөөдөр тус намын
Удирдах зөвлөл хуралдаж,
Бага хурлын товыг тогтоохоор
болжээ. Үүнтэй зэрэгцэн
УИХ дахь МАН-ын бүлгийн
хуралдаан ойрын хугацаанд
болох товтой байгааг ч бүлгийн
гишүүддээ дуулгажээ. УИХ
дахь МАН-ын бүлгийн Ажлын

албанаас бүлгийн хуралдаан
энэ долоо хоногт болох тул
Улаанбаатар хотоос холдохгүй
байхыг сануулсан цахим
шууданг бүлгийн 65 гишүүндээ
илгээсэн байна.
Удирдах зөвлөлийн зарим
гишүүн Бага хурлыг энэ долоо
хоногт багтаан хуралдуулж,
Монгол Улсын 30 дахь Ерөнхий
сайдыг тодруулах ёстой хэмээн
үзэж байгаа аж. Иймд ирэх
долоо хоногт УИХ-ын ээлжит
бус чуулганыг дахин зарлан
хуралдуулахаар бэлтгэл ажилдаа
орсон гэв. Засгийн газрын тухай
хуульд Ерөнхий сайд, Засгийн
газрын гишүүн орон гарсан
тохиолдолд УИХ 30 хоногийн
дотор түүнийг нөхөн томилно
гэсэн заалт бий. Энэхүү хуулийн
заалтын дагуу МАН ийнхүү
яаравчлахаар шийджээ.

ТӨСӨЛ

Чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг олон нийтийн өмч болгоно
Б.Даваа
ЗГМ
УИХ-ын ирэх намрын
чуулганаар Нийгмийн даат
галын ерөнхий хуулийн
шинэчилсэн найруулгыг
хэлэлцэнэ. Нийгмийн даатгалын
сангийн тогтвортой байдлыг
хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх,
нийгмийн даатгалын шимтгэл

төлөх харилцааг бусад хуулиар
зохицуулж байгааг нэг мөр
болгох, нийгмийн даатгалын
сангийн хөрөнгийг эрсдэлгүй,
үр өгөөжтэй, ил тод удирдах
зэрэг тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэх зорилгоор хуулийг
шинэчлэн найруулсан юм.
Нийгмийн даатгалын хам
рах хүрээг нэмэгдүүлж,
шимтгэлийн орлогын бааз
суурийг өргөтгөх хөшүүргүүд

оруулж өгчээ. Тухайлбал,
Нийгмийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг олон
нийтийн өмч болгож хуульчилж
өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл,
миний, таны, бид бүгдийн
хуримтлал үүсгэж өгч байгаа
шимтгэл бол олон нийтийн өмч
гэсэн үг. Нийгмийн даатгалын
сангийн хөрөнгийг зориулалтын
бусаар зарцуулдаг үзэгдлийг
таслан зогсоож, сангийн чөлөөт

үлдэгдлийг дан ганц арилжааны
банкинд хадгалуулдаг, илүү
эрсдэл багатай байлгах эрхийг
нээж өгөх юм. Товчхондоо,
Нийгмийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг эдийн
засгийн эргэлтэд оруулна гэсэн
үг. Мөн Нийгмийн даатгалын
үндэсний зөвлөлийн дэргэд
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
чиг үүрэг бүхий орон тооны
бус хороо ажиллаж, хөрөнгө

оруулалт, санхүүгийн эрсдэлийн
зөвлөгөө өгдөг болгохоор
хуулийн төсөлд тусгажээ.
Үүнээс гадна нийгмийн
даатгалын байгууллагын үйл
ажиллагааг сайжруулах, мэдээл
лийн дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэх ажлыг тусгажээ.
Жишээлэхэд, даатгуулагч бүр
олон улсад social security гэж
нэрлэдэг нийгмийн даатгалын
дугаартай болох аж.

ЗГМ ТОВЧХОН
» УУЛЗАЛТ
УИХ-ын гишүүн Д.Цогтбаатар,
Ж.Батзандан нар Олон улсын
парламентын холбооны
Хүний эрхийн хорооны
төлөөлөгчдийг хүлээн
авч уулзав. Төлөөлөгчид
хүний эрхийн тухай хууль,
тогтоомжууд Монгол Улсад
хэрхэн мөрдөгдөж байгаа
талаар болон улс төрийн нэрт
зүтгэлтэн С.Зориг агсны хэрэг,
энэ хэргийн шүүх хуралдааны
талаар мэдээлэл авахыг хүсэж
байгаагаа илэрхийлэв.
» ТОО

3.9

Их наяд төгрөг. Энэ оны эхний
найман сарын байдлаар
татварын нийт орлого 3.9
их наяд төгрөг болж, өмнөх
оны мөн үеэс 763.8 тэрбум
төгрөгөөр өсчээ. Үүнд
нэмэгдсэн өртгийн албан
татвар 309.5, гадаад үйл
ажиллагааны орлого 134.5,
нийгмийн даатгалын орлого
51.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн
нь нөлөөлжээ.
» ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Хууль зүй, дотоод хэргийн
сайд С.Бямбацогт Арабын
Нэгдсэн Эмират Улсын
Дотоод хэргийн яамны
Эрүүгийн цагдаагийн газрын
дарга Хамад Аль Алими
тэргүүтэй төлөөлөгчдийг
хүлээн авч уулзлаа. Хоёр
улсын яам хоорондын
хамтын ажиллагааг улам
бэхжүүлж, хууль сахиулах
салбарт харилцан туршлага
судлах, салбарын хүний
нөөцийг сургах, мэргэжил
дээшлүүлэхэд тус улстай
хамтран ажиллах сонирхолтой
байгаагаа ХЗДХ-ийн сайд
С.Бямбацогт илэрхийллээ.

ЭШЛЭЛ

-Би анхнаасаа бий болсон
нөхцөл байдалд нам нухацтай
дүгнэлт хийх ёстой гэсэн
байр суурьтай байгаа. 2016
оны сонгуулиар Монголын
ард түмэн МАН-д үнэмлэхүй
олонх болгосон онцгой итгэл
хүлээлгэлээ шүү дээ. УИХ,
аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын
сонгуулийн дараа Монгол
Улсыг хүнд байдлаас гаргах
нөхцөл бүрдлээ гэж МАН-ын
сонгуулийн амжилтад иргэд
их найдвар хүлээлгэж харж
байлаа. Тухайн үед бий болсон
уур амьсгал бидэнд мэдэгдэж
байсан. МАН бүх түвшинд
нь нэгдмэл ажиллаж ард
түмний дэмжлэгийг авсан сайн
сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө
хэрэгжүүлэх бололцоог нь
олгоё, тиймээс одоо сум,
дүүргийн сонгуульд ч дэмжинэ.
Харин итгэсэн шигээ дараа нь
хариуцлагыг нэхсэн шиг нэхнэ
шүү гэсэн ийм уур амьсгал
байлаа. Яг ийм нөхцөлд сум,
дүүргийн ИТХ-ын сонгууль
болсон. Харамсалтай нь энэ
сонгуулиар бид УИХ болон айм
гийн ИТХ-д оролцсон амжилтаа
бататгаж чадаагүй. Уг нь бол
ахиулах ёстой шүү дээ. Гэтэл
урд хүрсэн төвшнөөсөө ухарсан.
Тэр үед явуулсан бодлого
ард түмний сэтгэл санаанд
нийцээгүй, урмыг хугалсантай
холбоотой гэж би боддог.
УИХ-ын гишүүн
Ч.Улаан

ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА
Уншигч та манай сонины мэдээ,
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой
тодруулж, залруулах шаардлагатай
санал, хүсэлт байвал

› OPED@ZASAG.CO
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Нийтлэлчийн булан

“Салхи сөрж
яваа” төслийн
барцад нь одоо ч
арилаагүй байна
1

1800 км орчим төмөр
замын суурь дэд бүтцээс
бүрдэх учиртай “Шинэ төмөр
зам” төслийн нэг жигүүр нь
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр зам болж
байгаа. “Салхи сөрж яваа” энэ
хүү төслийн барцад нь одоо ч
арилаагүй байна. Нүүрсний
тээврийн өртгийг хоёр дахин
бууруулах ач холбогдолтой
өмнөд хилийг зорих төмөр зам
дээр бизнесийн бүлэглэлийн
эрх ашиг, улс төрийн үл
ойлголцол одоо ч тэгнэсэн
хэвээр. Энэ нь ТавантолгойГашуунсухайт чиглэлийн
төмөр замын барилгын ажил
амар урагшлахгүй байх саадын
нэг яах аргагүй мөн. Уг төмөр
замтай хамт “Тавантолгой”
төслийн “хувь заяа” ч хөндөгдөж
таарна. Энэ болгон нь 400 сая
ам.доллараас ч илүү хүндрэлийг
төсөл үргэлжлэх замын туршид
үүсгэж мэдэх юм.
Гашу унсухайт чиглэлд
тавих төмөр замыг барихаар
болсон нь эерэг мессеж. Гэхдээ
тодорхой бус байдал давамгайлж
байгаа нь төслийн ирээдүйг
төөрөгдү үлэх хэмжээний
эрсдэл болж байна. Засгийн
газар урд чиглэлийн төмөр
замаа урагшлуулахаар зүтгэж
байгаа нь сайн хэрэг. Харин
Ерөнхийлөгчийн зүгээс урд
чиглэлийн төмөр зам дэмжлэг
авахгүй байх магадлал өндөр.
ОХУ-ын Владивосток хотод
болсон Дорнын эдийн засгийн
чуулганд оролцсон Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгын хувьд ТавантолгойХөөт чиглэлийн төмөр замын
барилгын ажлыг цаг алдалгүй
эхлүүлэх сонирхолтой байгаагаа
нуусангүй.
Тодруулбал, зүүн чиглэлийн
төмөр замыг барих гэж тэрбээр
зүтгэж магадгүй болоод байна.
Чингис бондын хөрөнгөөс
төмөр замын бүтээн байгуулал

Төмөр замдаа хөрөнгө
хуваарилах л үлдлээ
Гашуунсухайт
чиглэлд тавих
төмөр замыг
барихаар
болсон нь
эерэг мессеж.
Гэхдээ
тодорхой
бус байдал
давамгайлж
байгаа нь
төслийн
ирээдүйг
төөрөгдүүлэх
хэмжээний
эрсдэл болж
байна.

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

тад нийт 265.6 сая ам.доллар
өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан
байдаг. Гэвч Тавантолгой-Га
шуунсухайт чиглэлийн төмөр
зам далангаас цааш хэтэрсэнгүй
өнөөдөртэй золголоо. Угтаа
дутуу эхлүүлсэн төмөр замаа
дуусгаж байж л ТавантолгойХөөт чиглэлийн төмөр замын
барилгын ажил хөдлөх болов
уу гэсэн таамаг, хүлээлт их
байна. Үүнээс гадна Монголын
нүүрсийг худалдан авч буй

өмнөд хөршийн сонирхол Га
шуунсухайтын төмөр зам дээр
тод илэрч байгаа.

Төмөр замтай хамт
“Тавантолгой”-н
“хувь заяа”
хөндөгдөж таарна

Шилдгүүдийн дунд байгаль, экологийн сэдэвтэй бүтээл олон байлаа.

Чухамдаа, Тавантолгой-Га
шуунсухайт чиглэлийн төмөр
замын санхүүжилт аль хоёр
жилийн өмнө шийдэгдсэн.
БНЭУ-ын Ерөнхий сайд
Н.Модигийн амласан нэг тэр
бум ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийг уг төмөр замын
санхүүжилтэд зарцуулна гэж
Ч.Сайханбилэгийн Засгийн
газар шийдвэр гаргаж байв.
Гэвч өнгөрсөн хугацаанд
Энэтхэгийн зээлийн зориулалт

С.Батсайхан / ЗГМ©

“Балдорж” шагналын шилдгүүд тодорлоо
О.Билгүүн
ЗГМ
Монголын сэтгүүл зүйн оны
шилдэг бүтээл шалгаруулдаг
“Бал
дорж” шагнал гардуулах
ес дэх удаагийн ёслол боллоо.
Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн ур чад
варын шалгуур болдог, Монголын
“Пулитцер” гэж нэрлэдэг энэхүү
уралдаанд энэ жил 140 гаруй
сэтгүүлч 279 бүтээл “сойжээ”.
Үүнээс “Үндэсний шуудан”
сонины сэтгүүлч Б.Энхмарт
“Нулимстай бөхөн” асуудал
дэвш үүлсэн сурвалжилгаар
шилд
гийн шилдгээр тодорч,
“Балдорж” шагнал хүртлээ. Дэд
байрт “Өнөөдөр” сонины сэтгүүлч
Л.Ганчимэг “Аавын эзгүйд” реа
лити сурвалжилгаар шалгарсан
юм.
Манай сонины сэтгүүлч
Б.Баярмаа, Б.Ганбаяр нар “Амины

үнэтэй халуун тогоо” цуврал
нийтлэлээр шилдэг аравт багт
лаа. Энэхүү цуврал сурвалжилгад
эцэг, эхчүүдийн хайнга байдлаас
болж бага насны хүүхдүүд халуун
тогоонд буцалсан хоол, цайнд
түлэгдэж буй сэдвийг хөндсөн.
Монгол Улсад сэтгүүл зүйн
шүүмж, судлалыг хөгжүүлэхэд
үнэ
тэй хувь нэмэр оруулсан
соёлын гавьяат зүтгэлтэн, нэрт
сэтгүүлч Ц.Балдоржийн нэрэм
жит сангаас энэхүү уралдааныг
зохион байгуулдаг. Ёслолын
арга хэмжээнд Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга хүрэл
цэн ирж, шагнал гардууллаа.
Мөн Монгол Улсын анхны Ерөн
хийлөгч П.Очирбат, хоёр дахь
Ерөнхийлөгч Н.Багабанди нар
оролцсон юм.
Балдорж шагналын шилдэг
аравт багтсан бүтээлүүд:
1. МҮОНР-ийн “Баримт” эрэн
сурвалжлах нэвтрүүлгийн багийн

Г.Батзаяа, Ж.Золзаяа, Б.ОтгонЭрдэнэ нарын “Гологдсон зүрх”
цуврал нэвтрүүлэг
2. Gogo.mn сайтын Г.Одгаравын
“Хүн, ялааны хооронд долоохон
генийн зөрүү бий. Хэн байх нь
танаас шалтгаална”, “Хар тугалга”,
“Д.Нямбаяр: Жилийн өмнө Монгол
шиг байсан Японы хөгжлийн нууц
юу гээч” бүтээлүүд
3. МҮОНТ-ийн Ц.Оюундарь,
Х.Шинэ-Од нарын “Эр бор хар
цага” баримтат кино
4. “Засгийн газрын мэдээ”
сонины Б.Баярмаа, Б.Ганбаяр
нарын “Амины үнэтэй халуун
тогоо” цуврал сурвалжилга
5. “Өнөөдөр” сонины Т.Энх
батын “Монголын хямрал” цуврал
нийтлэл
6. “Өнөөдөр” сонины Ж.Сувд
маагийн “Уул уурхайнхны шунал
Хүдэр голын амийг таслах нь”,
“Хүдрийг самарчид самарч байна”
цуврал сурвалжилга

7. “Зууны мэдээ” сонины
сэтгүүлч Б.Энхзаяагийн “Хогонд
дарагдсан Хөвсгөл”, “Мөнгө
угаагчдын зөөлөн хөрс Монгол”,
“Туулын тархинд цахилгаан хөрөө
тачигнаж байна” нийтлэл
8. “Өдрийн сонин”-ы Э.Хүрэл
баатарын “Дэлхийн дуурийн ноён
оргилуудын нэг, зууны манлай
дуучин Х.Уртнасангийн унаган
нутгаар”, “Бичигтийн боомт дээр
цэвдэг сэтгэлтэй монголчуудын
гарт адуун сүрэг маань өлдөж,
хөлдөж тарчилсаар үхэж байна”
нийтлэл
9. “Open door” сонины Б.Ерэн
тэйгийн “Задарсан атом нь дараа
төрөлдөө ашиглагддаг Далай лам”,
“Монгол ба Трамп”, “Эмээлийн
мөнгөн баавар ЭВРИКА” нийтлэл
10. “Өнөөдөр” сонины Э.Хар
цагын “Богд уулын Нүхтийн
амны түймэр”, “Халдлагад өртсөн
Туул” гэрэл зургийн сурвалжилга
багтлаа.

хоёр ч удаа өөрчлөгдөж, эцэс
тээ газрын тосны үйлдвэрт
зарцуулахаар болж, төмөр
зам дахиад л хоосон хоцорсон
тавилантай.
Та в а н т о л г о й н
төмөр
зам Энэтхэгийн зээ
л ээс
“мултарсан” шалтгаан нь Хя
тад ын эсэрг үүцлээс болсон
хэм ээн учир мэдэх хүмүүс
ярьдаг. Шалтгааныг нь тод
руулахад, Өмнөд хөршийн
“Шинхуа” групп орол
ц ож

байсан Тавантолгойн хөрөнгө
оруулалтын хэлэлцээр эцэс
лэгдээгүй байсан тул Хятадын
тал төмөр замыг тусад нь
салгахаас дургүйцэж байсан
гэдэг.
Гагцхүү Тавантолгой-Га
шуунсухайт чиглэлийн төмөр
замтай хамт Тавантолгойн
төслийн хэлэлцээрийг үргэлж
лүүлэх эсэхийг шинээр бүрдэх
Засгийн газар шийдэх л үлдэж
байна.
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Залуус
Ази, Номхон
далайн бүсийн үл
хөдлөх хөрөнгийн
конгломерат
болох

“Би олон
нийттэй
харилцаад
явахдаа маш
жаргалтай
байдаг.
Олон хүнтэй
танилцаж,
ярилцах
тусам улам
бүр энерги
авдаг.

Х.Цолмон
Forbes
Êàðüåðàà ýõë¿¿ëñíýýñ õîéø
îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäàä
äàãíàí àæèëëàñàí Ã.Áàòçóë
òóõàé á¿ðòýý àæëûí ñàíàë
õ¿ëýýí àâ÷ áàéâ. Áàðàã ë
óëàìæëàë ãýìýýð. Îëîí õ¿íòýé
õàðèëöàæ, ýð÷ õ¿÷ àâàõ äóðòàé
ò¿¿íèéã íàéçóóä áîëîí àæëûí
õàìòðàã÷èä íü “ñàéí ñîíñîã÷”
õýìýýí ¿íýëäýã.
Одоогоос хэдэн жилийн өмнө
Г.Батзул Дани улсын нийслэл
Копенгаген хотоос төрөлх
Улаанбаатараа зорин ниссэнээр
карьерын түүхээ бичиж эхэлжээ.
Тэрбээр төгсөлтийн арга
хэмжээндээ оролцож, дипломоо
ч гардалгүй бүх шалгалтаа өгч
дуусгаад л эх орноо зорьсон
нь энэ. Копенгагены их
сургуулийг төгсөх жилээсээ
л дани оюутнуудын жишгээр
ажил хайж эхэлсэн Г.Батзулд
найз нь санал тавьсны дагуу
PwC (PricewaterhouseCoopers)-ийн Монгол дахь салбарын
Удирдах Партнер Карелин Кларк
хэмээх эмэгтэйтэй и-мэйлээр
харилцах болов. Өвлийн улирал
бол компанийнх нь хувьд тун
завгүй үе тул ирээд шууд
ажиллахыг Карелин Кларк
түүнд санал болгожээ. Ингээд
тэрбээр Монголд ирж, ажлын
ярилцлага өгсний эцэст PwC
олон улсын аудитын компанид
ажиллаж эхлэв. Ажилдаа ороод
хоёр ч завгүй улирлыг давсан
тэрбээр усанд орох гэж л гэртээ
харьдаг байсан өдөр цөөнгүй.
Энд Г.Батзул дэндүү ачаалалтай,
маш завгүй ажиллаж байсан ч
олон зүйл сурчээ. Эдийн засагч
мэргэжлээр төгссөн түүнд анхны
ажил нь Монголын тэргүүлэх
компаниудын аудитыг хийж,
их зүйл сурах, өөр өөр салбарт
туршлага хуримтлуулах боломж
олгожээ.

Дани улсад сурсан нь
•түүний
нүдийг нээсэн гэж
Г.Батзул үздэг.

“Буянт-Ухаа” нисэх
•буудлын
төсөл, НҮБ-ийн

хөгжлийн хөтөлбөр зэрэг
олон улсын төслүүдэд
ажиллажээ.
Тухайн хөрөнгө
•оруулагчийг
Монголд

авчрахдаа тухтай байлгахад
ч анхаарах хэрэгтэйг
тэрбээр анзаарчээ.

Дани улсад сурсан нь түүний
нүдийг нээсэн гэж Г.Батзул
үздэг. Тэнд ачаалалтай, шахуу
хуваарийн дагуу суралцахаас
гадна хоёр ажил зэрэг хийдэг
байсан тул цагийн юм цагтаа
гэх зарчимд ягштал суралцжээ.
Дани хүмүүс байнга ийш тийш
аялдаг нь түүнд нөлөөлж, одоо
тэрбээр жил бүр заавал нэг газар
руу аялдаг уламжлалтай болсон
аж. Өнгөрсөн жил тэрбээр
найзуудынхаа хуримд уригдан
Бахрейн болон Израиль улсад
очоод төсөөлснөөс нь тэс өөр
болохыг мэдэрчээ. Эдгээр улс
Ойрхи Дорнодод оршдогоороо
адил талтай ч шашин шүтлэг,
дүр төрх, соёлын хувьд маш
ялгаатай гэдгийг Г.Батзул
Араб болон Еврей хуриманд
оролцохдоо ажигласан байна.
Ийнхүү аялал бүр нь түүнд
дэлхийн улс үндэстний соёлыг
танин мэдэж, ойлгох, өөрийгөө
хөгжүүлж, нүдээ нээх алхам
болдог. Аялж явахдаа тэрбээр
“Монголчууд потенциал сайтай.
Тэр дундаа монгол эмэгтэйчүүд

төсөлд дахин хөрөнгө оруулсан
нь бий.
Г.Батзул Хонконгод байхдаа
“Mongolian Chamber of Commerce in Hong Kong”-д сайн
дурын ажил хийдэг байжээ. Тус
байгууллагыг тэрбээр хамтран
байгуулж, гүйцэтгэх захирлаар
нь ажиллаж байв. Үндсэн
ажлынхаа зэрэгцээ Хонконг дахь
Монголын худалдааны танхимыг
ажиллуулсан шалтгаан нь
зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгийн
салбараар тогтохгүй өөр олон
салбарт хөрөнгө оруулах
боломжтой гэдгийг хөрөнгө
оруулагчдад ойлгуулах байжээ.
Тэрбээр Данид ч, Хонконгд
байхдаа ч сайн дурын ажил
идэвхтэй хийдэг байв. Харин
Монголд ирээд олон улсын
нэгэн байгууллагад ажлынхаа
хажуугаар сайн дураар
ажиллахаар болсон ч тэндхийн
зарим эмэгтэй ажилтан эрс
татгалзсан нь түүнийг багагүй
ц оч и рд у ул ж э э . Т э р б э э р
эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ
дэмжиж, нэг нэгнээсээ суралцаж
байж цааш хөгжинө гэдгийг
тодотгосон юм.
APIP-ийн охин компани болох
“Mongolian Properties” үл хөдлөх
хөрөнгийн салбарыг хамруулсан
хөтөч эрхлэн гаргадаг байсан нь
хүмүүст тийм ч их танигдаагүй
үе. Харин уг хөтчийг эрхлэн
бэлтгэх ажлыг Г.Батзул 2015
оноос хариуцан авч, баг
бүрдүүлэн ажиллаж эхэлжээ.
Ингэхдээ зарим мэдээллийг
англи хэлээр нэмж, үсгийн
фонтыг нь томруулан, зургийн
чанарыг илүү сайжруулж,
Улаанбаатар хотын өнгөлөг
зургуудыг оруулж, дүүрэг
бүрийн онцлогийг тайлбарлан

“Буянт-Ухаа” нисэх буудлын
төсөл, НҮБ-ийн хөгжлийн
хөтөлбөр зэрэг олон улсын
төслүүдэд ажиллажээ. “Ээж
маань хэлтэй бол хөлтэй гэдгийг
эгч, бид хоёрт ойлгуулсан.
Тухайн үед хувийн сургууль
цөөн, эгч, бид хоёрын төгссөн
“Хобби” үнэтэй сургуулиудын
тоонд ордог байлаа. Нэг удаа
хүүхдүүдийн эцэг эх сургууль
дээр цуглахад би ээжээрээ маш
их бахархаж байж билээ.

Олон нийттэй харилцах албыг
шинээр байгуулаад удаагүй
байна. Тус албаны захирлаар
мэдээж Г.Батзул ажиллаж байгаа.
“Би олон нийттэй харилцаад
явахдаа маш жаргалтай байдаг.
Олон хүнтэй танилцаж, ярилцах
тусам улам бүр энерги авдаг. Ер
нь өөрийн зан чанарт тохирсон,
дуртай ажлаа олсон хүн аз
жаргалтай байдаг болов уу”
хэмээн тэрбээр ярьсан юм.
Өнгөрсөн хугацаанд APIP
компани “Park View Residence”,
“Temple View Residence”,
“Regency Residence”, “The
Village @Nukht”-ийг байгуулж,
ашиглалтад оруулсан бол саяхан
тав дахь барилгынхаа албан бус
нээлтийг хийсэн нь “Olympic
Residence” юм.
Г.Батзулын ээж Т.Батцэцэг
герман, англи, орос хэлээр ярьдаг.
Тэрбээр Азийн хөгжлийн банк,

ч, Монголд энэ бүхэн арай өөр
гэдгийг мэдэх учир ном байнга
цүнхэлж явдаг. Дараа сард
хуримаа хийхээр товлоод буй
Г.Батзул “Ойрын үед гэрлэлтийн
тухай номнууд их уншсан”
хэмээн инээмсэглэн өгүүллээ.
Тэрбээр энэ жил Европын
орнуудаар аялахаар төлөвлөжээ.
APIP-ийн захирал Ли Кашель
компаниа олон улсад сорихоор
зэхэж байгаа аж. Тиймээс тус
компанийнхан ОХУ, Хятад,
Камбож, Шри-Ланк, Вьетнам,
Куба зэрэг улсын зах зээлийг
судлаад эхэлжээ. Ли Кашелийн
мөрөөдөл Ази, Номхон далайн
бүсийн үл хөдлөх хөрөнгийн
конгломерат болох. Тэгэхээр
мөрөөдөлдөө хүрэхээр бага
багаар урагшилж буй APIP-ийн
хамт олон дундах нэгэн тод өнгө
Г.Батзулыг цаашид ч олон аялал
хүлээж буй биз ээ.

“Зүгээр сууж
болохгүй. Хүн
ингэж л ажиллах
ёстой юм байна
гэдгийг ойлгосон
Ээж ганцаараа ажиллаж,
бид хоёрыг хувийн сургууль
төгсгөсөн. Хүн бүр дуу алдаж,
“Тэгээд бүр хоёуланг нь уу?” гэж
ээжээс асуудаг байсан. Ээж хэзээ
ч гэрийн даалгавар хийхэд минь
тусалдаггүй байлаа. Олон ажил
зэрэг хийдэг учраас шөнөжингөө
ажилладаг байсан. Эндээс би
“Зүгээр сууж болохгүй. Хүн
ингэж л ажиллах ёстой юм
байна гэдгийг ойлгосон. Заавал
хамт сууж, гэрийн даалгаварт
туслах бол ээжийн үүрэг биш.
Харин тэр хэрэгтэй үед минь
хамт байж, хэрэгтэй зөвөлгөөг
өгдөг байсан” гэж дурслаа.
Хэдий тэрбээр Дани ул
сад суралцах хугацаандаа
хэвшүүлсэн цагийн юмыг цагт
нь байлгах дадлаа өөрчлөөгүй

Ажилдаа дурласан аялагч
өөрийгөө хөгжүүлж, хэлээ
сайжруулах цаг гаргаж, зорьж
чадвал хаа ч хүрэх боломжтой”
гэдгийг ойлгосноо ярилаа.
Түүний дараагийн зогсоол
“Skypath Partners” хэмээх макро
түвшний хөрөнгө оруулалтын
компани байв. Монголын
хөгжлийг
у р а г ш л у ул а х
зорилготой тус компанийг
үүсгэн байгуулагчдын нэг нь
Г.Батзулын “Хобби” сургуулийн
ангийн найз А.Анар байсан ба
түүнд хамтран ажиллах санал
анх тавьжээ. Өөрийгөө сорих
дуртай Г.Батзул саналыг хүлээн
авснаар “Skypath Partners”-ийн
дөрөв дэх үүсгэн байгуулагч
ажилтан боллоо. PwC-д микро
түвшинд, харин энд ирээд
макро түвшинд ажилласан
нь нэг зүйлийн хоёр талыг
суралцах боломжийг түүнд
олгожээ. Багийн бусад гишүүний
хувьд “McKinsey & Company”,
“KDB Daewoo Securities”,
“Оюутолгой”, “Рио Тинто”-д
ажиллаж байсан туршлагатай
хүмүүс байв. Тавилга
тохижуулах, бичиг баримтуудаа
цэгцлэхээс эхлээд дөнгөж
байгуулагдаж буй компанийн
анхны алхам бүрт нь тэр хамт
байжээ. “Багахан дэмжихэд л
өсөх ирээдүйтэй компаниудад
бид хөрөнгө оруулахыг зорьж
байсан. Ер нь хөрөнгө оруулалт
хэрэгтэй хүн бүрт манай
компанийн оффис үргэлж
нээлттэй байдаг байлаа” хэмээн
Г.Батзул ярьж байна. Тэрбээр
“Skypath Partners”-т ажиллаж
байх хугацаандаа Хонконгод
зохиогддог “Mongolia Investment Summit” чуулганд хоёр
ч удаа оролцсон бөгөөд тухай
бүртээ одоогийн удирдлага
APIP (Asia Pacific Investment
Partners)-ийн Гүйцэтгэх захирал
Ли Кашельтай тааралдсан гэдэг.

Монголчуудын
боловсролын
түвшин, хүн амын
тоо зэргийг асуух
нь олонтаа
Эхний чуулганы үеэр тэд
танилцсан бол дараагийн чуул
ганаар таарах үед Ли Кашель
Г.Батзулд ажлын санал аль
хэдийнэ тавиад амжсан байв.
“Манай компанид яг л чам шиг
олон хүнтэй харилцаж, эерэг

энерги өгдөг хүн хэрэгтэй
байдаг. Чи манайд яг тохирно”
гэж хэлээд Ли Кашель түүнийг
ажиллах, эсэхийг нь олон удаа
асуужээ. Гэхдээ Г.Батзулд
татгалзах шалтгаан байсан
юм. “Би “Skypath Partners”-ийн
үүсгэн байгуулагч гишүүдийн
нэг байсан. Тиймээс үйл
ажиллагаа нь амжилттай
цэцэглэж байсан компаниа
улам бүр өсөж өндийхийг,
одоо ажиллаж буй APIP илүү
таатай нөхцөлүүдийг тухайн
үед амлаж байсан ч эхнээс нь
ажилласан болохоор хүүхэд
шиг минь санагддаг “Skypath
Partners”-аа орхих бодолгүй
байсан” хэмээн тэрбээр ярив.
Гэхдээ түүний шийдвэр нэг л
өдөр өөрчлөгджээ.
Г.Батзулын төрсөн эгч
Г.Гэрэлмаа APIP-ийг Хонконгод
төлөөлөн ажиллаж байгаад
бизнес хөгжлийн ерөнхий
менежер болж, албан тушаал
дэвшин Сингапур руу шилжих
болсон тул Ли Кашель түүнд
дахин нэг удаа санал тавилаа.
Утас дуугарч, Ли Кашель
“Батзулаа Хонконгод ажлын байр
гарлаа. Манайд ажиллах уу” гэж
асуужээ. Хэдий Г.Батзул ажилдаа
дуртай байсан ч гэрийнхэнтэйгээ
маш сайн ярилцсаны эцэст
Хо н ко н год
а ж и л л а ха а р
шийдсэн гэдэг. Ингээд тэрбээр
үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын
томоохон компаниудын нэг
APIP-ийг Монголоос төлөөлөн
бизнес хөгжлийн менежерээр
ажиллахаар Хонконг руу
нүүжээ. Тэнд очоод Хонконг
дахь хувьцаа эзэмшигчдэд эх
орныхоо талаарх мэдээллийг
шинэчлэн хүргэх, хөрөнгө
оруулахаасаа өмнө Монголын
талаар асуулт тавих шинэ
хөрөнгө оруулагчдад хариулт
өгөх зэрэг хариуцлагатай
ажлыг гүйцэтгэдэг байв. Тэд
Монголын татварын орчин,
монголчуудын боловсролын
түвшин, хүн амын тоо зэргийг
асуух нь олонтаа. Энэ бүгдэд
нэвтэрхий толь шиг хариулахад
бэлэн байх ёстой. Тэрбээр зөв
хүнтэй хамтран ажиллаж, олон
жилийн туршлагатай компанид
хөрөнгө оруулбал эрсдэл багатай
гэдгийг хөрөнгө оруулагчдад
маш сайн тайлбарладаг байв.
Тухайн хөрөнгө оруулагчийг
Монголд авчрахдаа тухтай
байлгахад ч анхаарах хэрэгтэйг
тэрбээр анзаарчээ. Үүний үр
дүнд APIP-ийн төсөлд өмнө нь
хөрөнгө оруулсан бизнесмэнүүд
тус компанийн шинэ барилгын

шигтгэсэн байна. Хороо гэж
юу болох, 40, 50 мянгат гэж
нэрлэсний учрыг хүртэл нарийн
тайлбарласан нь Монголын
талаар төдийлэн сайн ойлголтгүй
гаднын хөрөнгө оруулагчдад
тун хэрэгтэй товхимол болж
чаджээ. Энэ ч утгаараа уг
хөтөч олон хүнд хүрсэн нь
байгууллагууд сурталчилгаагаа
байршуулах орон зай болсон юм.
Мөн тус компаниас үл хөдлөх
хөрөнгийн салбарын хүрээнд
томоохон хэмжээний тайлан
жил бүр гаргадаг бөгөөд Г.Батзул
редактораар ажиллаж байсан үе
ч бий. Бараг нэвтэрхий толь мэт
нарийвчилсан дататай байдаг
учир тус тайланг багийнхан нь
“үл хөдлөх хөрөнгийн библи”
хэмээн нэрлэдэг аж. Эндээс
Ли Кашель Г.Батзулыг PR,
маркетингийн ажилд чадварлаг
гэдгийг ойлгож, түүнд зориулан

БИЗНЕС

Од нь гийсэн шинэ тэрбумтан
хувиар өсөж, компанийн 7.2
хувийг эзэмшдэг Харлапын
мэдэл дэх нийт хувьцааны
үнэлгээ 950 сая ам.доллар болж,
улмаар хөрөнгийн хэмжээ нь нэг
тэрбум ам.долларт хүрлээ.

Өдгөө
72 настай Харлап
гэр бүлийн
бизнесээ давхар
удирддаг
Àâòîìàøèí èìïîðòëîã÷
Øìóýëü Õàðëàï ïðîãðàìì õàí
ãàìæèéí íýãýí ñòàðòàïò õºðºíãº
îðóóëñàí íü àç äàãóóëæ, ò¿¿íèé
õºðºíãèéí õýìæýý àðâàí îðîíòîé
òîîãîîð õýìæèãäýæ ýõýëëýý.
“Би байгаа зүйлийг сайжруулж
чадах болон ирээдүйд нээлт
болох санаануудыг өөр хооронд
нь ялгаж чаддаг нь миний давуу
тал” хэмээн Израиль улсын
хөрөнгө оруулагч (angel-investor) Шмуэль Харлап ярив.
Тэрбээр 2001 онд Израилийн
Mobileye стартап компанид
10,000 хүрэхгүй ам.долларын
хөрөнгө оруулжээ. Жолоочгүй
автомашины үйлдвэрлэл хөгжиж
буй энэ үед дэлхийн автомашин

үйлдвэрлэгч бараг бүх компани
Mobileye-ийн замын эгнээ
хазайхаас сэргийлэх камерт суу
рилсан программ хангамжийг
ашиглахаас өөр аргагүй байдалд
хүрсэн аж. “Би Mobileye-ийг
жинхэнэ гайхшируулах техно
логи гэдэгт итгэлтэй байсан.
Ийм зүйл урьд нь хаа ч харж
байгаагүй юм” гэж Харлап
тодруулан ярилаа.
2014 онд нээлттэй хувьцаат
компани болсон Mobileye зөвхөн
Харлапыг гайхшируулаад зогс
сонгүй, өнгөрсөн сард Intel
компани Mobileye-ийг 15.3
тэрбум ам.доллараар худалдан
авахаа зарласан юм. Үүнээс
хойш хувьцааны ханш нь 28

Өдгөө 72 настай Харлап гэр
бүлийн бизнесээ давхар удирд
даг. Израилийн автомашин
импортлогч нэгэн компанийг
түүний эцэг 1962 онд худалдан
авч, Colmobil хэмээн нэрлэжээ.
Тэрбээр Mercedes компанитай
тохиролцож, 1973 оны Араб,
Израилийн дайны үед Израйль
руу хангамжийн бараа зөөх
зориулалтаар 1,625 ачааны
машин оруулж иржээ. Харлапын
эцэг 1975 онд өөд болж, харин
Харлап аавынхаа бизнесийг
бүтэн зургаан жилийн дараа
хүлээн авсан байна. Өдгөө Colmobil Израилийн автомашин
импортлогч хамгийн том
компани.
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ЗГМ: Сэдэв

Бизнес болсон утааны уршиг
зогсохгүй

Агаарын
бохирдлыг
бууруулахад 3.2
тэрбум төгрөг
төсөвлөсөн

Нийслэлийн
мэргэжилт
нүүдийн
хэлж буйгаар
сайжруулсан
түлшний 80
орчим хувийг
үйлдвэрлэж,
өвлийн
бэлтгэл ажил
хангагдсан
гэж шахмал
түлшний
үлгэрийг
давтах аж.

О.Билгүүн
ЗГМ
Утаанаас ангижрах хүсэлтэй
иргэдийн хүлээлт талаар болох
бололтой. Учир нь 2010 оноос
эхэлсэн утаанаас ангижрах
төсөл, хөтөлб өрт 130 орчим
тэрбу м төг рөг са лхинд
хийсгэсэн бүтэлгүй туршилт
дахин үргэлжлэх аж.
Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдол байх ёстой хэмжээ
нээсээ 10 дахин ихсэж, хүний
эрүүл мэндэд хор учруулах
нь бүү хэл үндэсний аюулгүй
байдалд заналхийлэх хэмжээнд
хүрсэн ийг дэлхий даяар зар
ласан. Гэсэн хэдий ч аюултай
хэмжээнд хүрчээ гэх яриагаараа
иргэдийг түг
ш ээхээс өөр
дорвитой арга хэмжээ авалг үй
өнгөрсөн.
Албаны хүмүүсийн хэлж
буйгаар энэ жил Улаанбаатар
хотоос агаарын бохирдлыг
бууруулахад 3.2 тэрбум төгрөг
зарцуулж байгаа аж. Үүнд
утаа их хэмжээгээр гаргадаг
яндантай зарим аж ахуйн
нэгж, гэр хорооллын өрх болон
цэцэрлэгийн халаалтыг төвийн
шугамд холбож, цахилгаанаар
халаахаар төлөвлөжээ.
Мөн 200 өрхөөс зөвхөн
материалынх нь хөлсийг авч
дулаалга хийж өгөх болон
байгаль орчинд ээлтэй эко
технологийг ашигласан жишиг
хороог шалгаруулах аж. Хэрэв
тус тех
н ологийн өртөг 30
орчим сая төгрөгт багтаж
байвал нийслэлийн мэдэлд
бүртгэхээр болжээ. Үүнээс
гадна энэ жил Эрчим хүчний

С.Батсайхан / ЗГМ©

яамтай хамтран 110 кВат-аас
дээш хүчин чадалтай 92 том
оврын усан халаалтын зуухыг
төвийн шугамтай холбоно.

Иргэдийг зээлд
хамруулан төлж
баршгүй өрөнд
унагаахаар
шийджээ

Цэцэрлэгийн 720 гаруй тан
химд агаар цэвэршүүлэгч, гэр
хорооллын нэн ядуу 32 мянган
өрхөд сайжруулсан түлш тараах
зэрэг арга хэмжээг авах юм
байна. Үүгээр ч зогсохгүй иргэд
өвлийн бэлтгэлээ хангалттай
базаасан гэж мэргэжлийн бай
гууллагынхан бардам хэлэв.
Гэтэл энэ дүр зураг бодит бай
дал дээр эсрэгээрээ байна. Учир
нь урьд жилүүдэд хэрэгжүүлээд
үр дүнд төдийлэн хүрээгүй төсөл
хөтөлбөр өөр хэлбэрээр дахин
хэрэгжээд эхэлсэн байна. Гэхдээ
2012 онд хэрэгжүүлж, иргэдийн

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН АМЬДАРЧ
БУЙ ОРЧИН
Улаанбаатар
хотод нийт

380,828

43.3
%
Орон сууцанд

өрх
амьдардаг.

164,807

56.7 %

Гэр хороолол

2,022

Тохилог орон
сууцанд

163,
141
Нийтийн

109,307
Байшинд

1,630

104,467

Тусдаа тохилог
орон сууц

Монгол
гэрт

36
Орон гэргүй
Гэр хорооллын өрхийн тоо жилд дунджаар

туршилт дахин үргэлжилнэ.
Нэн ядуу 32 мянган
•өрхөд
сайжруулсан түлш
тараахаар болов.

Утааг бууруулахад
•2017-2024
он хүртэл 9.5 их

наяд төгрөг шаардлагатай
гэх судалгаа хүртэл
гаргажээ.

Нүүрсний хэрэглээг хязгаарлахгүй

Орон сууцны
хороолол

орон сууц

130 орчим тэрбум төгрөг
•салхинд
хийсгэсэн бүтэлгүй

хамруулан төлж баршгүй
өрөнд унагаахаар шийджээ.
Өдрийнхөө хоолыг аргацааж
буй болон үр хүүхдийнхээ
сургалтын төлбөрийн өрөнд
баригдсан өрх олон байхад энэ
мэт туршилт болсон шийдвэр
дахин үргэлжлэх нь. Нийслэлийн
мэргэжилтнүүдийн хэлж буй
гаар сайжруулсан түлшний
80 орчим хувийг үйлдвэрлэж,
өвлийн бэлтгэл ажил хангагдсан
гэж шахмал түлшний үлгэрийг
давтах аж. Энэ жил хэрэгжүүлж
буй гэр хорооллын өрхийг
төвийн шугамд холбох ажил
сайшаалтай боловч нүүрсний
хэрэглээг хэвээр үлдээж буй
нь энэ өвөл утаа багасахгүй
гэдгийг нотолж байна. Үүгээр
ч зогсохгүй Орчны бохирдлыг
бууруулах үндэсний хороо
утааг бууруулахад 2017-2024
он хүртэл 9.5 их наяд төгрөг
шаардлагатай гэсэн судалгаа ч
гаржээ. Утаагаар далимдуулсан
бизнес дахин үргэлжилж, эрүүл
мэндээрээ хохирох нийслэлчүүд
нэг хэсэгтээ утаанаас салахгүй
бололтой.

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Гэр хороололд

Орон сууцны хороолол

бухимдлыг багагүй төрүүлсэн
17 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй
“Утаагүй зуух” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлсэн. Мөн 2014 онд
хэрэгжүүлсэн хоёр тэрбум
төгрөг салхинд хийсгэсэн
тоосонцрыг 88 хувь шүүдэг
гэх яндангийн утаа шүүгч,
2015 онд агаар дахь хорыг 60
хүртэлх хувиар бууруулдаг
нүүрс цэвэршүүлэгч бодист 50
гаруй сая төгрөг зарцуулсан ч
үр дүнд хүрээгүй юм. Өнгөрсөн
өвөл гэхэд нийслэлийн 50 орчим
сургуульд агаар цэвэршүүлэгч
төхөөрөмж суурилуулсан ч үр
дүнгээ өгч чадаагүй олон жишээ
бий. Ийм атал мэргэжлийн
байгууллагууд улс орон эдийн
засгийн хямралтай байхад иргэд
маань өндөр өртөгтэй төхөөрөмж
худалдан авах боломжгүй учраас
урт хугацааны хүүгүй зээлийн
асуудлыг шийдвэрлэхээр
банктай ярилцаж байгаа гэсэн
нэмэлт тайлбарыг өгөв. Орон
сууц, цалин, электрон бараа,
өргөн хэрэглээний гээд зээлээс
зээлийн хооронд амьдарч
байгаа иргэдийг нэмж зээлд

210
Орон гэргүй
8000 нэмэгдэж байна.
Нийслэлийн статистикийн газар ©

Нүүрсний хэрэглээг хязгаар
лана гэсэн айдас иргэдийг
төөрөгдөлд оруулаад байгаа.
Тэгвэл энэ талаар нийслэлийн
Агаарын бохирдлыг бууруулах
газрын дарга М.Дэлгэрэхээс
тодрууллаа.
-Энэ жил нүүрсний хэрэглээг
хязгаарлахаар болсон юм уу?
-Нүүрсний хэрэгл ээг хяз
гаарлахгүй. Иргэдийн эдийн
засаг болон эрхэнд нь халдаж
болохгүй. Тиймээс одоогийн
байдлаар хэрэглээг бүрэн
зогсоох боломжгүй бай
н а.
Сайжруулсан түлшний шинэ
стандарт гарсан.
Тиймээс хэрэв энэ нүүрсийг
одоо хэрэглэж байгаа нүүрсний
хэмжээнд хүртэл үйлдвэрлэж,
үнийн хувьд ижил түвшинд
хүргэж чадвал нүүрсний
хэрэглээг шууд хязгаарлаж
болно. Мөн энэ жил зөвхөн
MNS стандарттай зуу
х ыг
үйлчилгээний газрууд аар

худалдаалахаар болсон. Тод
руулбал, гэрийн хэрэгл ээнд
зо р иулсан M NS52162016,
давхар шаталттай, агаар бага
бохирдуулдаг зуухыг хэрэг
лээнд нэвтрүүлнэ. Харин том
оврын усан халаалтын зууханд
MNS50432016 стандартыг тог
тоосон.
Эдгээр зуух өндөр үнэтэй тул
цаашид иргэдэд урт хугацаанд,
хүүгүйгээр зээлээр авах боломж
олгохоор бан
к тай ярилцаж
байна.

Сайжруулсан
түлшний
шинэ стандарт
гарсан
-Хуучин зуухаа хэрэглэж
байгаа өрхөд ямар арга хэмжээ
авах вэ?
-Албан шаардлага тавихгүй
байгаа. Өөрөөр хэлбэл, хуучин
зуухаа хэрэглэхэд боломжтой
гэсэн үг. Энэ жил шууд
нүүрсний хэрэглээг хязгаарлаж,
өргөс авч байгаа юм шиг
шийдэж болохгүй.

-Аж ахуйн нэгжид ямар
хөнгөлөлт үзүүлэх вэ?
-Цахилгааны шөнийн төл
бөрийг тэглэсэн хөнгөлөлтийг
утаатай бүсэд байгаа бүх өрх, аж
ахуйн нэгжид үзүүлж байгаа.
Цахилгааны хөнгөлөлт утааны
улирал буюу арваннэгдүгээр
сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлнэ.
Цаашид урьд жилүүдийнхтэй
адил халамж байдлаар утаатай
тэмцэхгүй. Тийм их хэмжээний
хөрөнгө мөнгө ч байхгүй.
-Энэ жил утааг бууруулахад
чиглэсэн ямар шийдвэр
гаргасан бэ?
-Улаанбаатар хот хил хязгаа
раа тогтоож, хөдөө орон нутгаас
ирж буй шилжилт хөдөлгөө
нийг зогсоогоод байна. Зөвхөн
удаан хугацаагаар эмчлүүлэх,
орон сууц шууд худалдан авч
байгаа тохиолдолд шилжилт
хөдөлгөөн хийлгэх боломжтой.
Энэ жил утааг 10 хүртэл хувиар
бууруулна.
Цаашид ирг эд эд дулаан
алдагдл ыг хэрхэн бууруулах
вэ гэдгээр телевизээр цуврал
нэвтрүүлэг явуулна. Иргэдэд
зориулан агаарын бохирдол
эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж
байгаа талаар ТББ-тай хамтарч
хийсэн цуврал нэвтрүүлэг явуу
лахаар бэлтгэж байна.
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Спорт
ЗГМ ТОВЧХОН
Неймар

263

Дэлхийн хамгийн
үнэтэй хөлбөмбөгчид

сая ам.доллар

2017
Поль Погба

116

Зинедин
Зидан

Йохан Круиф

Диего
Марадона

7

2

сая ам.доллар

1973

1984

сая ам.доллар

67

Роналдо

20

МҮОХ сар бүр шилдэг
тамирчин шалгаруулахаар
болсон. Наймдугаар
сарын шилдгийн төлөө
ДАШТ-ээс алтан медаль
хүртсэн Д.Сумъяа,
П.Орхон, дэлхийн
дэд аварга болсон
М.Уранцэцэг, ДАШТээс хүрэл медаль
хүртсэн Н.Түвшинбаяр,
Г.Болдбаатар,
Д.Отгондалай, Г.Одбаяр,
Б.Мөнгөнчимэг нар
өрсөлдөхөөр нэр дэвшжээ.

2016

сая ам.доллар

сая ам.доллар

2001

сая ам.доллар

1996

Мөнгө дагасан галзуурал буюу
буурал тивийн хөлбөмбөг
Хаалгач
Ж.Пикфорд 30
сая еврогийн үнэ
хүрэх нь энгийн
үзэгдэл болжээ

4.2

1.5

2012

2013

“Эвертон”-чууд түүнийг “МЮ”-д
75 саяар арилжиж орхив. Гурван
жилийн дотор түүний үнэлгээ
168 хувиар өсчээ. Түүнчлэн
“Суонси” клуб 2014 онд Г.Си
гурдссоныг “Тоттенхэм”-ээс
6.8 саяар авсан бол энэ жил
“Эвертон”-д 40 саяын үнэ хүргэн
арилжжээ.
“Телевизийн гэрээний үнэ
өсөхийн хэрээр клубүүд өмнө
хөөсөө их мөнгөтэй болсон. Энэ
мөнгөөрөө шинэ тоглогч авах
сонирхолтой байна. Английн
лиг бол дэлхийд хамгийн шилдэг
нь. Лигийн нэр хүнд өсөхийн
хэрээр бизнесийн хамтрагч,
ивээн тэтгэгчид сонирхох нь
гарцаагүй” хэмээн Deloitte’s
бизнесийн группийн ахлах
зөвлөх Крис Стенсон ярив.
Түүнчлэн хөлбөмбөгийн агент
Жон Смит “Хаалгач Ж.Пикфорд
30 сая еврогийн үнэ хүрэх нь
энгийн үзэгдэл болжээ” хэмээн
наймааны галзуурлыг товчхон
дүгнэсэн юм.
Хамгийн их мөнгө үрсэн
лигийн гуравдугаарт Францын
лиг орсныг та анзаарсан байх.
Уг нь томчууд дундаа сүүл
мушгидаг газар шүү дээ. “Лиг 1”
ингэж цойлоход баян арабуудын

2014

2015

2016

2017

нөлөө их байлаа. Нассер АльХелаифи гэгч катар бизнесмэн
2011 онд “ПСЖ” багийг худал
дан авснаас хойш асар их
хөрөнгө оруулалтыг энэ багт
хийсэн. Улмаар энэ зун бразил
довтлогч Неймарыг “Барселона”гаас 222 сая еврогоор худалдан
авч, дэлхийн хамгийн үнэтэй

Европын топ таван
лигийн багууд
солилцоо наймаанд
5.9 тэрбум евро
зарцуулжээ
наймааг хийсэн юм. Ганц энэ
наймаа л Францын лигийг дээш
гаргахад нөлөөлжээ. Чухам
энэ наймаа хөлбөмбөгийн “хар
зах”-ын үнийг огцом хөөргөдсөн
гэж болно. Өмнө нь 70-80 саяын
наймааг бүгд уулга алдан хүлээж
авдаг байсан бол одоо жирийн
нэг өсөх ирээдүйтэй залуу 100
сая хүрэх нь энгийн үзэгдэл
болох шинжтэй. “Борусси
Дортмунд”-ын У.Дембеле 105

Бундеслиг

2011

Ла лиг

2.0

3.8

Лиг 1

2010

2.7

2.3

2.9

2017 онд солилцоо
наймаанд хамгийн их
мөнгө зарцуулсан лиг
(сая еврогоор)
1,771
1,109
916
684 671
Сери А

Хөлбөмбөг бол асар их мөнгө
эргэлддэг спорт. Ялангуяа хөг
шин Европ тив эргэлдүүлэх
мөнгөнийхөө хэмжээгээр бус
даас хол тасархай. Хэдийгээр
хөлбөмбөгийг мөнгөнөөс сал
гаж ойлгох аргагүй болсон ч
сүүлийн жилүүдэд мөнгөний
хамаарал арай л ихдээд байх шиг.
Мэргэжлийн байгууллагууд нь
үүнийг мэдэрч, хазаарлах арга
хэмжээ авч байгаа ч үр дүнд
хүрэхгүй л байна.
2013 оноос хойш багуудын
солилцоо наймаанд зарцуулж
буй мөнгөн дүн тогтмол өссөөр
иржээ. Өнгөрсөн жил Европын
топ таван лигийн (Англи,
Испани, Итали, Герман, Франц)
багууд шинэ тоглогч худалдан
авахад 4.2 тэрбум евро зарцуулж,
бүх цаг үеийн дээд амжилтыг
шинэчлэн тогтоож байлаа. Энэ
үед бүгд л “Хөлбөмбөгт мөнгө
хэтэрхий их үүрэг гүйцэтгэх
боллоо. Энэ спортын жинхэнэ
мөн чанар алдагдаж байна” гэж
шүүмжилсэн. Гэтэл ноднин
гийн үзүүлэлт энэ жилийнхтэй
харьцуулахад юу ч биш ажээ.
Хуваарь ёсоор есдүгээр сарын
1-нд Европын хөлбөмбөгийн
солилцооны цонх хаагдаж,
шинжээчид энэ зун багуудын

Европын топ 5 лигийн солилцоонд зарцуулсан мөнгө
(тэрбум еврогоор)
5.9

Премьер
лиг

Б.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

зарцуулсан мөнгөн дүнг бодож
гаргах ажилд ханцуй шамлан
оров. Ингээд тооцоод үзтэл дээрх
таван лигийн зарлагадсан дүн 5.9
тэрбум болж, огцом нэмэгджээ.
Жилийн өмнөхтэй харьцуулахад
41 хувийн өсөлттэй гэсэн үг.
Английн “Премьер лиг”
урьдын адил хамгийн их мөнгө
буюу 1.7 тэрбумыг шинэ тоглогч
худалдан авахад зарцуулжээ.
Араас нь Италийн “Сери А” 1.1
тэрбум, Францын “Лиг 1” 916
сая, Испанийн “Ла лиг” 684 сая,
Германы “Бундеслиг” 671 саяыг
цацсан үзүүлэлтээр бичигдэв.
Уг нь Европын хөлбөмбөгийн
холбоо солилцоо наймаанд
хэтэрхий их мөнгө зарцуулдаг
байдлыг таслан зогсоохын тулд
санхүүгийн fair play гэгч журам
гаргасан. Энэ нь олсноосоо
ихийг зарлагадахгүй байх гэсэн
ерөнхий утгатай. Гэхдээ ийм
журам гаргаад ч том багуудыг
хазаарлаж чадсангүй. Учир нь
жил ирэх тусам тэдний олох
ашиг улам нэмэгдсээр байгаа
юм. Багуудын ашиг нэмэгдэхэд
телевизийн гэрээний эрх чухал
нөлөөтэй байлаа. Английн
“Премьер лиг” гэхэд 2015 онд
айсуй гурван улирлын тоглолт
шууд дамжуулах эрхээ Sky болон
ВТ-д 5.1 тэрбум фунт стерлингээр
зарсан. Энэ гэрээнээс орж ирэх
мөнгө багуудын санхүүгийн
чадавхыг үлэмж бэхжүүлжээ.
Нэгэнт их хөрөнгөтэй болсон
клубүүд амжилт гаргахын тулд
сайн тоглогчдыг мөнгөөр “зодон”
авчрах болсон нь зүйн хэрэг.
Хөлбөмбөгчдийн үнэ хэрхэн
өсөж буйг батлахын тулд цөөн
хэдэн баримт сонирхуулъя. 2014
онд “Челси” клуб 21 настай
довтлогч Лукакуг “Эвертон”-д 28
сая фунтээр зарсан. Гэтэл энэ зун

» ОЛИМПИЗМ
ОУОХ Ирма хар салхины
гамшгийг даван туулахад
зориулж нэг сая ам.доллар
хандивлахаар болжээ.
“Гамшигт нэрвэгдсэн
улс орны спортын дэд
бүтцийг сэргээн босгоход
бид бэлэн байна” хэмээн
ОУОХ-ны ерөнхийлөгч
Томас Бах өгүүлжээ.

сая, “Монако”-гийн К.Мбаппе
180 саяын үнэ хүрсэн нь үүний
нотолгоо.
Үнийн галзуурал мэдээж
заримд нь ашигтай туссан.
Тухайлбал, “Монако”-г нэрлэж
болно. Тус баг шинэ тоглогч
худалдаж авахад 105 саяыг
зарцуулсан бол тамирчнаа
зарсан орлого нь 394 саяд хүрэв.
Ингэснээр ганц зуны хугацаанд
289 сая еврогийн ашигтай
ажилласан тооцоо гарчээ. Мөн
Германы “Борусси Дортмунд”
110 сая, Францын “Лион” 72
саяын ашгийг солилцоо най
мааны цонхоор оллоо. Тэгвэл
“ПСЖ” 343 саяын алдагдалтай
явна. Гэхдээ багийн эзэд өнөөдөр
зарцуулсан 300 сая ирээдүйд
тэрбум болон орж ирнэ гэсэн
өөдрөг төсөөлөлтэй явна.
Эцэст нь хэлэхэд мөнгө
дагасан үнийн галзуурал зөвхөн
энэ зунаар тогтохгүй, энэ бол
зөвхөн эхлэл гэдгийг санаарай.
Ирэх жилүүдэд тамирчдын
солилцоо наймаанд илүү том
дүнтэй мөнгө яригдаж, тэр хэрээр
чадварлаг хөлбөмбөгчдийн зах
зээлийн үнэлгээ өссөөр байх
болно гэдгийг мэргэжилтнүүд
сануулж байна.

» САГСАН БӨМБӨГ
Олон улсын сагсан
бөмбөгийн холбооны
хуваарьт багтсан 3х3
төрлийн оны сүүлийн
тэмцээн Тайпэй хотод
болж өндөрлөв. Уг
тэмцээнд Улаанбаатарын
“Хангарьд” клуб өрсөлдөж,
тавдугаар байрт оржээ.
Манайхан хэсэгтээ
Йордан, Латви,Словенийн
багуудыг хожин нэгээр
гарч ирээд Словенийн
багт 17:18-аар
харамсалтай ялагдсан
юм. Манай 3х3 сагсан
бөмбөгийн шигшээ
одоогоор 144 орноос 55-д
бичигдэж байна.
» ТЕННИС
Америкийн нээлттэй
тэмцээний финалд
нутгийн хоёр бүсгүй
өрсөлдсөн нь телевиз
үзэгчдийн тоог эрс
нэмэгдүүлжээ. Өнгөрсөн
жилийн шигшээ
тоглолттой харьцуулахад
үзэгчдийн тоо 36 хувиар
өндөр байсан тухай
тэмцээний албан ёсны
сайтад мэдээлсэн байна.
Энэ жилийн финалд
С.Стивенс өрсөлдөгч
М.Кисийг 6:3, 6:0-ээр
хожиж, Их дуулга
зэрэглэлийн тэмцээнд анх
удаа түрүүлсэн юм.
» МАРАФОН
Энэ жилийн Москвагийн
марафонд 70 орны
30 мянган тамирчин
оролцохоор бүртгүүлж,
бүх цаг үеийн дээд
амжилтыг тогтоосон
болохыг тус хотын албан
ёсны сайтад мэдээлэв.
Уралдаан есдүгээр
сарын 24-нд болох юм.
Тус марафон 2013 оноос
хойш тогтмол зохиогдож
байгаа бөгөөд өнгөрсөн
жил 28 мянган хүн тэсвэр
хатуужлаа сорьж байв.
» ХӨЛБӨМБӨГ
БНАСАУ-ын удирдагч
Ким Чен Ун хөлбөмбөг
ихэд сонирхдог, Английн
“Манчестер Юнайтед”
багийн үнэнч дэмжигч
гэнэ. Энэ талаар Италийн
нэртэй улстөрч Антонио
Рацци сонирхуулан
ярьжээ. Түүний хэлснээр
Умард Солонгосын залуу
удирдагч өөрийн орны
хөлбөмбөгч хэзээ нэгэн
цагт Английн “Премьер
лиг”-т тоглохыг харах
хүсэлтэй гэнэ. Тэрбээр
залуудаа Швейцарьт
суралцаж байхдаа хөлбөм
бөгт дуртай болжээ.
» СУРАГ АЖИГ
Испанийн “Атлетико” баг
“Челси”-гийн довтлогч
Диего Костаг худалдан
авахад 60 сая евро
зарцуулахад бэлэн тухай
Marca мэдээлэв. Хэрэв
энэ мэдээлэл батлагдвал
испани довтлогч ирэх
өвлийн солилцоогоор
Мадридад газардах юм.
“Атлетико” түүнийг 2014
онд “Челси”-д 32 сая фунт
стерлингээр зарж байв.
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ЗГМ: Сурважилга

Хангамжаас чанарт
зорьсон шийдэл

ЗГМ: ИНФОГРАФИК
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал
Дунд
эрсдэлтэй

468
үйлдвэрийн

Дунд
эрсдэлтэй

Худалдааны
1100 газрын

57 %

52 %

11 %

7%
32 %

Их
эрсдэлтэй

41 %
Их
эрсдэлтэй

Бага
эрсдэлтэй

Бага
эрсдэлтэй

Импортын хүнсний хамаарал
Мах, махан бүтээгдэхүүн

4%

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

9%
14%

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн
Төрөл бүрийн будаа

100%

Сахар, чихрийн зүйл

100%
14%

Төмс

53%

Хүнсний ногоо
Жимс, жимсгэнэ

94%

Буурцагт ургамал

100%

Өндөг

48%

Хүнсний тос

92%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Гол нэрийн 8 бүтээгдэхүүний 70 хувийг дотоодын
үйлдвэрлэлээр хангаж байна.

Монгол хүний шүд цоорох өвчний тархалт
4 настай 10 хүүхэд тутмын 9-ийх нь шүд цоорсон. Энэ нь
чихэрлэг хүнсний хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотой. Монгол
хүүхэд хоногт 381 мл, сард 11.4 л ундаа хэрэглэдэг.
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80%
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40%
20%
5
нас
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нас

15
нас

18
нас

35-44
нас

65-74
нас

35-44, 65-74 насныхан дунджаар 17.2 шүд авахуулсан.
Хорт хавдрын өвчлөл, нас баралт (2010-2016)
2016 онд бүртгэгдсэн нийт хорт хавдрын 43.8 хувь нь хоол
боловсруулах эрхтний шалтгаантай.
Өвчлөл

Нас баралт
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ЭШЛЭЛ

-Өнөөдөр сайхан үгс хоол
болохгүй. Энэ чуулганаар
тодорхой үйлчилгээ, нөлөө
үзүүлэх шийдлүүдийг эрэл
хийлж байна. “Чингис”
бондын эх үүсвэрээр үндэсний
үйлдвэрүүд тоног төхөөрөм
жөө шинэчилсэн. Гэсэн ч
суурилагдсан хүчин чадлынхаа
30 хувиар л ажиллаж байна.
Импортын хүнсний бүтээг
дэхүүний гаалийн татварыг
20 хувь болгоход л үндэсний
үйлдвэрлэгчдэд үлэмж
дэмжлэг болох юм. Хоёр хөрш
ч 30 хувьд хүргэсэн импортын
татвараар үйлдвэрлэгчдээ
хамгаалж байна. Төр нь
үндэсний үйлдвэрлэлээ
хамгаалахгүй юм бол зах зээл
тэднийг үгүйлэхгүй.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга

2013

2014

2015

2016

Бэлтгэл болон хан
ган нийлүүлэлтийн
сүлжээ, эргэл
тийн хөрөнгийг
дэмжихийг хүсэв
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Хүнсээ боловсруулж, хүн
арддаа түгээх үйлс сүүлчийн 20
гаруй жил элэг, цөсгүй хүн шиг
явж ирэв. Тиймээс ч хүнсний
салбарт ажиллаж буй 13 мянган
ажилтан, 1900 гаруй тариаланч,
311 мянган малчин, 7000 гаруй
үйлдвэрийн төлөөлөл ходоо
дондоо хийж буй хоол хүнс гарал
үүсэл нь тодорхой, эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан, эдийн зас
гийн үр өгөөжтэй байх шийдлийг
эрэлхийлэв. Угтаа бол 1990-ээд
оных шиг хүн ардаа өлсгөхгүй
байх тухай биш, эх орондоо эрүүл
амьдрах боломжийг бүрдүү
лэхийн төлөө туршлага, боломжоо
дуулгаж, шийдвэр гаргагчдаас
дэмжлэг хүсэв.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгын санаачилгаар анх
удаа Хүнсний аюулгүй байдлын
үндэсний чуулганыг холбогдох
газрууд зохион байгууллаа. 3.1 сая
иргэний хүнсний хэрэгцээг хангах
70 орчим сая мал, тариалангийн
нэг сая гаруй га талбай бий. Гэсэн
хэдий ч 10 хүүхэд тутмын ес нь

С.Батсайхан / ЗГМ©

шүдний өвчтэй, наймынх нь шүд
цоорсон, импортын хүнснээс
хараат, хүнс үйлдвэрлэгчид хөл
дээрээ босож чадаагүй, хөдөө
аж ахуйн салбар нь байгаль,
цаг уураас ихээхэн хамааралтай
байна. Тиймээс хүнсний аюулгүй
байдлыг яриад өнгөрөх бус,
бодитой нөлөө үзүүлэх шийдлийг
эрэлхийлэх цаг болсон гэдгийг
чуулганыг санаачлагч Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
онцолсон.
ХХААХҮ-ийн сайд П.Сэргэ
лэнгийн дурдсанаар 2016 онд энэ
салбарт үйл ажиллагаа явуулж
буй аж ахуйн нэгжийн тоо 1914
байгаа бөгөөд үүний 30 орчим
хувь нийслэлд төвлөрдөг. Дий
лэнх нь ард иргэдийн гурилан
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг
хангахад чиглэдэг байна. Харин
мах, сүүний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд дэд бүтэц, тээвэр,
бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо
сул байгаа нь хүн ардыг эрүүл,
аюулгүй хүнсээр хангаж чаддаг
гүйн нэг шалтгаан болж буй аж.
Тухайлбал, мах бэлтгэгчдийн
гурван хувь л үйлдвэрийн аргаар
хүн амын махны хэрэгцээг
хангадаг. Харин худалдан
авагчдын 70 орчим хувь нь задгай
сүү худалдан авч хэрэглэж буй
талаар Монголын хүнсчдийн
холбооны гүйцэтгэх захирал
М.Говьсайхан онцолсон.
ИМПОРТЫН ДАРАМТ
Импортын хүнсний занал
хийлэл зөвхөн эрүүл мэндээр
хязгаарлагдсангүй. Үйлдвэр

лэгчдийг хөл дээрээ баттай
зогсоход саад болж буйг төрийн
тэргүүнээсээ эхлээд өрхийн
үйлдвэрлэгч ч онцолж байсан
юм. Зах зээл дээр гоё сав баглаа
боодолтой, хямд үнэтэй бүтээг
дэ
хүүн байгаа нь үндэсний
үйлдвэрлэл сэхэхэд саад болж буй.
Тухайлбал, дотоодын гурилан
бүтээгдэхүүн амт, чанараараа
дэлхийн жишигт хүрсэн хэдий ч
жигнэмгийн зах зээлийн дөнгөж
найман хувийг л өөрсдөө ханга
даг. Энэ нь татварын тэгш бус
хуваарилалттай шууд холбоотойг
Гурил үйлдвэрлэгчдийн холбооны
төлөөлөгч А.Эрдэнэтуул тайл
барлав.

Монгол хүүхдийн
бие нийслэлээс
алслагдах тусам
давжаарч байна
Тэрчлэн импортын бүтээг
дэхүүн ямар найрлагатайг баглаа
боодол, шошгын мэдээллээс нь
хараад мэдэх боломж хүн бүрт
байхгүй. Энэ нь хүн амын дунд
хорт хавдар, зүрх судасны өвчлөл
үүсэхэд хүргэж буй. Манай
улс сахар, чихрийн төрлийн
бүтээгдэхүүнээс 100 хувь хараат.
Гэтэл дэлхий дахин зүрх судасны
өвчлөлийн шалтгааныг сахрын
хэт хэрэглээтэй холбож үзэж буйг
мэргэжилтнүүд анхааруулсан юм.
Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг

илтгэлдээ эрэгтэй, эмэгтэй хү
мүүсийн нас баралтын таван
шалт
г ааныг зүрх, судасны
тогтолцооны өвчлөл тэргүүлж
буйг дурдлаа.
Мөн монгол хүүхдийн хөгжил
нийслэлээс алслагдах тусам
сул дорой, давжаа болж, жимс
хүнсний ногоо
н ы хэрэглээ
тааруугаас амин дэмээр дутагдаж
байгааг албаныхан анхааруулсан
юм. Тиймээс хүнсний хүртээм
жийг сайжруулж, нийлүүлэлтийн
шатан дахь эрүүл ахуйн шаард
лагыг хангах нь чухал байгаа
аж. Уг нь Дэлхийн банкны
тооцоогоор манай улс 2015 онд
анх удаа өндөр орлоготой улсын
ангилалд бичигдэж, хүний
хөгжлийн индексээр мун
даг
амжилт үзүүлжээ. Энэ талаар
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн
байгууллагын суурин төлөө
лөгчийн орлогч Аднан Кэрэши
илтгэлдээ дурдсан бөгөөд харам
салтай нь энэхүү хөгжлийн эрчим
тогтвортой бус байгаа аж.
Тиймээс хүнсний салбарт
төрийн худалдан авалтыг дэм
жих, урт хугацаатай, бага хүүтэй
зээлээр үйлдвэрлэгчдийн эргэл
тийн хөрөнгийг тэтгэх, бэлтгэн
нийлүүлэлтээ сайжруулах, хилийн
боомт дээрх хүнсний хяналтыг
сайжруулахын тулд лабораторийн
чадавхжуулах, ногооны зоорь
бий болгох, хүлэмжийн аж ахуйг
улирлын хамаарлаас гаргахын
тулд цахилгааны шөнийн хөнгө
лөлтөд хамруулах гээд хүнсний
аюулгүй байдлыг өргөн хүрээнд
авч хэлэлцэв.

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Хүнсний аюулгүй байдлыг иргэдийн эдийн засгийн
чадавхтай холбож ярих ёстой
“Хүнс эвсэл” ТББ-ын Удирдах
зөвлөлийн гишүүн Н.Баяр
сайханаас хэрэглэгчийн хүнсний
эрх гэж юу болохыг тодрууллаа.

цаг уурын нөхцөлд тохирсон
уламжлалт хоол хүнсээ хэрэглэх
чадавхтай байвал хүнсний эрх
хангагдаж байна гэж үздэг.

-Хүнсний эрх гэж юу вэ. Яаж
хангадаг юм бэ?
-Үүнд таван цогц эрхийг авч
үздэг. Өнөөдрийн чуулганд
зөвхөн гурвыг нь ярьж байна.
Хүнсний эрхийн хамгийн нэг
дүгээрт хүртээмжийн эрх бий.
Хаана ч амьдардаг байсан
хүнсээ худалдаж авахад ойр
дөт байх ёстой. Хоёрдугаарт,
хоол хүнс аюулгүй гэдгийг төр
баталгаажуулсан байх шаард
лагатай. Удаах нь хангамжийн
баталгаат байдал буюу ойрын
хэдэн жилдээ уг хүнсээр
дутагдахгүй гэдгийг илтгэдэг.
Мөн тухайн хүнсийг худалдан
авах чадвартай байх ёстой.
Өөрөөр хэлбэл, Эрүүл мэндийн
яамнаас хоёр жил тутам баталдаг
хоол хүнснээс өдөрт авах илчлэг,
амин дэмийн хэрэгцээгээ хан
гахын тулд эдийн засгийн чадавх
хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд байгаль,

-Манай улсад эдгээр эрх
хангагдаж чадаж байна уу?
-Манай байгууллага гурван
сая хүний хүнсний эрхийг хангах
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж,
мониторинг хийдэг. Хамгийн
сүүлд буюу 2015, 2016 онд
цагаан будааны аюулгүй байдалд
мониторинг хийсэн. Монголчууд
цагаан будааны хэрэглээгээ 100
хувь импортоор хангадаг. Хоолны
бүх төрлийн үйлчилгээний
байгууллага, хангамж, залуу гэр
бүл өдөр тутамдаа цагаан будаа
хэрэглэж байна. Энэ нь цагаан
будаа манай улсын стратегийн
хүнсний хэмжээнд хүрсэн

гэдгийг илтгэж байгаа юм. Гэвч
монголчууд аюулгүй цагаан будаа
хэрэглэж чадахгүй байна.
-Та энэ талаар дэлгэрүүлж
ярихгүй юу?
-Хар тугалганы агууламж
нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэтэрсэн цагаа будаа худалдаанд
байгаа тухай мэдээлэл хэдэн
жилийн өмнө цацагдсан. Гэвч
мэргэжлийн хяналтынхан тус
шинжилгээг хийсэн лавлагаа
лабораторийг судалгаа шинжил
гээний зориулалттай байсан тул
үр дүн нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй
гэх тайлбар өгсөн. Энэ дагуу бид
жил гаруйн хугацаанд мониторинг
хийсэн. Нийт 20 гаруй хүнсний
лабораторийг судлан, МУИС
болон Мал эмнэлгийн хүрээ
лэнгийн лабораторийг сонгож
шинжлүүлсэн. Гэтэл цагаан
будаанд агуулагдах хар тугалгын
хэмжээ Хятадын стандартын
дагуу зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
байна гэсэн хариу гарсан.
Ингэхээр манай улсад цагаан
будаанд агуулагдах хар тугалгын
стандарт тодорхойгүй гэсэн үг.

Хамгийн осолтой нь МХЕГын лавлагаа лабораторийн
дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч,
баталгаажуулан гарын үсгээ зурах
байцаагч байхгүй байна. Бодит
мэдээллийг нууж, лабораторийн
дүгнэлтийг баталгаажуулах
байцаагч олдохгүй байна гэдэг
аюулгүй хүнс хэрэглэх эрх
зөрчигдөж байгааг илэрхийлж
байна.
-Хэчнээн төрлийн будаанд
шинжилгээ хийсэн бэ. Яаж
сонгож авсан бэ?
-Хүмүүсийн хамгийн их
худалдаж авдаг, импортоор
оруулж ирдэг таван төрлийн
будааг сонгож авсан. Найрлагыг
шинжлүүлэхээс гадна хилээр
оруулж ирмэгцээ савлаж, түгээж,
иргэн хүний гарт хүрэх хүртэлх
бүх үйл явцыг судалсан. Нэг
будаанаас 15 кг-ийг авч, янз
бүрийн орчинд боловсруулж
шинжилдэг. МУИС-ийн хүнсний
лабораторийн дүгнэлтээр бол хар
тугалга зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
үл ялиг их байсан.
Үүнээс гадна манайд хилийн

хяналт үнэхээр хангалтгүй
байна. Хөгц мөөгөнцөр, элдэв
төрлийн үнэр амт байгаа эсэхийг
мэдрэмжээрээ л шалгадаг. Лабо
раторийн шинжилгээг гомдол
гаргасан тохиолдолд л хийдэг.
-Тэгэхээр зөвхөн цагаан
будааны хувьд авч үзэхэд мон
голчуудын хүнсний хэчнээн эрх
зөрчигдөж байна вэ?
-Угтаа бол хүнсний эрх гэдэг
ядууралтай холбоотой. Өнөөдөр
эхнэр, нөхөр хоёр өглөөнөөс орой
хүртэл ажиллаад ч ядуу амьдраад
байна. Тиймээс худалдан авагчид
болох ард иргэдийн эдийн
засгийн чадавх дорой учир хэдий
хэмжээний ашигтай борлуулах
талаар хүнс үйлдвэрлэгчдэд төр
анхааруулах учиртай. Үүнээс
гадна хүмүүс аюултай гэдгийг
нь мэдсээр байж гэдсээ дүүргэ
хийн төлөө авч идсээр байна.
Үндсэндээ энэ хоёр эрх хамгийн
их зөрчигдөж байгаа юм. Үүнийг
шийдвэрлэх нэг чухал зүйл бол
хараат бус лавлагаа лабораторийг
байгуу
лах. Ингэж байж бид
хяналтаа тавина.
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Лавлах
ХӨТӨЧ

Хөлдөөсөн
бүтээгдэхүүн
хэрэглэхийг
хориглов
Г.Төгс
ЗГМ
Хичээлийн шинэ жил эхлээд
10 гаруй хонож байна. Яг энэ
үед Ерөнхий боловсролын
сургуулиудад гэдэсний халд
варт өвчин, хоолны хордлого
их гардаг. Тэгвэл Мэргэжлийн
хяналтын ерөнхий газраас
сургуулийн орчинд хэрэглэхийг
хориглосон хүнсний бүтээг
дэхүүний жагсаалтыг гаргажээ.

MNB

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

10.30 Засгийн
газрын цаг

07.30 "Цахиурын
хөндийгөөс цааш"
нэвтрүүлэг

07.05 "Бяцхан оцон
шувуу Пороро"
хүүхэлдэйн кино
1.23-28 дугаар анги

06.30 "Өнөө
өглөө" хөтөлбөр

12.00

11.00 “Монголын
мэдээ” мэдээллийн
хөтөлбөр /шууд/

11.00 ''Made In
Mongolia. Солонго
нүдний эмнэлэг"
нэвтрүүлэг

12.10"Гурван найз"
ОАК 23, 24 дүгээр
анги

12.30 Тэр хөрөг
нэвтрүүлэг

14.00 “Цэлмэг”
өдрийн хөтөлбөр /
шууд/

14.00 "Эзэнт
гүрнийг босгосон
нь" нэвтрүүлэг

14.10 "Эмоци"
продакшны шоу
тоглолт

15.30 "Оёдлын
газрын боловсон
эрчүүд" СОАК
32 дугаар анги

18.00 “MNB-50”
ярилцлага

17.00 “Bloomberg
Surveillance”

18.05 “Бяцхан оцон
шувуу Пороро”
хүүхэлдэйн кино

18.00 "Тог тог тог"
/season-4/
44 дүгээр хэсэг

20.00 “Цагийн
хүрд” мэдээллийн
хөтөлбөр

20.00 "Блумбергийн 20.40 Дэлхийн
ярилцах цаг"
санхүүгийн
нэвтрүүлэг
түүхүүд

14.00

18.00

20.00

Цахим орчноос
айх хэрэггүй
болжээ
Гар утас бидний амьдралын
салшгүй нэгэн хэсэг болж,
харилцаа холбооны хамгийн
чухал төхөөрөмжид тооцогдох
болсон өнөө үеийн хамгийн
чухал зүйл бол аюулгүй байдал.
Сүүлийн үед хувийн мэдээллийн
аюулгүй байдал, хэрэглээний
нууцын асуудал хөндөгдөх
болсон. Тэгвэл аюулгүй бөгөөд
нууцлал сайтай мессеж
аппликэйшнүүдийг танилцуулж
байна.
SIGNAL
Дуудлага болон бичсэн чатыг
бүгдийг нь бүрэн шифрлэн
нууцалдаг энэхүү апп-ийн эх
код нээлттэй хэлбэрээр онлайн
орчинд байрладаг учир өдөр
тутам экспертүүд шалгаж,
ажиллаж байдгаараа давуу
талтай. Саяхан видео дуудлагыг
хүртэл бүрэн нууцлалтайгаар
шийдсэн гэдгийг мэргэжилтнүүд
зарласан. Таны хэн нэгэнтэй
хийж буй дуудлагыг дундаас
нь чагнаж, бичиж байгаа гэдэгт
эргэлзэхгүй байж болно.
DUST
Аппликейшн дээрх бүх
мессеж 24 цагийн дараа ахиж
сэргээх боломжгүйгээр устдаг.
Тиймээс хэрэглэгч өөрөө
хүсвэл тохиргоо хийн хугацааг
нь өөрчлөх боломжтой. Мөн
мессежээ устгавал зөвхөн
өөрийн тань төхөөрөмжөөс
гадна нөгөө хүний утсан дээрх
мессеж давхар устдаг юм.
WHATSAPP
Өнгөрсөн хоёрдугаар сараас
эхлэн хоёр шатлалт нууцлалыг
хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тус аппыг ашиглахын тулд заавал утсаа
хэрэглэнэ. Хэрэв өөрийнхөө чат
руу орохыг хүсвэл нууц үг нэмж
бичих шаардлагатай.

23.00 "Мөнгөний
урсгал" давталт

01.20 "Монголчууд
XX зууны эхэнд"
нэвтрүүлэг

00.00 "Декстер"
ОАК /season-5/
тавдугаар анги

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
4

3

5

9. Төв аймгийн
сум
11. Олны дунд
яригддаг уул,
усны эзэн савдаг
13. Ерөнхий
сайдтайгаа ижил
нэртэй Ази тивийн
нэгэн орны алдарт

6

7

8
9
10

3. Эрэгчин цаа
буга
5. Халхын голын
дайны домогт
баатар
6. Монгол Улсын

XX зууны шилдэг
бөгөөд хөшөөг нь
босгосон дууны
шүлгийг зохиосон
яруу найрагч,
хөгжим судлаач
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THE CORPORATE HOTEL &
CONVENTION CENTRE
ХБНГУ-ын Берлин хотын DJ,
продюссер Мартин Айрерийн
"Underground Selection" тоглолт энэ
сарын 15-нд болно.
МОНГОЛ БӨХИЙН ӨРГӨӨ

Энэ сарын 15-нд “Дуутай намар” нийтийн
дуучдын хамтарсан тоглолт болно.
Тасалбарын үнэ 20 мянган төгрөг.

УДБЭТ
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IX.13
21o 6 м/с
5o 6 м/с

УЛААНБААТАР

IX.14
23o 7 м/с
8o 6 м/с

Багавтар үүлтэй

IX.15
22o 8 м/с
9o 6 м/с

УВС

21o
6o

19o
5o

21o
4o

22o
6o

БАЯН-ӨЛГИЙ

ЗАВХАН

СЭЛЭНГЭ

20o
4o

20o
3o

o

o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

18o
3o

БАЯНХОНГОР

21
6o

o

20o
2o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

21o
6o

16o
3o

ХЭНТИЙ

19o
3o

20
5o

25
7o

ДОРНОД

ТӨВ

АРХАНГАЙ

o

Багавтар үүлтэй

21o
5o

БУЛГАН

21
3o

Бага зэргийн бороотой

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
ХӨВСГӨЛ

IX.17
17o 6 м/с
4o 7 м/с

IX.16
14o 8 м/с
8o 7 м/с

Үүлшинэ

Багавтар үүлтэй

22o
6o

4
3
6
9
5
8
7
1
2

8
2
7
6
3
1
5
4
9

(Өмнөх дугаарын хариу)

СҮХБААТАР

19o
3o

21o
6o

ДОРНОГОВЬ

25o
8o

П.И.Чайковскийн “Хунт нуур” балетийг
ирэх сарын 14, 15-нд тоглоно. 120 минут
үргэлжлэх энэхүү балетийн удирдаачаар
урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Ж.Бүрэнбэх,
Н.Туулайхүү нар ажиллах юм. Тасалбарын
үнэ суудлаасаа хамаараад 10-30 мянган
төгрөг.

ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 23
Намрын тэргүүн шар бич сарын долоон
улаан мэнгэтэй харагчин туулай өдөр.
Үс засуулбал: Эд эдлэл идээ ундаа
олдоно.
Наран ургах, шингэх: 06.33-19.09
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Хуран үйлдэхүй
Суудал: Огторгуй
14:26 цагт сар тал болно.

Аргын тооллын есдүгээр
сарын 13, Буд гараг. Билгийн
тооллын 23, Гөрөөсөн толгой
одтой. харагчин туулай өдөр.
Өдрийн наран 06.33 цагт мандан,
19.09 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хонь, гахай жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба могой, морь
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр архи уух,
тамхи татах, сэтгэл муутантай
нөхөрлөх зэргийг цээрлэх хэрэгтэй
ба гарагийг тахих, мал аж ахуйн үйл,
удирдлагын суудалд суух, огторгуйн
үүдийг боох, их хүмүүнтэй уулзахад
сайн. Газар хагалах, ус булгийн эх
малтах, улаа гаргах, хиншүү хярвас
гаргах, балгадын суурь тавих, нохой
худалдан авахад муу. Өдрийн сайн
цаг нь хулгана, бар, туулай, морь,
хонь, тахиа болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн хойш мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулбал эд, эдлэл, идээ, ундаа
олно.

ӨМНӨГОВЬ

25o
10o

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Москва-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Замын-Үүд
Замын-Үүд-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ
Сайншанд-УБ
УБ-Сайншанд
Зүүнхараа-УБ

ЗГМ: КОМИКС

ОРОН НУТАГ

Бүргэд төрсөн
нутагтаа эргэж
очно
Дөрөв болон түүнээс дээш
жил гаршуулсан бүргэдийг
байгальд нь эргүүлэх тавих
ёслол энэ сарын 24-ний өдөр
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус
суманд анх удаагаа зохион
байгуулагдах гэж байна.
Бүргэдийг жуулчдад харуулж,
сонирхуулах зорилгоор ашиг
лаж, бүргэдийн тоо толгой өсөх
боломжийг хязгаарлаж, түүнийг
гаршуулж сургах үндсэн
уламжлал алдагдахад хүргээд
байгаа. Тиймээс энэхүү ёслолыг
жил бүр зохион байгууллахаар
болжээ.

UB COMEDY CLUB
"UB Comedy" клубийн Б.ИдэрОдын тусгай тоглолтыг үзээрэй.
Идэрээгийн хошин мэдрэмжтэй
үзүүлбэрүүдийг энэ сарын 26-нд
20.00 цагаас сонирхох боломжтой.
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ЦАГ АГААР

ХОВД

МҮЭСТО
“Шинэ үе” продакшны “Төгс нөхрийн
эрэлд” инээдмийн шоу тоглолт
өдөр бүр 19 цагаас болж байна.
Тасалбарын үнэ 13 мянган төгрөг.

Ж.Вердигийн “Аида” дуурийг
Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн
театрт ирэх сарын 7-нд тайзнаа
дахин амилуулахаар болжээ.
Дэлхийн дуурийн урлагийн ноён
оргил "Аида" дуурийг Ж.Верди
1871 онд Египетийн хааны
хүсэлтээр шинэхэн дуурийн
театрын нээлтэд зориулан бичжээ.
Энэхүү дуурийг Фараоны үеийн
түүхээс сэдэвлэн бүтээсэн байна.
1871 оны зул сарын өмнөх өдөр
Каирын театрт анх тавигдсан
"Аида" толгой эргэм амжилт олж,
тэр өдрөөс хойш дэлхий дахины
сонгодог театр бүрийн урын санд
багтах гайхамшигт дуурь болон
алдаршжээ. Дуурьд фараончуудын
асар хурц зөрчил, өрнөл, тэмцэл
бүхий шүлгийг өгүүлнэ. Түүхийн
хуудсыг хөгжмийн аялгуугаар
дамжуулан чихнээ шивнэх
дуурийн хосгүй аялгууг үзэгчиддээ
толилуулах болно.

аймгийн хүчит
бөхчүүдээрээ
алдартай сум
12. Тогоруу
шувууны нэгэн
төрөл
14. Байгаль нуурт
цутгадаг мөрөн

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
7. Бөхийн тухай
өгүүлдэг нэгэн
уран сайхны кино
8. Завхан аймгийн
сум
10. Архангай
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14
БОСООГООР:
1. Нас гүйцсэн
агталсан эр ямаа
2. Оросын
телевизийн нэгэн
суваг

бөх

13

12

11

УЛААНБААТАР ПАЛАС
Монгол Улсын консерваторийн түүхт
80 жилийн ойд зориулсан рок, попын
бүх оддын "Миний Хөгжим бүжиг"
тоглолт энэ сарын 15-нд 19.00 цагаас
их танхимд болно.

ЗГМ: СҮДОКҮ

2

1

ТЕХНОЛОГИ

22.10 “Нэг нь
ч дутах ёсгүй”
Хятадын уран
сайхны кино

22.00

20.00 "Оргил
цаг" мэдээллийн
хөтөлбөр

ҮЗВЭР

Гайхамшиг
үргэлжилсээр

Өмнөх дугаарын хариу / 09.12

Чихэр, мөхөөлдөс, шоколад
зэрэг энгийн нүүрс ус ихтэй
хүнсний бүтээгдэхүүн
Нийлэг буюу химийн аргаар
гарган авсан кремтэй бүтээг
дэхүүн
Байгалийн бус өтгөрүүлсэн
сироп ашиглаж үйлдвэрлэсэн
бүх төрлийн шүүс
Их тосонд шарсан бүтээг
дэхүүн, хоол хүнс
Түргэн хоол
Төрөл бүрийн гүн болон хагас
хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн.

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Mr. Баагийгийн ПАЯН.....
Танай дэлгүүрт
цэнхэр бяслаг
бий юу?
Ямар
юм аа?

Хөгцтэй Франц
бяслаг.

Тийм юм байхгүй,
байхгүй. Гэхдээ
хөгцтэй өөр юм зөндөө
байгаа шүү ....

Пөөх тийм үү?

21:35
21:10
15:35
20:00
21:35
20:30
19:10
10:55
06:30
20:25
09:15
04:25

07:30
02:40
06:20
07:50
09:55
07:45
05:48
19:52
15:35
07:01
19:15
08:40

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ
УБ-Токио
Токио-УБ
УБ-Москва
Москва-УБ
УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
Москва-Берлин
Берлин-Москва
УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ

06.10
09.30
07.30
09.30
07.55
14.40
09.15
19.25
11.00
16.05
11.55
14.55
20.00
22.00

08.25
12.00
08.40
10.35
13.40
19.10
10.55
06.35+1
15.05
18.35
13.35
18.20
21.10
23.05

Трампын худалдааны бодлого үл
урагшлахын учир

Юань чангармагц Бээжин хяналтаа
сулруулав

Солонгосын компаниуд улс төрийн
золиос боллоо

Дональд Трамп худалдааны бодлого нь саатсанд сэтгэл дундуур
байгаа гэх яриа гарчээ. > 10

Хятадын Төв банк юанийн ханшийг дэмжих зорилготой хоёр
журмаа цуцаллаа. > 10

Өмнөд Солонгосын үйлдвэрлэгчид Хятад дахь үйл ажиллагаагаа
хумих буюу гарах талаар бодож эхлэв. > 10

Пхеньянд илүү хатуу хориг
тавихыг НҮБ зөвшөөрөв
1

Умард Солонгост боловс
руулсан нефтийн бүтээгдэхүүн
экспортлоход хориг тавих
шийдвэрийг НҮБ-ын Аюулгүйн
зөвлөлөөр батлуулахаар Трампын
засаг захиргаа анх шахалт үзүүлж
байв. Гэвч эцсийн эцэст Пхеньян
2017 оны сүүлийн гурван сард
500 мянга, 2018 онд хоёр сая тонн
бүтээгдэхүүн импортлох эрхтэй
үлдлээ. Тус улсад шингэрүүлсэн
байгалийн хий импортлохыг мөн
хориглов.
Кимийн дэглэмд 800 сая
ам.долларын хохирол учруулах
бөс барааны хориг Умард
Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийг
нь зогсоох хэлэлцээ хийх үеэр
Пхеньянд нэмэлт дарамт болно
хэмээн Вашингтон тооцоолжээ.
Умард Солонгос пуужингийн
хөтөлбөрөө эрчимжүүлж, тив
хоорондын хоёр ч баллистик
пуужин хөөргөсний нэг нь Японы
нутаг дээгүүр ниссэн хурцадмал
нөхцөлд энэхүү арга хэмжээг
авлаа. Пхеньян саяхан зургаа
дахь удаагийн цөмийн туршилт
явуулсан нь устөрөгчийн бөмбөг
байсан юм.
“Бид цөмийн зэвсэгтэй Умард
Солонгосыг хэзээ ч хүлээн зөв
шөөрөхгүй” хэмээн НҮБ дахь
АНУ-ын Элчин сайд Никки Хэйли

НҮБ-д даваа
гарагийн
орой болсон
санал
хураалтаас
өмнөхөн
ОХУ, БНХАУ
хоёр Умард
Солонгосын
газрын
тосны
импортыг
бүрэн
хориглохын
эсрэг
байгаагаа
мэдэгдсэн.
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мэдэгдэв. “Энэ дэглэмийн эсрэг
авсан хагас дутуу арга хэмжээ үр
дүнгүй өнгөрлөө” хэмээн хатагтай
Хэйли онцлоод АНУ-ын лоббины
үрээр Умард Солонгост тавьсан
олон арга хэмжээг битүү дурдан
өгүүлсэн юм. Ийм арга хэмжээнд
Филиппинээс Умард Солонгостой
хийдэг байсан бүх худалдаагаа
цуцалсан, Тайланд харилцаагаа
хязгаарласан, Мексик тус улсын

Элчин сайдыг хөөж гаргахаар
шийдвэрлэсэн явдал багтана.
НҮБ-д даваа гарагийн орой
болсон санал хураалтаас өмнө
хөн ОХУ, БНХАУ хоёр Умард
Солонгосын газрын тосны им
портыг бүрэн хориглохын эсрэг
байгаагаа мэдэгдсэн юм. Умард
Солонгос гаднын шахал
т ад
бууж өгөхийн оронд “өвс идээд
явахаа илүүд үзэх улс” хэмээн

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир
Путин өнгөрсөн долоо хоногт
тайлбарлав.
“Умард Солонгост тавих
хор иг ийг гол хэрэгжүүлэгч
нь болох ОХУ, БНХАУ хоёр
НҮБ-ын хоригийг зөөллөх
эрхээ эдэлж чадлаа. Гэхдээ
Аюулгүйн зөвлөлийн шийдвэр
хэрэгжиж эхэлмэгц Трампын
засаг захиргаанаас хэрэгжүүлэх

Blockchain хувьцаа эзэмшигчдийн
бүртгэлийг цэгцлэх тустай
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Сужит Индап
Худалдан авагч, худалдагч
хоёрыг холбох үүрэгтэй интернэт
жижиглэн худалдааны Overstock.
com компанийн шүүмжлэмхий
захирал Патрик Бирн тэвчээр
тасарлаа. “Та бид зөвхөн итгэж
явдгаасаа болоод хөндлөнгийн
байгууллагыг 6000 жил ашиглаж
ирлээ. Тэгвэл наад байгууллагууд
чинь цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр
авлигад идэгдээд байна” хэмээн
либертариан, Уолл-Стрийтэд
гутранги хандагч тэрбээр
тайлбарлав.
Overstock бол Делавэр муж
улсад компанийн санхүүгийн
тооцоонд дундын зууч на
рын оролцоог эрс багасгах
төлөвлөгөө дэвшүүлсэн анхны
компаниудын нэг. Делавэр муж
улс наймдугаар сарын нэгнээс
эхлэн компаниудыг distributed
ledgers буюу хуваарилалттай
данс тооцоо эрхлэхийг хуулиар
зөвшөөрөх гэж байна. Бүртгэл
тооцоо нийт дундынх байдаг
энэхүү технологийн нийтэд та
нил өөр нэг нэр нь blockchain.
Blockchain-ийг даган хуйларч

буй өнөө үеийн чиг хандлага уг
технологид суурилдаг bitcoin
зэрэг дижитал мөнгөөр баяжих
эрмэлзлээс ихээхэн хамаардаг.
Гэхдээ уг технологитой уялдан
санхүүгийн тогтолцоонд түг
шүүр зарлаж буй хүмүүсийн
урам зориг ч мөн адил их байгаа
юм.
Асуудлын шалтгаан нь өнөө
цагийн данс бүртгэлийн тогтол
цоо шууд бус, учир битүүлэг,
технологи муутай байдагт
оршино. Компанийн хувьцаа
хуваарилалт гэгч тийм ч ил
шууд байж чаддаггүй ажиллагаа.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын T
Rowe Price сангийнхныг орол
цуулаад Делавэр муж улсад
саяхан дэгдсэн хэд хэдэн шүү
хийн зарга үүний тод жишээ
болж чадна.
T Rowe нь технологийн Dell
компанийг 2014 онд худалдсан
хэргийн гол шүүмжлэгч. Най
мааны үнэд гутарсан тус сан
Делавэр муж улсын шүүхэд
гаргасан заргадаа хөрөнгө
оруулагч нарт оногдох хувь
цааг илүү “шударгаар үнэлэх”

шаардлага тавьж байв. Гэтэл
үнэлгээтэй холбоотой хууль
өөрөө хачирхалтай. Хуулиар
бол зарга мэдүүлсэн хувьцаа
эзэмшигч нар хувьцаагаа хаалт
тай арга хэрэгслээр бүгдийг
эзэмшихийн зэрэгцээ болж
өнгөрсөн наймааг эсэргүүцэж
буйгаа хаалтай санал хураал
таар шийдвэрлэх шаардлагатай.
Хувьцаа бүртгэх энэхүү марзан
тогтолцооны буруугаас болж
T Rowe компани заргаа авч
чадаагүй.
Үнэт цаасны арилжаанд үсрэлт
гарсан 1970-аад оноос эхлэн
цаасан гэрчилгээ хэрэглээнд
эвгүй болох нь илэрч эхэллээ.
Банк, брокерын компаниудаас
байгуулсан тус
гай хадгалах
газар буюу депозиторид bulk
share буюу бөөний хувьцааг
төлөөлүүлэн аварга том гэр
чилгээ хадгалдаг болов. Эдүгээ
ийм депозитори ганц л үлдэж
хоцорсон нь DTC (Depository Trust Company). АНУ-д
хөрөнгийн бараг бүх гэрчилгээг
DTC-ээс заасан байгууллага
болох Cede & Co-гийн нэрээр

гаргадаг. Үйлчлүүлэгчийн данс
бүхий байгууллага хооронд
хувьцааг шилжүүлж болно.
Энэ нь эргээд хувь хүн, сангууд
тухайн хувьцааны албан ёсны
эзэмшигч биш гэсэнтэй адил.
Энэ нь гэрчилгээний тог
толцооноос болоод бэрхшээл
тулгарч байгаа хэрэг. T Rowe
үнээ тогтоосноос болоод
хувьцаа нь Cede-ийн мэдлээс
гарч аяндаа өөр эзэмшигчийнх
болжээ. Хэрэг дээрээ хувьцаагаа
огт зараагүй T Rowe сан үнээ ч
тогтоож болохгүй нөхцөл үүссэн
хэрэг. Толгой эргүүлсэн өөр
нэг зүйл бол Dell-ийн наймааг
эсэргүүцэх T Rowe-ийн шийдвэр
custodian буюу итгэмжлэгч
банкны тогтолцооны олон шат
дамжлагаас болоод дэмжлэг авч
чадаагүй явдал. Гэтэл энэхүү
итгэмжлэгч нь санал хураалт
явуулах үүрэгтэй DTC өөрөө.
Blockchain данс хөтлөх то
хиол
долд DTC-ийн оролцоо
бүхэлдээ арилна. Гүйлгээ хийг
дэж буй тэрхүү мөчид данс ил
тод, бодитой, шууд өөрчлөгдөж
явна. АНУ-д албан ёсны хаягаа
Делавэр мужид сонгодог компани
олон. Учир нь тус муж улс АНУын бусад аль ч муж улсаас илүү
төгөлдөр компанийн засаглалтай.
Blockchain технологийг шуурхай
хүлээн авч байгаа нь тус муж
улс байр сууриа бусдад алдах
хүсэлгүйн илрэл юм.
“Уламжлалт хэвлэлийн ком
паниудад интер
н ет хэрхэн
нөлөөлсөнтэй адилаар blockchain
ч олон зуун бизнест нөлөөлнө”
хэмээн ноён Бирн өгүүллээ.
Хэрвээ хавьгүй давуутай энэ
тогтолцоог компаниуд шуур
хай нэвтрүүлэхгүй байгаа бол
одоогийн үр өгөөжгүй ажил
лагааны зардлыг нуруундаа
үүрч буй хөрөнгө оруулагч нар
шаардаад өгөх хэрэгтэй
байна.

АНУ-ын хоригийг зөөллөх
эрх энэ хоёр улсад байхгүй”
хэмээн АНУ-ын Засгийн газарт
хориг арга хэмжээний шинжээ
чээр ажиллаж байсан Энтони
Ружжиеро тайлбарлав.
НҮБ-д санал хураахын өмнө
хөн Умард Солонгос устөрөгчийн
бөмбөгөө хамгаалж байр сууриа
илэрхийллээ. Тус улс цөмийн
хөтөлбөрөө “хууль ёсоор өөрийгөө

хамгаалах арга хэмжээ” хэмээн
тайлбарлаад, АНУ-ыг “Умард
Солонгосын цө
мийн зэвсэгт
хүчнийг хөгжүүлэх эрмэлзлийг
нураах хүсэлтэй цусанд шунасан
араатан” хэмээн тодорхойлсон юм.
НҮБ-аас шинэ хориг тавих
шийдвэр гаргавал Вашингтон
“төлөөсийг нь амсана” хэмээн
Умардын мэдэгдэлд дурджээ.
Мөн “түүхэнд нь байгаагүй их
зовлон гамшиг, өвчин шаналал
амсуулах”-аар АНУ-ыг сүрдүүл
лээ.
Пхеньяны дэглэмд валютын
орлогын эх үүсвэр болдог Умард
Солонгосын ажилчдыг хүлээн
авахыг хориглох заалт хоригт
байлаа. Гэвч баталсан эцсийн
хувилбарт ердөө шинээр ажилчин
хөлслөхийг хориглосон тул
гадаадад одоогэрээгээр ажиллаж
буй Умард Солонгосын ажилчдыг
хөөх шаардлага гарахгүй.
АНУ-ын судалгаагаар Умард
Солонгосын 100 мянга орчим
ажилчин гадаадад байгаагийн
ихэнх нь БНХАУ, ОХУ-д ажил
ладаг. Эдгээр ажилчин эх орондоо
жил бүр 500 сая ам.долларын ор
лого оруулдаг ажээ.
БНХАУ-аас Умард Солонгосыг
эдийн засгийн чиглэлээр шахах
нь ихсэж байгааг АНУ-ын Тө
рийн нарийн бичгийн дарга
Рекс Тиллерсон зэрэг албаны
хүмүүс магтсан. Гэхдээ Бээжин
одоогийнхоосоо илүү шахалт
үзүүлэх бодолгүйд эдгээр хүмүүс
дурамжхан байгаа юм. Хориг арга
хэмжээг чангатгах нь хөрштэйгөө
тогтоосон харилцааг муутгахад
хүргэж, улс төрийн хөшүүр эг
болгох гол зорилгыг нь нураах
аюултайг Бээжин хариу
анхааруулж байна.

Алтны үнэ
эргээд буурлаа
Хэнри Сэндерсон
Жилийн турш үнэмлэхүй өссөн
алтны үнэ даваа гарагт буурсан нь
Холбооны нөөц бодлогоо чангалах
магадлал багасаж, ам.долларын
ханш суларснаас үүдэлтэй үнийн
хөөрөлт зогсох анхны шинж тэмдэг
болов.
Өнгөрсөн баасан гарагт үнэм
лэхүй буюу 1349.29 ам.доллараар
арилжиж байсан алт 12-оор
хямдарч 1334 ам.доллар болов.
Алт олборлогчдын хувьцааны
үнэ ч Лондон, Нью Йоркод буух
төлөвтэй.
Алтны үнэ унасан нь пүрэв
гарагт гарах АНУ-ын есдүгээр
сарын инфляцийн тайлангийн
шалгуур болно. Тоо нь энэ оны
үнэмлэхүй түвшинд хүрээд
байгаа Comex фьючерсын биржэд
бүртгэлтэй гэрээнүүдэд алтны үнэ
өснө хэмээн хөрөнгө оруулагч нар
бооцоо тавьж байсан юм.
“Холбооны нөөц бодлогын
хүүгээ өсгөх ээлжит шийдвэрээ
дахин хойшлуулах эсэхийг мага
далж байж арилжаач нар үнээ өсгөх
байх” хэмээн TD Securities-ийн
таваарын стратеги хариуцсан
захирал Барт Мелек тайлбарлав.
АНУ-ын төв банк ирэх долоо
хоногт хуралдаж эдийн засаг,
бодлогын асуудлаа шинэчлэн
тодорхойлно. Инфляц, цалин
тай холбоотой сүүлийн шинэ
статистикаас үзвэл оны эцсээс
өмнө бодлогын хүү өсөх магадлал
бага байгаа.
Шинжээчдийн таамгаар бол
Трампын засаг захиргаа татварын
шинэчлэл өрнүүлэх, эс бөгөөс
Харви, Ирма хар салхинаас үүдэн
дэд бүтцийн зардлыг өсгөхөөр
шийдвэрлэх нөхцөлд төв банкны
бодлогын хүү өснө.
“Ажилгүйдэл буурч, хэрэг
лэгчийн орлого, зардал хоёр
өсөн, орон сууцны үнэ нэмэгдэж,
дэлхий ертөнц Умард Солонгостой
сөргөлдөхөөс зайлс
хийж буй
нөхцөлд тохиолдож болох ганц

эрсдэл гэвэл зах зээлийн одоогийн
үнэлгээнээс илүүгээр Холбооны
нөөц бодлогын хүүгээ ихэсгэх
явдал” хэмээн CME Group-ийн
ахлах эдийн засагч Эрик Норланд
өгүүлж байна.
Өнгөрсөн онд Трамп Ерөн
хийлөгчөөр сонгогдсоны дараах
хоёр сард алтны үнэ 10 гаруй
хувиар унасан. Шинэ Ерөнхийлөгч
дэд бүтцийг сайжруулах өргөн цар
хүрээтэй хууль санаачилна гэсэн
таамаг тухайн үед ихэссэн нь
алтны үнэ унахад хүргэжээ.
Шар металлын үнийн өөрч
лөлтөд Умард Солонгос төдий л
нөлөө үзүүлж чадахгүй хэмээн
Goldman Sachs-ийн шинжээч нар
тооцоолдог. “Вашингтонд сүүлийн
хоёр сард болж өнгөрсөн олон үйл
явдал ам.долларын ханш суларсны
дараах алтны үнийн өөрчлөлтөд
хавьгүй илүү нөлөөлсөн” хэмээн
шинжээч нар өгүүлж байлаа.
Ам.долларын индекс даваа
гарагт эргээд 0.4 хувиар өсөж,
АНУ-ын Сангийн яамны үнэт
цаасны өгөөж олон сарын үнэм
лэхүй түвшинд буурав. Энэ онд
бусад валюттай харьцуулсан
ам.долларын ханш үлэмжхэн
унасан бол алтны үнэ нийтдээ 16
хувиар өслөө.
Хөрөнгө оруулагч нар сүүлийн
хэдэн долоо хоногт алтыг илүү
тэй сонирхож байсан нь Умард
Солонгосын цөмийн хөтөл
бөрөөс шалтгаалсан хэрэг юм.
АНУ-д алтны биржээр арилждаг
бүтээгдэхүүний хэмжээ долдугаар
сард багассанаа найм
дугаар
сард эргэн нэмэгдэж 1.1 тэрбум
ам.долларт хүрснийг BlackRock-ийн хөрөнгийн менежер
даваа гарагт тайлбарласан.
Холбооны нөөц оны эцсээс өмнө
бодлогын хүүгээ өсгөх магадлал
хэвээр учраас алтны үнэ унц нь
1.375 ам.доллараас дээш үнэд орох
боломж муутай хэмээн
ноён Мелек таамаглаж
байна.

Шон Доннан
Вашингтонд зуны турш хөн
дөгдсөн нэг сэдэв бол Дональд
Трамп худалдааны бодлого нь
саатсанд сэтгэл дундуур байгаа
гэх яриа юм. Үүнд том шалтгаан
бий. Ерөнхийлөгчийн сонгуу
льд өрсөлдсөн эдийн засгийн
нэг амлалт нь Хятад болон
бусад өрсөлдөгчдөд ахиу тариф
тогтоож, АНУ-ын худалдааны
гэрээнүүдийг эргэн хянаж,
шинэлэг, хүчтэй арга хэмжээ
авах явдал байв. Гэхдээ байдал
өөрчлөгдөх боломж байна. Есөн
сар өнгөрсөн хэдий ч ноён Трамп
булчингаа ажиллуулах талбай
олдохгүй байгаа хүчтэн шиг
харагдаж буйг хэлэх нь зүйтэй.
Тэрбээр зууван танхимд цуг
ласан туслагчдаа тариф хэрэгтэй
хэмээн загнаж, твиттертээ худал
дааны гэрээнээс гарна хэмээн
сүрдүүлж болох юм. Гэвч түү
ний захирснаар уг сүрдүүлгийг
хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хүний
тоо цөөрсөөр байна. Тиймээс
иймэрхүү сүрдүүлэг улам
хоосон харагдах болов. Үүнд
гурван шалтгаан буй. АНУын Ерөнхийлөгч асар их эрх
мэдэлтэй. Гэвч бодит байдал
дээр түүний худалдаанд нөлөөлөх
чадамж АНУ-ын Үндсэн хууль

Трампын худалдааны бодлого
үл урагшлахын учир
хийгээд мөрдөж буй хуулиу
даар хязгаарлагдсан байдаг.
Ноён Трамп тарифыг дангаар
нь тулган хүлээлгэхийг хүсэж
байгаа боловч өөрийн зоргоор
хийх мэдэл хомс юм.
АНУ-ын Үндсэн хуулиар
худалдааг зохицуулж, тариф
тогтоох эрх зөвхөн Конгресст
олгогдсон байдаг. Түүнчлэн
Ерөнхийлөгчид эрх өгсөн хуулийг
хэрэгжүүлэхэд зөвшилцөл,
үндэслэл шаардлагатай. Үндэсний
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аюулгүй байдлын үүднээс
гангийн импортод хориг тавих
Ерөнхийлөгчийн төлөвлөгөө
юуны учир саатсан ганц жишээг
авч үзье. Цагаан ордны ажилтнууд
уг төлөвлөгөөг боловсруулж
байгаа. Гэвч Ерөнхийлөгчид
эрх өгсөн 1974 оны Худалдааны
хуулийг хэрэгжүүлэн гангийн
тариф тогтоохын тулд судалгаа
хийх, агентлаг хоорондын
зохицуулалт гээд саатуулах
шалтгаан олон.

Мөн Конгресс байна. Бүгд
найрамдах нам хууль тогтоох
байгууллагыг хянаж байгаа
боловч Ерөнхийлөгчөөс илүүтэй
чөлөөт худалдааг дэмжиж
байгаа. Түүнчлэн өөрсдийн эрх
мэдлийг хэрэгжүүлэхийг илүүд
үздэг. Үүнээс гадна гангийн
жишээнээс үзэхэд, Трампын
хяналтаас гадуурх хоёр хүчин
зүйл системийн бүрдэлд орно.
Энэ нь Америкийн бизнесийнхэн
болон эдийн засгийн бодит байдал

юм. Анх намдуу байсан авч АНУын бизнесийн салбар гангийн
үнийг нэмэгдүүлэх алхам бүрийн
эсрэг хүчтэй дуугарч эхлэв. Тэд уг
төлөвлөгөө нь Америкийн эдийн
засагт ямар хохирол учруулах
талаар үнэмшилтэй үндэслэл
гаргажээ.
Үүний хамгийн тод жишээ бол
2012 онд батлагдсан АНУ, Өмнөд
Солонгосын чөлөөт худалдаанаас
гарах маргаан Цагаан ордонд
дэгдээд удалгүй намдсан явдал.

Сүүлийн хэдэн долоо хоногт
Ерөнхийлөгч уг гэрээнээс гарах
тухай албан захирамж гаргахад
ойрхон байсныг Axios медиа
гийн сэтгүүлч Жонатан Сван
сайтар тайлбарлан бичсэн. Хойд
Солонгосын цөмийн хямра
лын араас Өмнөд Солонгостой
гэрээгээ цуцлах нь геополити
кийн хувьд зохимжгүй гэдгийг
Ерөнхийлөгч хүлээн зөвшөөрсөн
аж. Нөгөө талаас уг жишээ нь
АНУ өөрийн хөзрөөр буруу

тоглож буйг харуулав.
Өмнөд Солонгостой хийх
худалдааны гэрээний тусгай
уулзалт дээр АНУ-ын худалдааны
төлөөлөгч Роберт Лайтхайзер
Сөүлээр хийлгэх буултын жаг
саалтыг танилцуулсан байна.
Тэрбээр 1980-аад онд Рейганы
захиргааны үед Японоор
экс
портоо хязгаарлах үүрэг
авахуулсны адил шахалт үзүү
лэх арга хэрэглэжээ. Гэвч
Солонгосын Худалдааны сайд
Ким Хиун Чон “Үгүй баярлалаа”
гэж хариулсан гэдэг. Гэрээг
цуцалснаар Америкаас Өмнөд
Солонгост очих бараанд илүү
тариф ногдохыг ноён Ким сайтар
тооцоолсон байжээ.
Өөр нэг бэрхшээл бий. Трам
пын үеийн АНУ худалдааны
асуудлаар нэг санаагаар дуугарч
чадахгүй байна. Өнгөрсөн долоо
хоногт Конгресс, Худалдааны
танхим, хөдөө аж ахуйн бүл
гүүд хийгээд компанийн
захирлууд бүгд гэрээнээс гарах
Трампын санааг эсэргүүцсэн.
Энэ нь хэлэлцээний ширээний
ард Вашингтоны байр суурийг
сулруулж байгаа юм. Үнэндээ
Трампын захиргаан доторх
худалдааны шийдвэрлэх маргаан
эдийн засгийн үндсэрхэг үзэлт
нүүд ба даяарчлагчдын хооронд
өрнөж байна. Гэвч Номхон
далайн түншлэлийг эс тооцвол
даяарчлагчид ялсаар ирлээ.
Үндэсний эдийн засгийн
зөвлөлийн тэргүүн Гари Коэн
болон түүний багийнхан зэрэг
Цагаан ордон дахь даяарчлаг
чид чухал ажил хийж буйн
илрэл нь энэ. Мөн Трамп нийг
мийн сүлжээгээр дайрна гэдгээс
бизнесийнхэнэмээх нь нэгэнт
өнгөрчээ. Ерөнхийлөгчийн муу
төлөвлөгөөтэй хэрхэн тэмцэх
аргаа компаниуд олсноос гадна
Цагаан ордон ба Ерөнхийлөгчийн
захиргаан дотор олон холбоо
тон байгааг харлаа. Түүний
сүрдүүлгээс айдаг хүний тоо ч илт
цөөрлөө. Сүрдүүлэг нь гол зэвсэг
болж байсан Ерөнхийлөгчийн
хувьд энэ нь урам хугарах бас
нэгэн шалтгаан болох
биз ээ.

Юань чангармагц Бээжин
хяналтаа сулруулав

Солонгосын компаниуд
улс төрийн золиос боллоо

Габриел Вилдау, Том Митчелл
Хятадын Төв банк юанийн
ханшийг дэмжих зорилготой
хоёр журмаа цуцалсныг үзвэл
валют нь суларч, капитал
зугтах үзэгдлээс болгоомжлох
нь багассан бололтой. Энэ онд
юанийн ханш 6.9 хувь өссөн нь
өнгөрсөн жилийн 6.5 хувийн
сулралыг нөхөж, хамгийн сайн
үзүүлэлттэй жил болж байна.
Хятадын гадаад валютын нөөц
нэгдүгээр сард гурван жилийн
доод түвшин рүү унаснаас
хойш сүүлийн долоон сар
дараалан өсөв. Хятадын Ардын
банкнаас банкуудад илгээсэн
санамж бичигт валютын
форвард хэлцлийн өртөгийг
дээшлүүлэх журмыг цуцалж
буйгаа мэдэгджээ. Энэ хэлцэл
нь юанийн ханш унахыг тооц
сон гадаад валютын арилжааны
хэрэгсэл юм.
Үүний зэрэгцээ Хонконг
болон бусад оффшор төвүүдэд
хадгалж буй нөөцийнхөө зарим
хэсгийг юаниар байршуулах
шаардлагыг мөн цуцалсныг
Бээжин дэх гадаадын банкны
нэгэн ажилтан мэдээллээ. Даваа
гарагийн үдэд юанийн ханш
өмнөх өдрөөс 0.25 хувь суларчээ.
Баасан гарагт нэг ам.доллартай
харьцах ханш 6.4617 буюу
2016 оны дөрөвдүгээр сараас
хойш хамгийн өндөр хаалтын
ханштай байсан юань ийнхүү
доошилсон нь энэ сард хамгийн
их унасан өдөр боллоо. Гадаад
банкны ажилтан хэлэхдээ
“Өнгөрсөн онд капитал асар
ихээр гадагш урсаж, юанийн
тухай муу цуурхал дэгдэж
байсан учир Засгийн газар ийм
төрлийн хязгаарлалт хийхээс
аргагүйд хүрсэн. Гэвч одоо
юань тогтворжиж, ам.доллартай
харьцах ханш нь чангарсан тул

Сон Жун А
Өмнөд Солонгосын өргөн
хэрэглээний бараа үйлдвэрлэгчид
Хятад дахь ажиллагаагаа хумих,
тэндээс гарахаар зэхэж эхлэв.
Учир нь Бээжин, Сөүлийн улс
төрийн зөрчилдөөний улмаас
Засгийн газар нь хяхаж хавчиж
байгаа тул ихээхэн алдагдал
хүлээж байна. Өмнөд Солонгост
пуужингаас хамгаалах систем
байрлуулснаас үүдсэн маргаанд
хохирогчийн тод жишээ болох
Lotte групп Хятад дахь дэлгүү
рүүдээ худалдах тухай ярьж
эхлэв. Өмнөд Солонгост эхний
тавд багтдаг тус компани энэ
онд 885 сая ам.долларын алдаг
дал хүлээх төлөвтэй. Хятадын
хэрэглэгчид АНУ-ын THAAD
системийг Өмнөд Солонгост
байрлуулсныг эсэргүүцэж
тэдний бараа, бүтээгдэхүүнийг
худалдан авахаас дөлөх болов.
Компанийн гаргасан мэдэг
дэлд “Хятадад манай байдал
муудаж байгаа учир бид бүтцийн
өөрчлөлт гэх мэт янз бүрийн
хувилбаруудыг сонгосныг дотор
дэлгүүрээ худалдах асуудал
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хязгаарлалтыг цуцаллаа” хэмээн
тайлбарлажээ.
2015 оны аравдугаар сараас
хэрэгжиж валютын форвардын
журмаар банкууд гэрээний
өртгийн 20 хувьтай тэнцэх
хэмжээний ам.долларыг төв
банкинд байршуулах шаард
лагатай байв. Ирээдүйд юань
зарж, доллар худалдан авах
ийм форвард гэрээ банк
ны
үйлчлүүлэгчдэд юанийн ханш
уналтаас ашиг олох, гол бизнесээ
ханш уналт аас хамгаалах
хэрэгсэл бол
д ог. Гадаадын
нийлүүлэгчдэд ам.доллараар
төлбөр хийдэг авч ашгаа юаниар
олдог Хятадын импортлогчид
голдуу форвардыг ашигладаг
байна. Форвардын өртгийг өсгөх
шаардлага тавьснаар Төв банк
ийм хэлцэл ашиглах сонирхлыг
бууруулахыг оролдсон юм.
Шанхай дахь Хятадын банкны
валют арилжааны ахлах ажилтан
ярихдаа “Яг одоо зах зээлд
үзүүлэх нөлөө нь асар их. Гэхдээ
ханшийн хандлагыг өөрчлөхгүй
байх. Гадаад худалдаа ашигтай
хэвээр үлдэж, капиталын
гадагш урсгал боогдож байна”
гэжээ. 2016 оны нэгдүгээр
сард нэвтрүүлсэн оффшор
бүсэд юанийн нөөцтэй байх

шаардлага нь валютын ханш
дээр тоглохоос сэргийлсэн. Мөн
оффшорт юаниар арилжаа хийдэг
банкуудыг гадаад нөөцийнхөө
зарим хэсгийг Ардын банкинд
байршуулахыг тулгаж байсан
юм. Нөөцийн шаардлага нь
эдгээр банкин дахь оффшор
юанийн хэсгийг түгжсэн бөгөөд
зээлдүүлэх боломжтой мөнгөний
хэмжээг бууруулсан байна.
Эрх баригчид капиталын
гадагш урсгалын талаар байр
сууриа зөөллөж буй өөр нэг дохио
нь сүүлийн саруудад Хятадын
компаниудын гадаад худалдан
авалт сэргэсэн явдал. Ялангуяа,
өөрийн өмчит компаниуд үүнд
идэвхтэй оролцож байна. Эрх
баригчид өнгөрсөн оны сүүлээс
эхлэн гадаадад бодлогогүй
худалдан авалт хийж байгааг
хазаарлах арга хэмжээ авсан.
Шинжээчдийн хэлснээр
юанийн чангаралт нь ам.доллар
дэлхий даяар суларч буйн
зэрэгцээ Хятадын бодлогоос
шалтгаалжээ. Долларын дэлхийн
валютын сагстай харьцуулсан
ханш өнгөрсөн долоо хоногт 33
сарын доод үзүүлэлт рүү унасан
билээ.

орсон” гэжээ. THAAD систем
байрлуулах газрыг Зас
г ийн
газартаа худалдсан тул Lotte
групп Бээжингийн зохион бай
гуулж буй Өмнөд Солонгосын
үйлдвэрлэгчдийн эсрэг бодлогын
гол бай болсон юм. Эднийх Хя
тад дахь 99 дэлгүүрийнхээ 87-г
хоёрдугаар сард хаахад хүрсэн
ба галын аюулгүй байдлын
журам зөрчсөн гэх мэт зохиомол
шалтгаан тулгасан байна.
Lotte-гийн мэдэгдэлд “Ганц
компани уг асуудалд нөлөөлөх
боломжгүй тул Засгийн газар
дипломат шийдлийг эрэлхийлэх
байх гэж найдаж байна” гэжээ.
Нэгэн шинжээч пуужингийн
системийн асуудал үүсэхээс
өмнө Хятадад орон нутгийн
болон цахим арилжааны компа
ниудтай “Lotte өрсөлдөж байсан.
Нийт орлогоо хамгаалахын
тулд Хятад дахь бизнесээ хаах
нь дээр байж магадгүй. Гэхдээ
үйл ажиллагааны цар хүрээг
харгалзвал хүнд шийдвэр болно”
хэмээн дүгнэжээ. Өнгөрсөн онд
Хятад дахь бизнес Lotte Mart-ын
нийт борлуулалтын 15 хувь буюу

1.2 их наяд воныг бүрдүүлсэн
аж.
Түүнчлэн Hyundai Motor
ба түүний салбар Kia Motors
авто үйлдвэрлэгчдийн Хятад
дахь борлуулалт оны эхний
долоон сард 50 хувь унасан бол
Өмнөд Солонгосын гоо сайхны
бараа үйлдвэрлэгч AmorePacific компанийнх 30 хувиар
буурсан байна. Үүний улмаас
Солонгосын олон компани
Хятад дахь үйл ажиллагаагаа
хумих буюу гарах талаар бодож
эхэлснийг тэдний удирдлага
мэдээллээ. Тухайлбал, Хятадад
хоёрдугаарт жагсдаг чихрийн
үйлдвэрлэл эрхэлдэг Өмнөд
Солонгосын Orion компани
нутгийн ажилчдын тавны нэгийг
цомхотгов. Оны эхний хагасын
үйл ажиллагааны ашиг өмнөх
оны мөн үеэс 64 хувиар унасан
тул салбарынхаа захирлыг
сольсон байна. Тус компани
өнгөрсөн онд Хятадад 1.3 их
наяд воны борлуулалт хийсэн
нь нийт борлуулалтын
56 хувийг эзэлж байжээ.
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Эдийн засаг
ЗГМ ТОВЧХОН

ГАДААД ХУДАЛДАА

» ДААТГАЛ
Нийгмийн даатгалын сангийн
орлого энэ оны эхний найман
сард 1.4 их наяд төгрөг болж,
өмнөх оны мөн үеэс 240
тэрбум төгрөгөөр өсчээ.
» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
MSE ALL
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"MSE ALL" индекс 0.13 хувиар
өсөж, 988.4 нэгж боллоо.
» ДЭЛХИЙД

Өсөлтийн өлгий-Зүүн Өмнөд Ази 770
Монгол Улс
дэлхийн хамгийн
өндөр өсөлттэй
бүс нутагт
байрлаж буй
1

Дэлхийн банкны тооцоогоор
Филиппиний эдийн засаг л гэхэд
энэ онд 6.9 хувь өснө. Энэ оноор
зогсохгүй ирэх арван жилд эрчээ
алдахгүй байх төлөвтэй. Ялангуяа,
Филиппин, Индонез, Вьетнам,
Малайз, Сингапур, Тайландын
ДНБ-ий жилийн өсөлт ирэх 10
жилд таван хувиас дээш байх
төлөвтэйг олон улсын судлаачид
тооцоолжээ. Өөрөөр хэлбэл,
Зүүн Өмнөд Азийн орнууд ийм
өндөр өсөлтийг удаан хугацаанд
тогтвортой хадгалах нь. Тэгвэл энэ
өсөлтийг дагаад үйлдвэрлэл, эрэлт
нэмэгдэх нь тодорхой.
Ер нь Зүүн Өмнөд Азийн орнууд
дэлхийн эдийн засагт том тооцогдох
худалдан авагч. Энэ бүс нутгийн
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
буюу АСЕАН-ий гишүүн орнуудын
хүн ам гэхэд 625 саяыг давсан. Ийм
л том хэрэглэгч, худалдан авагч
Азид оршиж байна.
Эдгээр орны эдийн засаг хөг
жихийн хэрээр иргэдийнх нь эрэлт,
хэрэгцээ, худалдан авах чадвар

дээшилж, хотжилт хүрээгээ тэлсээр.
Хотуудад нь ирэх 20 жилд 400 сая
хүн оршин сууна гэсэн урьдчилсан
тооцоо гарчээ. Энэ хэрээр хотжилт
дагасан эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэнэ.
Хотжилтын судас болсон гангийн
эрэлт гэхэд энэ бүсэд их хэмжээгээр
нэмэгдэхээр байгаа. Хэдийгээр
Хятадын гангийн эрэлт саарч буй
ч Индонез, Вьетнам гэх мэт хөгжиж
буй орнуудад гангийн хэрэглээ
өсөж, төрөлжилт үүсээд буйг
салбарынхан тодотгох болсон. Энэ
хэрээр гангийн зах зээлийн эрэлт,
нийлүүлэлт тогтворжихоор байна.
Их Хятадын үсрэнгүй өсөлт
дэлхий дахиныг гайхшруулж байх
зуур Азийн хөгжиж буй зарим орон
чимээгүй атлаа хурдтай хөгжсөөр
манай гарагийн эдийн засгийн
нөлөө бүхий тоглогчдын тоонд
багтаж эхэлсэн нь энэ. Тэгвэл ийм
өндөр өсөлт хийгээд эрэлтийн
дэргэд буй Монгол Улс үүнийгээ
бүрэн ашиглаж чадаж байна уу.
Үнэндээ Монгол болон Зүүн
Өмнөд Азийн орнуудын харил
цаа, хамтын ажиллагаа даруу,
цаашид идэвхжүүлэх шаардлагатай
болохыг судлаачид онцолж байна.
Бид нэг бүс нутагт оршдог атлаа
хоорондын гадаад худалдаа ч бага
дүнтэй.
Гаалийн ерөнхий газрын мэ
дээл
лээр өнгөрсөн онд Зүүн
Өмнөд Азийн дийлэнх орныг
чиглэсэн Монголын экспорт 2-3
сая ам.доллараар хэмжигджээ.

Тухайлбал, өнгөрсөн онд манай
улс Тайландад 2.7 сая ам.долларын
бүтээгдэхүүн худалдсан байна.
Харин Сингапур улсад 16.9 сая
ам.долларын экспорт хийсэн нь
хамгийн өндөрт тооцогдож бай
на. Гэтэл Филиппинд 238 мянган
ам.долларын бараа экспортолжээ.
Ийм уудам зах зээлээс Монголын
олж буй орлого ердөө энэ. Дээ
рээс нь эдгээр улстай хийсэн
худалдаанаас Монгол Улс тогтмол
алдагдал хүлээдэг. Бидний ний
лүүлж буй бараа бүтээгдэхүүнд
гянт болдын баяжмал, тунгаасан
зэс ба хайлш, үхэр, адууны шир,
лак, давирхай, гавар, ноос, ноолуур
зэрэг нэмүү өртөг бага шингэсэн,
хэдхэн төрлийн бүтээгдэхүүнээс
хэтрэхгүй. Дэлхийн томоохон ул
суудад хүртэл ирээдүйтэй хэмээн
тодотгож буй эдгээр улстай бидний
хийж буй худалдаа, эдийн засгийн
үзүүлэлт дэндүү чамлахаар бай
гааг үүнээс харж болно. “Өнөөг
хүртэл Монгол Улс энэ зах зээлд
гарч чадаагүй. Эдгээр зах зээлийг
судалж амжаагүй” хэмээн Мон
гол-Вьетнамын найрамдлын
нийгэмлэгийн тэргүүн, доктор
профессор С.Дашцэвэл хэвлэлд
өгсөн ярилцлагадаа дурджээ.
Угтаа өдрөөс өдөрт хүн амынх
нь амьжиргааны түвшин дээшилж,
худалдан авах чадвар нь сайжирч
буй эдгээр оронд Монгол Улс
бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
боломж бий. Вьетнам улс гэхэд

ХӨРШ

ОХУ-ын эдийн засаг 2.5 хувиар өсчээ
Н.Номин-Эрдэнэ
Шинжээч
ОХУ-ын эдийн засаг хоёрдугаар
улиралд жилийн дүнгээр 2.5
хувиар өсөв. Энэ нь 2012 оны
гуравдугаар улирлаас хойших
хамгийн дээд үзүүлэлт болж
байна. Харин оны эхний хагаст тус
улсын эдийн засаг 1.5 хувиар өсчээ.
ОХУ-ын эдийн засаг өнгөрсөн
хугацаанд төдийлэн сайн өсөхгүй
байсан ч эдийн засаг нь сэргэх
явц эрчимжсэн гэсэн дүгнэлтэд
шинжээчид хүрсэн байна. Учир

нь, газрын тосны ханш доогуур
байсан ч үүнийг даван туулах
нөхцөлийг бүрдүүлж эхэлсэн аж.
Мөн эдийн засаг нь харьцангуй
тогтворжих замаар төсвийн
орлого нэмэгдэх, эдийн засагт
итгэх итгэл өсөх, төсвийн дарамт
буурах таатай нөхцөл бүрдсэн
гэж шинжээчид тайлбарлажээ.
Хэдий ийм боловч эрчим хүчний
салбараас хамааралтай байдлаас
гадна геополитиктой холбоотой
богино хугацааны эрсдэл байгааг
мөн дурдсан байна. ОХУ-ын Төв
банкны мэдээлснээр тус улсын
худалдааны тэнцэл долоодугаар

сард 3.9 тэрбум ам.долларын
ашигтай гарчээ. Энэ нь жилийн
дүнгээр 36 хувиар буурсан,
“Bloomberg”-ийн шинжээчдийн
таамгаас 1.6 дахин доогуур үнэлгээ
болсон байна. Өмнөх оны мөн
үед энэхүү үзүүлэлт 6.4 тэрбум
ам.долларын ашигтай гарч байжээ.
ОХУ-ын экспорт 10 хувиар өсөж,
24.7 тэрбум ам.долларт хүрсэн
байна. Энэ нь шинжээчдийн
таамагт хүрээгүй үзүүлэлт болсон
бол импорт нь шинжээчдийн
таамаглаж байсанчлан 28.1 хувиар
өсөж 20.8 тэрбум ам.долларт
хүрчээ.

СТАТИСТИК

Төсвийн орлого төлөвлөснөөс 904 тэрбум
төгрөгөөр давжээ
Г.Илч
ЗГМ
Монгол Улсын төсвийн орлого
энэ оны эхний найман сард 904
тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн
байна. Ингэснээр төсвийн ор
лого 4.5 их наяд төгрөгт хүрчээ.
Харин зарлага нь таван их наяд
төгрөгтэй тэнцсэнийг Үндэсний
статистикийн хороо мэдээллээ.
Тэгвэл хэрэглээний бараа үйл
чилгээний үнэ өмнөх сараас 0.8,
өмнөх оны мөн үеэс таван хувиар
өссөн байна. Үүнд тээврийн
бүлгийн үнэ дүнгээр 9.4 хувиар
өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ. Мөн
хүнсний бараа, согтууруулах бус
ундааны бүлгийн үнэ 6.1 хувиар

өссөн нь түлхэц болжээ. Орон
нутгийн инфляцийн үзүүлэлтийг
харвал, өнгөрсөн сард Увс аймагт
2.2 хувь өссөн нь хамгийн өндөр
үзүүлэлт болжээ. Харин Улаан
баатар хотын хэмжээнд сарын
дүнгээр 1.3, өмнөх оны мөн үеэс
5.4 хувь өссөн дүнтэй байна.
Үүнээс гадна энэ оны гуравдугаар
улирлын “Инфляцийн талаарх
иргэдийн хү
лээлтийн түүвэр
судалгаа”-аас иргэдийн 96 хувь
нь 2017 оны дөрөвдүгээр улиралд
инфляци зорилтот түвшин буюу
найман хувиас бага байна гэсэн
хүлээлттэй байгаа юм.
2017 оны наймдугаар сарын
байдлаар Монгол Улс дэлхийн
148 улстай худалдаа хийж, гадаад
худалдааны нийт бараа эргэлт 6.9

тэрбум ам.доллар хүрчээ. Үүнээс
экспорт 4.1 тэрбум ам.доллар,
импорт 2.8 тэрбум ам.доллар
болсон байгаа юм. Ингэснээр
гадаад худалдааны тэнцэл өмнөх
оны мөн үеэс 64.5 хувь өсөж, 1.3
тэрбум ам.долларт хүрчээ.
Экспорт 1.1 тэрбум ам.дол
лараар өсөхөд нүүрсний экспорт
1.2 тэрбум ам.доллараар өссөн
нь голлох нөлөө үзүүлжээ. Ерөн
хийдөө нүүрсний экспортын
өсөлт энэ эрчээ хадгалсан хэвээр
байвал оны эцэст манай улсын
эдийн засгийн өсөлт хадгалагдах
боломжтой гэж эдийн засагчид
онцолж байгаа. Экспорттой
зэрэгцээд импорт ч өмнөх оны
мөн үеэс 580.7 сая ам.доллараар
өсчээ.

ямааны мах Монголоос худалдан
авах сонирхолтой. Өнгөрсөн сард
тус улс руу туршилтын журмаар
ямааны 200 тонн хөлдөөсөн мах,
дулааны аргаар боловсруулсан
махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээр
болсныг эс тооцвол энэ чиглэлийн
худалдааны түүх тийм ч зузаан
биш. Мөн бэлэн хувцас зэрэг
үйлдвэрлэлээ дэлхий дахинд хүчээ
авч буй Филиппин, Вьетнам зэрэг
улсад арьс, шир, ноос, ноолуурын
эрэлт өндөр.

Хэрэв ашиг олж чадах
•хэрэгцээт
бараа, үйлчилгээг
нь бэлэн болгож, тээврийн
тээг саадыг шийдэж чадвал
мөнгөө бидэнд тушаахад
бэлэн Азийн орнууд байна.

•

Бид маш хурдтай тэлж
буй үлэмж том БНХАУ-ын
хаяанд, дэлхийн хамгийн
өндөр өсөлттэй бүс нутагт
байрлаж буй.
Тиймээс технологийн энэ
•давуу
талыг ашиглан, хил
хязгааргүйгээр энэ талбарт
гарч болохоор байгаа юм.

Вьетнам улсад гэхэд гутал,
пүүзний үйлдвэрлэлийн орлого нь
газрын тосны дараа ордог байна.
Гэвч хоёр талын худалдаа өнөө хэр
өргөжөөгүй хэвээр.
Угтаа энэ зах зээлд нэг давуу
тал бий. Хэдийгээр биднийг
Хятад улс зааглан оршдог ч хил
хязгааргүйгээр худалдаа хийх
боломжтой. “Google” компанийн
судалгаагаар Зүүн Өмнөд Азийн
орнуудын интернэт хэрэглэгчдийн
тоо 260 саяд хүрчээ. Энэ хэрээр
интернэт худалдаа идэвхижсэн
байна. Тиймээс технологийн энэ
давуу талыг ашиглан, хил хяз
гааргүй энэ талбарт гарч болохоор
байгаа юм. Гэхдээ худалдааг
тэтгэхэд тээврийн зарим тээг
саадыг шийдэх шаардлагатай.
Монголын бүтээгдэхүүн Зүүн
Өмнөд Азийг чиглэхийн тулд
Хятадын нутаг дэвсгэр дээгүүр
дамжин өнгөрөх тул үүнийг давхар
шийдэх хэрэгтэй байгаа. Мөн энэ
хэрээр тээврийн зардал өсөх тул
өндөр үнэт бүхий нэмүү өртөг
шингэсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
нь ч чухал байгаа аж.
Хэрэв ашиг олж чадах хэрэгцээт
бараа, үйлчилгээг нь бэлэн болгож,
тээврийн тээг саадыг шийдэж чад
вал асар их мөнгөө бидэнд тушаах
Азийн орнууд бэлэн байна.

Сая ам.доллар. Канадын
“Alamos Gold” компани
“Richmont”-ийг 770 сая
ам.доллараар худалдаж
авахаар болсон байна.
» ТЕХНОЛОГИ

18.29

Тэрбум ам.доллар. “Toshiba”
компани хагас дамжуулагч
үйлдвэрлэлийн нэгжээ
“Western Digital” компанийн
тэргүүлж буй хөрөнгө
оруулагчдад хоёр их наяд
иен буюу 18.29 тэрбум
ам.доллараар худалдахаар
шийдсэн талаар Японы
“Nikkan Kogyo” агентлаг
мэдээллээ.

ВАЛЮТЫН ХАНШ
Ам.доллар

2451.72

Евро 		

2935.93

Япон иен

22.38

ОХУ рубль

42.85

БНХАУ юань

375.30

БНСУ вон

2.17

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААР ЯРИЛЦАВ

Улаанбаатар хот-Монголын бизнесийн
зөвлөл (МБЗ) 9 дүгээр сарын 11-нд сар тутмын
ээлжит уулзалт хэлэлцүүлгийг “Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эдийн
засаг, хөрөнгө оруулалтын орчинд үзүүлэх
нөлөөлөл” сэдэвтэйгээр Монгол Улсын Гадаад
харилцааны яамны “Номин” танхимд амжилттай
зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийг МБЗ-ийн
Гүйцэтгэх Зөвлөлийн гишүүн, “ЭЗЭЗЗ ХХК”ийн захирал, хуульч Б.Баяр хөтөлж, панелистаар
УИХ-ын гишүүн Л.Болд болон МУИС-ын Хууль
зүйн Сургуулийн багш, Хууль зүйн доктор
О.Мөнхсайхан оролцлоо.
Энэ удаагийн сарын уулзалтыг Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар
тусгайлан хэлэлцэхээр болсон нь Монгол Улсын
эрх зүйн дээд хүчин чадалтай актад өөрчлөлт орох
гэж буйд хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгчид
ихээхэн ач холбогдол өгч байгаагийн илрэл юм.
Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын
хэсгийн дэд ажлын хэсгийн ахлагч УИХ-ын гишүүн

мөн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар дагнан
судалгаа хийсэн эрдэмтэн багш оролцуулсанаар
эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын орчинд энэхүү
өөрчлөлтийн төсөл ямар дам болон шууд нөлөөлөл
үзүүлж болох талаар өргөн хүрээний мөн цаг үеийн
мэдээлэл авах боломжтой байснаараа онцлог байв.
Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд УИХ-ын гишүүн
Л.Болдод модератор хуульч Б.Баяр нь МБЗ-ийн
анхдугаар чуулганаас боловсруулсан хувийн
хэвшилд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийг
шийдвэрлэх арга зам бүхий бодлогын зөвлөмжийг
гардуулав. Хувийн хэвшил нь нийгмийн бодлогын
бас нэгэн тодорхойлогч болж идэвхитэй хамтран
ажиллах боломжтой гэдгийг уламжлав.
Мөн уулзалтаар МБЗ-ийн Хууль зүйн
ажлын хэсгээс УИХ-ын намрын чуулганаар
хэлэлцэгдэхээр өргөн баригдсан 17 хуулийн
төслөөс 8 хуулийн төсөл дээр боловсруулсан
ерөнхий дүгнэлтээ танилцуулж, цаашид судлах
хэрэгтэй зарим нэг зохицуулалтын талаар
гишүүддээ мэдээлэл хүргүүлэв.

(Уулзалтын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.bcmonngolia.org хаягаар орж авна уу.)

МОНГОЛЫН БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨЛ БИЗНЕСИЙН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ТЭРГҮҮНИЙ ТҮНШ
www.bcmongolia.org
Утас: 976-11-317027/70114442
Ц-шуудан: info@bcmongolia.org
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Эдийн засаг
Алтны ханш суларлаа
Сүүлийн нэг сард
(ам.доллараар)

1,320.00
1,300.00
1,280.00

09/12 1,329

Олон улсын зах зээлд алтны
ханш 0.1 хувиар буурч, 1329
ам.долларт хүрлээ. НҮБ-ын
Аюулгүй зөвлөлөөс энэ долоо
хоногийн эхэнд Хойд Солонгост
шинэ хориг тавьсан. Гэхдээ
үүнд БНАСАУ-аас харьцангуй
хүлээцтэй хандаж буй нь алтны
ханшийг тогтвортой хадгалав.
Үүнээс гадна АНУ-ын эдийн
засгийн зарим үзүүлэлт сайнгүй

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

ХАНШ

ӨӨРЧЛӨЛТ %

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

68.8

▲ 1.88%

9/12/2017

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.02

▼ -16.67%

9/12/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

10.25

▼ -1.15%

9/12/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.021

▲ 9.52%

9/12/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

ОГНОО

▼ -7.69%

9/12/2017

▼ -3.60%

9/12/2017
9/12/2017

PCY

TSX

CAD

3.75

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.96

▼ -0.75%

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.22

▼ -4.35%

9/12/2017

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.215

▲ 2.38%

9/12/2017

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.58

▲ 9.43%

9/12/2017

PROPHECY DEVELOPMENT

ТҮҮХИЙ ЭД
НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1326.4

▼

-0.09%

9/12/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

990.6

▼

-0.82%

9/12/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

17.875

▼

-0.15%

9/12/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

304.85

▼

-0.57%

9/12/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

74.78

▲

+0.09%

9/12/2017

WTI ТОС

CLA

баррель

47.81

▼

-0.54%

9/12/2017

БРЕНТ

COA

баррель

53.55

▼

-0.54%

9/12/2017

БЕНЗИН

XBA		

163.96

▲

+0.31%

9/12/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

2.959

▲

+0.31%

9/12/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

+0.21%

9/12/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

98.25

▼

-0.15%

9/12/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

14.17

▼

-0.84%

ОГНОО

9/12/2017

БУДАА

RRA

центнер

12.66

▲

+0.04%

9/12/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

433

▼

-0.4%

9/12/2017

КАКАО

CCA

тонн

1946

▲

+0.62%

9/12/2017

130.9

▼

-0.72%

9/12/2017

КОФЕ

KCA

фунт

Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

гарсан нь ам.долларт ханшид
дарамт болсон. Ингэснээр Евро
пын хөрөнгийн зах зээл өслөө.
Тухайлбал, Stoxx Europe 600 ин
декс тав дахь өдрөө өсөөд байна.
Энэ нь дөрөвдүгээр сараас
хойших хамгийн урт өсөлтөд
тооцогдож байна. Мөн DAX
индекс 0.5 хувиар дээшилжээ.
Ингэснээр найман долоо хоно
гийн дээд цэгт хүрэв.

НЭР		
АПУ ХК 		
ГОВЬ ХК 		
МИК ХОЛДИНГ ХК		
СҮҮ ХК		
ТАЛХ ЧИХЭР ХК		
АДУУН ЧУЛУУН ХК 		
БАГАНУУР ХК 		
МОГОЙН ГОЛ ХК		
АРИГ ГАЛ ХК 		
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК		
ХАЙ БИ ОЙЛ ХК		
ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК		
ЖЕНКО ТУР БЮРА ХК		
МОНГОЛ ШУУДАН ХК		
МОННООС ХК		
ШИВЭЭ ГОВЬ ХК		

СИМБОЛ
APU
GOV
MIK
SUU
TCK
ADL
BAN
BDL
EER
ETR
HBO
HRM
JTB
MNP
MNS
SHG

ХАНШ (нэгж)
ӨӨРЧЛӨЛТ %
477.23
▲ 2.01%
18670
▲ 4.13%
11000
▼ -6.30%
155
▲ 0.10%
22000
◄► 0%
2400
▼ -5.85%
2100
▼ -3.45%
5250
▲ 5%
3211
▲ 10.72%
▼ -0.11%
85.01
▼ -7.73%
51.42
▲ 9.74%
159.23
▼ -0.28%
57.3
▲ 1.05%
383.99
▲ 13.66%
1955
▼ -1.64%
2100

ОГНОО
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД
НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ

NASDAQ COMPOSITE
DAX INDEX
TORONTO STOCK EXCHANGE
S&P/ASX 200
S&P 500
SHANGHAI COMPOSITE
TOP 20
FTSE 100
HANG SENG
NIKKEI 225

CCMP
DAX
SPTSX
AS51
INX
SHCOMP
MSETOP
UKX
HSI
NKY

6432.266
12544.92
15040.3
5746.441
2488.11
3379.488
16400.39
7399.44
27972.24
19776.62

+72.08
+69.68
+54.98
+33.29
+26.68
+3.07
+210.72
-14.15
+17.11
+230.85

ӨӨРЧЛӨЛТ %

▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼

+1.13%
+0.56%
+0.37%
+0.58%
+1.08%
+0.09%
+1.3%
-0.19%
+0.06%
+1.18%

ОГНОО
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017

