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Өнгөрсөн ба энэ долоо хоногийн онцлох үйл явдал:
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Өнгөрсөн долоо хоногт алтны ханш 1.48 хувиар өслөө. Харин шинэ долоо хоногт ам.долларын ханш
бага зэрэг чангарч алтны ханш уналттай эхэлж байна.
Холбооны Нөөцийн Сангийн (ХНС) авч хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний хатуу бодлогын хүрээнд
хэрэглээний үнийн индекс буурч гарсан нь ам.долларыг сулруулж, алтын ханшийг өсөхөд голлох
нөлөө үзүүллээ.
Эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд таамаглалаас сайн гарч байгаа нь ХНС-гийн дараа мөнгөний
бодлогын шийдвэр ямар байх талаар хөрөнгө оруулагчдын дунд өндөр хүлээлт үүсээд байна.
ХНС-гийн зарим ажилчид бодлогын хүүг дахин хүчтэй нэмэгдүүлж инфляцийг хяналтандаа авах нь
зүйтэй хэмээн үзэж байгаа бол зарим хэсэг нь бодлогын хүүг нөхцөл байдалдаа тохируулан өсгөх
шаардлагатай хэмээн үзэж байна. Одоогоор байдлаар дараагийн хурлаар ХНС бодлогын хүүг 0.5
суурь нэгжээр нэмэх магадлал хамгийн өндөр байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт Энэтхэг улсын дотоодын зах зээлийн алтын ханш өндөр байсан нь биет
алтны эрэлтийг хязгаарласан. Харин Тайваньтай холбоотой тодорхойгүй үйл явдлууд нь Хятад дахь
алт гулдмай импортлогчдыг их хэмжээний худалдан авалтаа зогсооход хүргэв.
Дэлхийн хамгийн том алтаар баталгаажсан биржийн арилжааны сан болох SPDR Gold Trust-ийн
мэдээлснээр, өнгөрсөн баасан гарагт өөрийн эзэмшлийн алтны хэмжээ нь 0.15%-иар буурч 995.97
тонн болжээ.
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Даваа гарагийг газрын тос уналтаар эхлүүлж байна.
Шалтгаан:
- АНУ-ын жолоодлогын улирал дуусч, шатахууны эрэлт буурч байна
- Дэлхийн том газрын тос олборлогч Арамко компани шаардлагатай бол гарцаа нэмэгдүүлэхэд
бэлэн хэмээн мэдэгдсэн
- АНУ-ын Мексикийн булангийн газрын тос олборлох платформууд өнгөрсөн долоо хоногт
богино хугацаанд тасалдсаны дараа дахин ажиллаж эхэлсэн
Брент маркийн нефтийн фьючерс 27 цент буюу 0.3%-иар буурч, баррель нь 97.88 ам.долларт
хүрсэн. АНУ-ын баруун Техасын газрын тосны үнэ 0.2%-иар буурч 91.87 ам.доллар болжээ.
Саудын Арамкогийн Гүйцэтгэх захирал Амин Нассер ням гарагт сэтгүүлчдэд хэлэхдээ Саудын
Арабын засгийн газар хүсэлт гаргавал Saudi Aramco түүхий нефтийн олборлолтоо өдөрт 12 сая
баррельд хүргэхэд бэлэн байна хэмээжээ.
Засгийн газар, эрчим хүчний яамнаас олборлолтоо нэмэгдүүлэх шаардлага гарсан үед, эсвэл эрчим
хүчний яамнаас уриалга гарвал бид өдөрт 12 сая баррель үйлдвэрлэж чадна гэдэгтээ итгэлтэй
байна. Мөн Хятад улс COVID-19-ийн хязгаарлалтыг хөнгөвчлөх, агаарын тээврийн салбарыг
сэргээх нь эрэлтийг нэмэгдүүлж магадгүй юм.
Мексикийн булангийн хэд хэдэн офшор платформ дээр газрын тосны хоолойн эвдрэл гэмтсэний
улмаас газрын тосны үнэ өнгөрсөн долоо хоногт гурван хувиар өсөв. Баасан гарагийн орой
засварын ажил дууссаны дараа үйлдвэрлэгчид зогссон үйлдвэрлэлээ дахин идэвхжүүлэхээр
шилжсэн гэж Луизиана мужийн албаны ажилтан мэдэгдэв.

