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/Америк долларын монгол төгрөгтэй харьцах ханш/

Товч хураангуй
Валютын ханш нь гадаадын тодорхой валютын нэг нэгжийг
худалдан авахын тулд хичнээн үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөг
шаардлагатайг харуулсан үнэ юм. Энэхүү судалгаанд манай улсын
валютын зах зээлд Монголбанкнаас зарладаг цорын ганц гадаад
валют болох долларын ханшийг ашиглалаа.
Валютын ханшийн өөрчлөлт бараа, үйлчилгээний үнээр дамжин
иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлдөг. Хэрэв гадаад валютын ханш өсвөл
гадаадад худалдаж буй экспортын барааны үнэ нэмэгдэж, гаднаас
авч буй импортын барааны үнэ нэмэгдэнэ. Гадаад валютын ханшийн
өсөлт валютаар худалдан авдаг бүх бараа, үйлчилгээний үнэд
нөлөөлж, улмаар инфляцийг нэмэгдүүлдэг байна. Гадаадад бараа,
бүтээгдэхүүнээ худалдаж байгаа байгууллага, иргэдийн хувьд гадаад
валютын ханшийн өсөлтөөс хамаарч орлого, ашиг нь нэмэгддэг.
Мөн гадаад валютын хадгаламжтай иргэдийн хувьд ашигтай байдал
бүрдэнэ. Харин гадаад валютын ханш буурах нь бараа бүтээгдэхүүнээ
экспортолдог байгууллага, иргэдийн хувьд алдагдал хүлээж болох
нөхцөл байдлыг үүсгэнэ.
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд долларын ханшийг ARMA,
ARCH бүлгийн загварын тусламжтайгаар загварчилж прогноз хийлээ.
Бидний хийсэн судалгаанаас үзэхэд ARCH бүлгийн буюу санхүүгийн
хувьсагчийн шинж чанарыг нарийн харуулах чадвартай загвар нь
илүү ач холбогдолтой, оновчтой загвар гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна.
Түлхүүр үг
Долларын ханш, ARMA, ARCH, прогноз, өөрчлөлт
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Оршил
Хаана ч очсон гүйлгээнд ордог олон улсын мөнгөн тэмдэгт бол доллар юм. Аяллаар, эсвэл
ажил хэргээр гадаад улсад зорчих болвол худалдан авах чадвартай байх нь хамгийн чухал асуудал
байдаг. Мөн валютын ханшийн өөрчлөлт бараа, үйлчилгээний үнээр дамжин иргэдийн амьжиргаанд
нөлөөлдөг. Хэрэв гадаад валютын ханш өсвөл гадаадад худалдаж буй экспортын барааны үнэ
нэмэгдэж, гаднаас авч буй импортын барааны үнэ нэмэгдэнэ. Гадаад валютын ханшийн өсөлт
валютаар худалдан авдаг бүх бараа, үйлчилгээний үнэд нөлөөлж, улмаар инфляцыг нэмэгдүүлдэг
байна.
Гадаадад бараа, бүтээгдэхүүнээ гаргаж худалдаж байгаа байгууллага, иргэдийн хувьд
гадаад валютын ханшийн өсөлтөөс хамаарч орлого, ашиг нь нэмэгддэг. Мөн гадаад валютын
хадгаламжтай иргэдийн хувьд ашигтай байдал бүрдэнэ. Харин гадаад валютын ханш буурах
нь бараа бүтээгдэхүүнээ экспортолдог байгууллага, иргэдийн хувьд алдагдал хүлээж болохоор
нөхцөл байдлыг үүсгэнэ.  Валютын ханшийн өөрчлөлтийг таамаглаж чадвал эрсдэлийг багасгаж,
ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм. Доллар нь дэлхий нийтээр хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
валют учир төгрөгийн доллартой харьцах ханшийг сонгон таамаглав.
Энэхүү судалгааны зорилго нь валютын ханшийн өөрчлөлт, хэтийн төлвийг ARMA
болон ARCH бүлгийн загваруудыг ашиглан тодорхойлсноор тохирох загварыг сонгож, ханшийн
өөрчлөлтийг таамаглахад оршино. Үүний тулд бид дараах зорилтуудыг биелүүлнэ:
• Валютын зах зээлтэй холбоотой онол, арга зүйг судалж танилцах;
• Валютын ханшийн өнөөгийн байдлыг судлах;
• Ам.долларын ханшийн өөрчлөлтийг ARMA, ARCH бүлгийн загваруудыг ашиглан таамаглах;
• Валютын ханшийн өөрчлөлтийг таамаглах оновчтой аргыг сонгож, хэтийн төлөвийг
тодорхойлох.
Судлагдсан байдал
1. 2010 оны 3 дугаар сард Д.Ган-Очир, Т.Оюунбаатар нар “Төгрөгийн гадаад валюттай
харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа“-ны ажлын хүрээнд Behavioural Equilibrium Exchange
Rate (BEER)-н загварыг тодорхойлж, тогтворгүй динамик эгнээний боломжит аргуудаар төгрөгийн
гадаад валюттай харьцах бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ зөрөх зөрүүг тооцсон .
2. 2010 оны 9 дүгээр сард Б.Даваадалай, П.Авралт-Од нар “Валютын ханшийн инфляцид
үзүүлэх асимметр нөлөөг шалгах нь” судалгааны ажлын хүрээнд SINOM (Монголын инфляцийн
бүтцийн харьцангуй загвар), хагас бүтцийн загвар буюу SVAR(Semi Vector Autoregressive)  
загваруудыг ашиглан валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн асимметр шинжийг
шалган, түүний нөлөөг тодорхойлох улмаар тус загваруудыг цаашдын симуляци болон таамаглалд
ашигласан .
3. 2010 онд Д.Ган-Очир “Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах нэрлэсэн ханш ба инфляцийн
харилцан хамаарал” судалгааны ажлын хүрээнд төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш ба
инфляцийн харилцан хамаарал сүүлийн жилүүдэд хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг бүтцийн вектор
авторегресс (SVAR-Semi Vector Autoregressive) загвар ашиглан судалсан .
Энэхүү ажлын хүрээнд долларын сарын дундаж ханшийн 1997 оны 4 дүгээр сараас 2020
оны 12 дугаар сарын мэдээлэл буюу 287 ажиглалтын нэгжид тулгуурлан Eviews-10 программ дээр
долларын ханшийн өөрчлөлтийг ARMA, ARCH бүлгийн загваруудыг ашиглан тооцож, ханшийн
өөрчлөлтийг таамаглав.
Ган-Очир Д., Оюунбаатар Т. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа. УБ.
Даваадалай Б., Авралт-Од П.  Валютын ханшийн инфляцад үзүүлэх асимметр нөлөөг шалгах нь.
3
Ган-Очир Д. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах нэрлэсэн ханш ба инфляцийн харилцан хамаарал. УБ., 2012.
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1. Валют болон валютын ханшийн тухай

М

өнгө   гэдэг нь тухайн улсын нутаг
дэвсгэр дээр хамгийн их хөрвөх
чадвартай, үнэ цэнэтэй зүйл юм. Гэвч
тухайн улсын хилээс мөнгөн дэвсгэрт гарвал
өөр улсад шууд худалдаа арилжаа хийж
болохгүй. Гэхдээ арилжаа хийж болохгүй
гээд бас үнэ цэнэгүй зүйл болчихгүй юм.
Үүнийг валют гэж нэрлэдэг. Монгол мөнгөн
дэвсгэртийн чадвар нь бусад улсын валюттай
хэрхэн
харьцаж
чангарч
байгаагаар
тодорхойлогдоно. Валютын ханш гэдэг бол

нэг улсын мөнгөн нэгжийг нөгөө улсын мөнгөн
нэгжтэй харьцуулсан харьцаа юм.
Валютын ханш нь тухайн валютын эрэлт,
нийлүүлэлтээр тодорхойлогдох ба дэлхийн
бусад улс оронтой хийх бүх төрлийн эдийн
засгийн харилцаанд ашиглагдаж, дотоодын
эдийн засагт нөлөө үзүүлдэг макро түвшний
үзүүлэлт тул нээлттэй эдийн засгийн хувьд
чухал үнэ юм. Валютын ханшийг ерөнхийд нь
нэрлэсэн ба бодит гэж ангилна.

богино хугацааны огцом хэлбэлзлийг зөөл
рүүлэх зорилгоор гадаад валютын дуудлага
Дэлхий даяар асар хурдтай даяаршиж, худалдааг долоо хоног бүрийн мягмар, пүрэв
олон улс орон хооронд чөлөөтэй харилцах гарагуудад явуулдаг.
болсноор улс хоорондын арилжаанд олон
Арилжааны банк, ББСБ нь өөрсдийн
янзын саад бэрхшээл тохиолдож байна. Энэ ханшийг тогтооно. Харин Монголбанк нь
харилцаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг механизм банкуудын жигнэсэн дундаж ханшийг тооцож,
бол валютын зах зээл юм. Валютын ханшид Монголбанкны албан ханшийг зарладаг. Монгол
валютын эрэлт, нийлүүлэлт болон ханшийн банкны албан ханшийг зөвхөн албан хэрэгцээнд
талаарх олон нийтийн хүлээлт шууд байд буюу гааль, шүүх, нягтлан бодох, татвар зэрэгт
лаар нөлөөлдөг.
ашиглана.
Валютын зах зээл

Монголбанк валютын зах зээлд
хэрхэн оролцдог вэ?
Санхүүгийн зах зээлд цочрол үүсгэх
мэдээлэл гарах үйл явдал тохиолдоход зах
зээлд оролцогчид сандралд орох, улмаар бүгд
нэгэн зэрэг эзэмшиж буй валютаа зарах, эсвэл
гадаад валют худалдан авах гэх мэт үйлдэл
хийдэг бөгөөд энэ нь зах зээл дэх эрэлтийг
огцом нэмэгдүүлэх, эсвэл бууруулах замаар
банк, санхүүгийн тогтолцоог тогтворгүй
болгох, компаниуд дампуурах зэрэг эрсдэл
дагуулдаг. Богино хугацааны шинжтэй энэ
мэт эрсдэлээс сэргийлж, зах зээлийг хэвийн
ажиллуулах нөхцөлөөр хангахын тулд зарим
тохиолдолд төв банкнаас валютын захад
оролцож, үүссэн нөхцөлийг зөөлрүүлэн
эдийн засаг, санхүүгийн системд тогтворгүй
байдал үүсэхээс сэргийлж байдаг. Монгол
банкнаас зах зээл дэх илүүдэл эрэлт, нийлүү
лэлтийн мэдээллийг авах, валютын ханшийн
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Дэлхийн эдийн засаг
Манайх шиг экспортын цөөн төрлийн
бүтээгдэхүүнтэй, импортоос хэт хараат жижиг
эдийн засагтай улсын дотоод валютын ханш
дэлхийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал, үнийн
өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий байдаг. Манай
улсын валютын ханш хөвөгч системтэй буюу
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах үнэ гадаад
валютын эрэлт, нийлүүлэлтээр зохицуулагдаж
байдаг. Тухайлбал, экспортын гол бүтээгдэхүүний
нэг болох ноолуурын экспорт эхэлдэг хаврын
улирлаас аялал жуулчлалын улирал дуустал
ам.долларын нийлүүлэлт нэмэгдэж ам.доллар
үнэгүйддэг байна. Харин аялал жуулчлалаас
орж ирдэг ам.доллар 10 сараас эхлэн хумигдаж
эхэлдэг. Мөн хэрэглээний ихэнх бараа, таваараа
импортоор бэлтгэдэг манай улс өвлийн бэлтгэл,
шинэ жил, цагаан сар гэх мэт гол гол зардлуудаа
11 дүгээр сараас 2 дугаар сар хүртэл хийдэг нь
энэ үеэр доллар үнэд ороход нөлөөлдөг байна.
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Судалгааны арга зүй

СИТИ Их сургуулийн
Олон улсын хөтөлбөр

“СИТИ” Их сургуулийн
6 салбар сургуульд 35
хөтөлбөрөөр Бакалавр,
Магистр, Докторын
түвшинд нийтдээ 1800
гаруй оюутан суралцаж
байна. Манай сургуулийн
давуу тал бол сайн
хөгжүүлсэн ГАДААД
ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА юм.

Валютын
ханшийн
мэдээллийг
ашиглан,
валютын ханшийн өөрчлөлтийг ARMA, ARCH бүлгийн  
загваруудаар судалж, ханшийн өөрчлөлтийг таамаглах,
хугацааны цувааны загваруудыг ашиглан ханшийн
өөрчлөлтийн прогноз хийх.  
Авторегресс шаталсан дундаж (Autoregressive
Moving Average=ARMA) загвар4: AR болон МА загварын
шинж чанарыг аль алиныг нь агуулсан загвар бөгөөд
авторегресс шаталсан дундаж (autoregressive moving
average) загвар юм. Ийм хэлбэрийн ARMA загварыг ARMA(p,q) гэж тэмдэглэдэг. Загвар нь өмнөх хугацааны
алдааны илэрхийлэл e_(t-1), санамсаргүй шинж
чанартай хувьсагч u_t болон түүний өмнөх хугацааны
утга u_(t-1) утгаас хамаардаг. MA загварыг ерөнхий
тохиолдолд MA(q) гэх ба ARMA загварыг ARMA(p,q)
гэсэн хэлбэрээр илэрхийлдэг. Уг загвар цувааны өгөгдөл
тогтвортой буюу стационар байхыг шаарддаг.
Yt=α1 Y(t-1)+.....+αp Y(t-p)+εt+β1 ε(t-1)+.....+βq ε(t-q)           (1)
Дээрх загварыг авторегрессийн ба шилжих
дунджийн (autoregressive moving average) буюу ARMA(p,q) загвар гэж нэрлэнэ.
ARIMA(autoregressive moving average) загвар:
Үнэлгээнд ашиглагдах анхны өгөгдлүүд стационар бус
бол d-р эрэмбийн уламжлал авах замаар стационар
цуваанд шилжүүлж болдог. ARIMA(p,d,q) загвар:
Yt=α+β1 Y(t-1)+β2 Y(t-2)+.....+βp Y(t-p)+ε(t-1)+ε(t-2)+.....+ε(t-p)         (4)
ARCH-GARCH5:
Онцлог
тархалт
бүхий
санхүүгийн хувьсагчийн шинж чанарыг нарийн харуулах
чадвартай эконометрикийн аргыг Авторегресс нөхцөлт
гетероскедастик (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity=ARCH) гэдэг.
Энгийн ARCH загварын хувьд:
Yt=c+ut
ut=σt ɳt
σt=α0+α1 u2t-1+.....+αp u2 t-p

4
5
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(7)

Roman Kozhan. Financial econometrics eviews-2010.
Мөн тэнд.
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2. Валютын ханшийн өнөөгийн байдал

Г

адаад валютын албан нөөц (ГВАН) 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр түүхэн дээд
хэмжээнд буюу 4.5 тэрбум ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 4.2 хувиар нэмэгдэж
импортын 11 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд хүрч өслөө. Ийнхүү ГВАН-ийг нэмэгдэхэд
Монголбанкны үнэт металл худалдан авалт түүхэн дээд хэмжээнд буюу 23 тоннд хүрсэн.
Хүснэгт 1. Долларын ханшийн өсөлтийн хурд болон абсолют өсөлт, 2010-2019 он.
Он
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Долларын ханш
1356.44
1265.53
1359.4
1525.72
1818.28
1970.66
2147.74
2440.63
2472.67
2663.94

2014 онд дол
ларын ханш 292.56
төгрөгөөр өссөн нь
өмнөх үетэй харьцуу
лахад 126.24 төгрө
гөөр их байна. Үүний
шалтгаан нь 2012
оноос дэлхийн зах
зээл дэх ашигт малт
малын үнэ хямдарч
эхлэхтэй
зэрэгцээд
экспортын
орлого
хумигдсан. Мөн тэр
үеэс Монголд орж
ирэх гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ ч багассан. Үр
дүнд нь манай төл
бөрийн тэнцлийн ал
дагдал 2013 онд 1.9
тэрбум
ам.долларт
хүрч байсан.
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Өсөлтийн хурд Абсолют өсөлт
0.94
-81.46
0.93
-90.91
1.07
93.87
1.12
166.32
1.19
292.56
1.08
152.38
1.09
177.08
1.14
292.89
1.01
32.04
1.08
191.27

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)ын цар тахлын үед санхүү, эдийн засгийн
тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх, банкуудын богино
хугацааны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг
хангахад дэмжлэг үзүүлэх, валютын ханшийн
эрсдэлээс хамгаалах, төгрөгийн ханшийн
тогтвортой
байдлыг
хангах
зорилгоор
Монголбанк
төгрөг-ам.долларын
своп
хэлцлийг банкуудтай тогтмол хийж байна.
Монголбанк оны эхнээс богино хугацаат репо
санхүүжилтээр оны эхний 9 сарын байдлаар
2.4 их наяд төгрөг, гадаад валютын своп
хэлцлээр 1.7 их наяд төгрөгийн нөөцийг банк
хоорондын захад нийлүүлээд байна. Тиймээс
ч гадаад валютын хомсдол нүүрлэж, улмаар
ханш нь өссөн. 2013 оны нэгдүгээр сараас
эхлээд гадаад валютын гарах урсгал нь
орох урсгалаасаа их байх сөрөг хандлагатай
байсан бол 2014 оны наймдугаар сар гарсаар
гадаад валютын орж ирэх болон гарч явах
урсгал харьцангуй тэнцвэржиж эхэлсэн.
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Зураг 1. Долларын ханшийн 2010-2019 оны абсолют өсөлт

2010 онд

2011 онд

долларын ханш өмнөх
оныхоос 0.94 дахин
өссөн буюу
6 хувиар буурсан
байна.

долларын ханш өмнөх
оныхоос 0.93 дахин
өссөн буюу
7 хувиар буурсан
байна.

Манайх шиг экспортын цөөн төрлийн бүтээгдэхүүнтэй,
импортоос хэт хараат жижиг эдийн засагтай улс дэлхийн эдийн засгийн
тогтворгүй байдал, үнийн өөрчлөлтөд дотоод валютын ханш маш
мэдрэмтгий байдаг. 2008 оны сүүлч, 2009 оны эхээр манай экспортын
гол бүтээгдэхүүн зэсийн үнэ 9000-3000 ам.доллар/тонн болж унахад
доллар албан бус захад 1700 төгрөг хүрч байсан.

Америк долларын монгол төгрөгтэй харьцах
өөрчлөлтийг таамаглах шинжилгээний хэсэг

ханшийн

Хэвийн тархалт нь Х санамсаргүй хувьсагчдын тасралтгүй
магадлалт тархалтыг хэлнэ. Таамаглал нь μ_i=N(0,σ2) хэвийн тархалттай
гэж харуулах ба статистик туршилт, шалгуур хийх боломжтойг заана.
Судалгаа шинжилгээний ажлын үед хэмжилтийн утгуудын тархалт
Гауссын хэвийн тархалтад заавал захирагдаж байх ёстой байдаг.
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Зураг 2. Хэвийн тархалтын шалгуур Jarque-Bera тест
80

Series: Residuals
Sample 1997M02 2020M12
Observations 287

70
60
50
40
30
20
10
0
-0.100

-0.075

-0.050

-0.025

0.000

0.025

0.050

0.075

Mean      
Median  
Maximum
Minimum
Std. Dev.  
Skewness  
Kurtosis  

5.55e-19
-0.001733
0.083838
-0.095413
0.018081
1.048408
10.69788

Jarque-Bera
Probability

761.1948
0.000000

Jarque-Bera статистикийн таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдөх магадлалыг илэрхийлдэг бөгөөд
0.1-ээс их утгатай буюу 761.1948 гарсан нь нормаль тархалттай гэсэн таамаглал няцаагдахгүй
болохыг илэрхийлнэ.
А. ARMA загварын шинжилгээ
Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөний мэдээлэлд үндэслэн валютын
нэрлэсэн ханшийн мэдээллийг гаргадаг. Долларын ханшийн 1997 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс
эхлэн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх бүх сарын дундаж ханшийн мэдээллийг
ашигласан болно.
Зураг 3. 1997 оноос 2020 он хүртэлх долларын ханш
USD
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Дээрх графикаас үзэхэд долларын ханш 1997-2020 оны байдлаар хэлбэлзэлтэй байгаа
ч ихэнх онуудад өссөн үзүүлэлттэй харагдаж байна. Долларын ханшийн 1997 оны 1 дүгээр
сарын 1-нээс эхлэн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх бүх сарын мэдээллийг
ашиглаад валютын ханшийг таамаглахдаа ARIMA загвар бодсон.
ARIMA загварыг бодохын тулд эхлээд хугацааны цуваа тогтвортой эсэхийг
шалгавал:
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Хүснэгт 2. Өргөтгөсөн Дики-Фуллерын тестийн статистик USD
Tau статистик Магадлалын утга
ADF тестийн статистик
Туршилтын шалгуур
үзүүлэлт

Хоцролтын урт (1)
1%
5%
10%

0.9228
-3.4531
-2.8714
-2.5721

0.9957

Шалгуурын үр дүнгээс харахад tau=0.9228(p=0.9957) буюу төгрөгийн доллартой харьцах
ханш тогтворгүй үзүүлэлт болох нь харагдаж байна.
Аdf шинжүүрээр шалгаад тогтворгүй байсан учир логарифм авч тогтвортой болгосон.
Зураг 4. 1997 оноос 2020 он хүртэлх долларын ханшийн тогтвортой цуваа
Dlnusd
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Хүснэгт 3. Логарифм авч өргөтгөн 1-р эрэмбийн өөрчлөлт авсны дараах Дики-Фуллерын
тестийн статистик
Tau статистик Магадлалын утга
ADF тестийн статистик
Туршилтын шалгуур
үзүүлэлт

Хоцролтын урт (1)
1%
5%
10%

-11.7159
-3.4531
-2.8714
-2.5721

0.0000

Шалгуурын үр дүнгээс харахад tau=-11.7159 (p=0.0000) буюу төгрөгийн доллартой
харьцах ханш тогтвортой болсон нь харагдаж байна.
ARMA загварын хувилбаруудаас аль нь тохиромжтой болохыг сонгохын тулд дараах
тооцооллыг хийсэн. Нийт 24 хувилбараас сонголт хийхдээ Акайка, Шварцын шалгуур,
регрессийн тэгшитгэлийн стандарт алдааг ашигласан /Акайка, Шварцын шинжүүр, стандарт
алдаа бага гарсан нь илүү сайн загвар байдаг. Мөн  тэгшитгэлийн параметрүүдийн үнэмшлийг
шалгах Стьюдентийн t шинжүүр, тэгшитгэлийн үнэмшлийг шалгах Фишерийн F  шинжүүрийг
үндэслэн сонголт хийж  ARIMA(1.1.0) загварыг сонгосон.
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Хүснэгт 4. Акайка, Шварцын шалгуур болон регрессийн тэгшитгэлийн стандарт алдаа
(p,q)

Adjusted R-squared

AIC

SC

S.E. of regression

(0,1)

0.1105

-5.2644

-5.2261

0.0173

(1,0)

0.1178

-5.2726

-5.2344

0.0172

(1,1)

0.1157

-5.2668

-5.2158

0.0173

(1,2)

0.115

-5.266

-5.215

0.0173

(2,1)

0.1152

-5.2663

-5.2153

0.0173

(2,0)

0.0006

-5.1483

-5.1101

0.0183

(2,2)

-0.001

-5.1432

-5.0922

0.0184

(1,2)

0.115

-5.266

-5.215

0.0173

(0,2)

0.0015

-5.1491

-5.1109

0.0183

(0,3)

-0.0065

-5.1412

-5.103

0.0184

(1,3)

0.1165

-5.2677

-5.2167

0.0173

(2,3)

0.0005

-5.1447

-5.0936

0.0183

(3,3)

0.0072

-5.1416

-5.0906

0.0183

(3,2)*

0.0011

-5.1453

-5.0943

0.0183

(3,1)

0.1088

-5.259

-5.208

0.0173

(3,0)

-0.0065

-5.1412

-5.103

0.0184

(4,4)*

-0.009

-5.1354

-5.0844

0.0184

(0,4)

-0.0054

-5.1423

-5.104

0.0184

(1,4)

0.1167

-5.2679

-5.2169

0.0172

(2,4)*

-0.0003

-5.1439

-5.0929

0.0184

(3,4)

-0.0089

-5.1354

-5.0844

0.0184

(4,0)

-0.0054

-5.1423

-5.1041

0.0184

(4,1)

0.1083

-5.2585

-5.2075

0.0173

(4,2)

-0.0002

-5.144

-5.093

0.0184

(4,3)

-0.0089

-5.1354

-5.0844

0.0184

LNUSD эцсийн загвар нь ARIMA (1.1.0) загварын хэлбэр. Энд тэгшитгэлийн доор
хаалтанд байгаа өгөгдөл нь t-тестийн харгалзах тооцооллын статистик утга юм.
∆lnUSD=0.0048+0.3519*lnusd(t-1)
T stat
(2.67)
(11.90)
Тогтмол тоон утгын коэффициент болох β_1=0.0048 нь долларын ханш огт гүйлгээнд
орохгүй байсан ч, мөнгөтэй харьцах ханш багадаа ийм хэмжээгээр өөрчлөгдөж байхыг харуулж
байна. Prob нь t шалгуурын критик утгатай тохирох магадлалын утга юм. Хэрэв 5%-ийн ач
холбогдлын түвшинд таамаглалын шалгуурыг явуулах бол Prob утгыг 0.05-тай харьцуулан харах
шаардлагатай. Тогтмол тоон утгын Prob утга утга 0.05-аас бага (0.0080) гарч байгаа тул 5%-ийн
түвшинд параметр нь тэгтэй тэнцүү буюу загварт нөлөөгүй гэсэн таамаглал няцаагдаж байна.
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Регрессийн тэгшитгэлийн стандарт алдаа:     σa =0.0172
Хүснэгт 5. Долларын ханшийн хэтийн төлөв 2021 он
Он, сар
Хэтийн төлөв
Бодит утга
Харьцангуй алдаа

1/1/2021
2850.58
2849.82
-0.035

2/1/2021
2851.61
/
/

Энэ загвар нь богино хугацааны таамаглал хийхэд тохиромжтой. Arima загвар ашиглан
хэтийн төлөвийг таамаглахад бодит утгаас бага гарсан байна. Долларын ханшийн сарын
өөрчлөлтийг таамаглахад эдийн засагт ямар нэгэн шокийн нөлөөлөл гарахгүй бол 2021 оны
1 дүгээр сард долларын ханш 2850.581 төгрөгтэй, 2021 оны 2 дугаар сард долларын ханш
2851.612 төгрөгтэй тэнцэхээр байна. Мөн үр дүн зөрүүтэй гарах боломжтой буюу 2020 оны
эхээр гарч дэлхий даяар тархсан “Covid-19“ өвчнөөс шалтгаалах магадлалтай гэж үзэж байна.
Б. ARCH  бүлгийн загварын шинжилгээ
ARCH загвар ашиглах шаардлагатай эсэхийг “ARCH нөлөө” байгаа эсэх шалгуурыг
явуулж байж шийддэг. EViews программаар долларын ханшийн 1997-2020 оны мэдээллийг
ашиглан ARCH нөлөө байгаа эсэхийг шалгая.
Төгрөгийн доллартай харьцах ханш тогтворгүй үзүүлэлт гэдгийг “Хүснэгт 3”-аас харж
болно. Одоо тогтвортой болгохын тулд 1-р эрэмбийн ялгавар авч үзье.
Хүснэгт 6. Долларын ханшнаас 1-р эрэмбийн өөрчлөлт авсны дараах Дики-Фуллерын
тестийн статистик
ADF тестийн статистик
Туршилтын шалгуур
үзүүлэлт

Tau статистик Магадлалын утга
Хоцролтын урт (1)
-11.7159
0.0000
1%
-3.4531
5%
-2.8714
10%
-2.5721

Шалгуурын үр дүнгээс харахад tau=-11.7159 (p=0.0000) буюу төгрөгийн доллартой
харьцах ханш тогтвортой болсон нь харагдаж байна. Тиймээс долларын ханшийн ялгавар
авсан дарааллаа ашиглан тооцооллоо цааш үргэлжлүүлье.
Нөлөөг шалгахын тулд эхлээд тэгшитгэлийг энгийн хамгийн бага квадратын аргаар
үнэлсэн байх шаардлагатай. LM=17.3824. Үндсэн тэгшитгэл маань зөвхөн дундаж утгад
тулгуурлаж байгаа тул F статистик нь t статистик утгын квадрат зэрэгт (4.28742=18.3818)
хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Хоёр үр дүнгээс харвал аль аль статистик утга нь 1%-ийн түвшинд
ач холбогдолтой буюу ARCH нөлөө байна гэж гарсан.
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Одоо 1-р эрэмбийн ARCH загварын үнэлгээ болох ARCH(1) загварыг үнэлье.

Хүснэгтийн утгаас харвал өгөөжийн тогтмол тоон утга буюу дундаж өгөөжийн утга
нь 10 хувийн түвшинд ач холбогдолтой болсон байна. Нөгөө талаас ARCH(1) тэгшитгэлийн
үнэлгээнээс γ_1параметрийн утга нь 1 хувийн түвшин статистик ач холбогдолтой гарсан
болохыг харуулж байна.
Өгөөжийн тогтмол тоон утга нь энгийн ХБКА-аар 7.4047 байсан бол ARCH(1) загварын
үнэлгээний үр дүнд 0.9903 гарч, стандарт алдаа нь багасаж ач холбогдолтой гарсан болохыг
илэрхийлнэ. Мөн загвар сонголтын үзүүлэлтүүд болох AIC, SIC, HQ утгууд нь бага гарсан тул
энгийн регрессийн загварын үнэлгээнээс илүү болохыг илэрхийлж байна. Гэхдээ энэ сөрөг
гарч буй утга нь долларын ханшийн хувьд гарч байгаа өгөөж бөгөөд худалдан авагч цаг үеэ
зөв сонгож авч чадвал эерэг утга бүхий өгөөжийг хүртэж ашиг олох боломж байсаар байгаа
гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. ARCH загварыг үнэлснээр ARCH нөлөөг арилгаж чадсан эсэхийг
шалгаж үзье.
Тэгшитгэлийн параметр нь 1 хувийн түвшинд ач холбогдолтой байгаагаас гадна,
дисперсийн тэгшитгэлийн бүх параметрүүд нь 1 хувийн түвшинд ач холбогдолтой байгаа нь
ARCH(1) загвараар үнэлэх нь тохиромжтой болохыг илэрхийлж байна.

Шалгуурын үр дүнгээс харвал статистик утга нь критик утгаас их мөн Prob утга нь ач
холбогдолтой гэж гарсан тул ARCH нөлөөтэй гэдгийг харуулж байна. Мөн загварын сонголтыг
илэрхийлдэг AIC, SIC, HQ утга нь бага гарсан тул ARCH(1) загвар тохиромжтой болохыг
илэрхийлж байна.
Тэгшитгэлийг бичвэл:
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Хүснэгт 7. Долларын ханшийн хэтийн төлөв 2021 он
Он, сар
Хэтийн төлөв
Бодит утга
Харьцангуй алдаа

1/1/2021
2849.78
2849.82
0.001

2/1/2021
2850.00
/
/

Долларын ханшийн сарын өөрчлөлтийг таамаглахад эдийн засагт ямар нэгэн шокийн нөлөөлөл
гарахгүй бол 2021 оны 1 дүгээр сард долларын ханш 2849.7761 төгрөгтэй, 2021 оны 2 дугаар
сард долларын ханш 2850.0022 төгрөгтэй тэнцэхээр байна.
В. Шинжилгээний нэгдсэн дүн
Долларын ханшийн 1997-2020 оны сарын дундаж ханшийн мэдээллийг ашиглан ARMA,
ARCH бүлгийн загваруудаар 2021 оны эхний хоёр сарыг таамаглалаа.
Хүснэгт 8. Шинжилгээний хүрээнд тооцоолсон долларын ханшийн хэтийн төлөв
Загвар
ARMA
ARCH
Бодит утга

1/1/2021
2850.58
2849.78
2849.82

2/1/2021
2851.61
2850.00
/

Хүснэгтээс харвал ARCH бүлгийн загвараар тооцсон долларын ханш бодит ханшид ойр
буюу 0.04 төгрөгөөр бага байна. Харин ARMA загвараар тооцсон ханш бодит ханшаас 0.76
төгрөгөөр их байна.
Зураг 5. Шинжилгээний хүрээнд тооцоолсон долларын ханшийн хэтийн төлөвийн график

Дээрх графикаас харахад ARMA загвараас ARCH бүлгийн загвар нь
бодит утгад илүү дөхсөн байна. Энэхүү судалгаагаар валютын ханшийн
өөрчлөлт, хэтийн төлвийг ARMA, ARCH бүлгийн загваруудыг ашиглан
тодорхойлсноор тохирох загварыг сонгож, ханшийн өөрчлөлтийг
таамаглахаар зорьсон билээ. ARCH бүлгийн загварыг долларын ханшийн
хэтийн төлөвийг тооцоолоход ARMA загвараас илүү үр дүнтэй байна
гэж дүгнэж байна. Тиймээс 2021 оны 2 дугаар сарын дундаж ханш 2850.00
төгрөгтэй ойролцоо утгатай байх болов уу гэсэн таамаглал дэвшүүлж
байна.
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ДҮГНЭЛТ
ARMA загварын гол зарчим нь өмнөх
үеийн утга болон алдаанаасаа хамаардаг гэж
үздэг. Валютын ханшийн таамаглалд өргөн
хэрэглэгддэг. Цувааны өмнөх цаг хугацаанд
өсөлт (бууралт)-тэй бол өнөө үед өмнөх үеийн
өсөлт бууралтын уялдаатайгаар өнөө үеийн
хувьсагчийг тайлбарлаж болох юм гэсэн
зарчим дээр суурилдаг.
Аливаа
санамсаргүй
хувьсагчид
тооцож боломгүй гадны нөлөөлөгч хүчин
зүйл буюу шокийн нөлөө олон байдаг. Эдгээр
нөлөөлөгч хүчин зүйлүүд үнэлгээний алдааг
улам ихэсгэдэг. Тэгвэл эдгээр алдаанд шокийн
нөлөө агуулагдаж байдаг гэдэг дээр уг загвар
үндэслэгдэж байдаг.
ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity) загварыг анх Engle
(1982) танилцуулсан. Engle энэхүү ARCH
аргаараа 2003 онд Нобелийн шагналыг эдийн
засгийн салбарт Granger-ийн хамт хүртсэн

байдаг. Санхүүгийн зах зээлийн хэлбэлзлийг
загварчлахад ARCH процесс тохиромжтой.
Нөгөө талаар валютын ханш үнийн тогтвортой
байдал, компанийн ашгийн түвшингээр
дамжин улс орны эдийн засгийн тогтвортой
байдалд нөлөөлөх ба энэ нь эргээд санхүүгийн
салбарын  тэр дундаа хөрөнгийн зах зээлийн
хэлбэлзэлд нөлөөлж байдаг. Бодит амьдралд
ARCH загвар нь дан ганц санхүүгийн зах
зээлийн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлэгдэхгүй,
макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох
валютын ханш, инфляц гэх мэт ухагдахууныг
шинжлэхэд ч өргөн ашиглагддаг.
Уг загваруудын аль аль нь валютын
ханшийг таамаглахад тохиромжтой. Бидний
хийсэн судалгаанаас ARCH бүлгийн буюу
санхүүгийн хувьсагчийн шинж чанарыг
нарийн харуулах чадвартай загвар нь илүү
ач холбогдолтой, оновчтой загвар гэсэн
дүгнэлтэд хүрч байна.

Ашигласан номын жагсаалт:
1. Монгол хэлээр хэвлэгдсэн бүтээл
1. Заяа Ц. Валютын ханшийн прогноз ба ARFIMA загвар. УБ., 2014.
2. Пүрэвсүрэн Ж. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл. УБ., 2013.
3. Мөнхбаяр Ц., Даваадалай Б. Гадаад валютын дотоодын захын дарамтыг
хэмжих нь: EMP индекс. УБ., 2010.
4. Лхагвадорж М. Валютын ханшийн хэлбэлзлийн банкинд үзүүлэх нөлөө.
УБ., 2010
5. Мөнхзул Б. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн импортод
үзүүлэх нөлөөг тооцох нь. УБ., 2014.
6. Мөнхзул Б. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах нэрлэсэн ханшийн
инфляцид үзүүлэх нөлөө. УБ., 2014.
7. Даваажаргал Л. Ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл. УБ., 2015.
8. Бямбацогт Ц., Цэнгүүнжав Б. Валютын ханшийн эдийн засагт үзүүлэх
нөлөө. УБ., 2016.
9. Eviews программыг шинжилгээнд ашиглах нь гарын авлага. Үндэсний
статистикийн хороо. УБ., 2018.
2. Гадаад хэлээр хэвлэгдсэн бүтээл:
1. Roman Kozhan.Financial econometrics eviews-2010.
3. Цахим хуудас:
1. https://www.mongolbank.mn/listpublications.aspx?id=55
2. https://www.1212.mn/
62 | CitScience

2021 он Нэгдүгээр улирал

"СИТИ" ИХ СУРГУУЛИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ
Монгол Улсын Дээд шүүхийн дарга, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Шүүхийн
ерөнхий зөвлөлийн дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Гавьяат хуульч “СИТИ”
Их сургуулийн анхны Удирдах зөвлөлийн дарга Дашдоржийн Дэмбэрэлцэрэнгийн нэрэмжит
Хууль зүйн сургууль 2017 оноос эхлэн Нийтийн эрх зүйн тэнхим болон Хувийн эрх зүйн
тэнхим, Клиник сургалтын төв гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэй ажиллаж байна. Манай
сургууль хувь хүний болон нийгмийн хариуцлагыг өндрөөр ухамсарласан, эрх зүйн онол,
арга зүй эзэмшсэн, хууль хэрэглэх, судалгаа, шинжилгээ хийх, өндөр чадвартай, ёс зүйтэй
хууль зүйн салбарын шилдэг мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна.

www.citi.edu.mn/law-school

63 | CitScience

63

63 | CitScience

