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Дэлхий нийтэд тархсан цар тахал “Түмэн

Шувуут” ХК-ийн хувьд борлуулалтанд шууд

нөлөөлөл байхгүй боловч тэжээлийн түүхий

эдийн хомсдол, үйлдвэрлэлийн өргөтгөл буюу

хөрөнгө оруулалт, вальютын ханшийн өсөлт

зэрэг нь үйл ажиллагааны зардал болон

төлөвлөлтөнд таагүй үр дагаварыг авчирсан.

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



Өндөг үйлдвэрлэл

2020 оны 3-р улирал хүртэлх

байдлаар нийт үйлдвэрлэсэн өндөг 52.5

сая ширхэг, борлуулалтын орлого 17.2

тэрбум төгрөг, цэвэр ашиг 2.8 тэрбум

төгрөг байна.

Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулвал тоон үзүүлэлтээр

үйлдвэрлэсэн өндөгний тоо 12.9%-иар,

борлуулалтын орлого 13.1%-иар өссөн

бол цэвэр ашгийн нэгж бүтээгдэхүүнд

ногдох хувь 11%-иар буурсан байна.
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БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Тэжээл үйлдвэрлэл

Өндөгний үйлдвэрлэлийн зардалын 63%

орчмыг тэжээлийн зардал эзэлдэг. “Түмэн

шувуут” компани нь өөрийн Agrofeed тэжээлийн

үйлдвэрт тахианы тэжээлийг үйлдвэрлэж өөрийн

хэрэгцээг хангахаас гадна малын тэжээл

үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг.

2020 оны 3-р улирал хүртэлх байдлаар

тахианы тэжээлийн нийт үйлдвэрлэл 8,287 тн

байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй

харьцуулахад 20.8%-ийн өсөлттэй, харин малын

тэжээлийн үйлдвэрлэл 1664 тн байгаа нь 28%-

ийн өсөлттэй байна.

Улирал Тахианы 

тэжээл /тн/

Малын 

тэжээл /тн/

2019 Q1+2+3 6861 1300

2020 Q1+2+3 8287 1664



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

“Усжуулах” ХК нь “Түмэн шувуут” ХК-

ийн охин компани бөгөөд Увс аймгийн

Баруун Туруун сумын нутагт усалгаатай

газар тариалангийн үйл ажиллагаа

явуулдаг, нийт талбайн хүчин чадал

3400 га. 2019 онд нийт 700 га талбайд

тариалалт хийж 912 тонн ургац авсан.

2020 онд 1000 га талбайд тариалалт

хийж, 3-р улирлын байдлаар ургац

хураалтын ажил явагдаж байна.



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Цаасан савалгааны үйлдвэрлэл

2020 оны 3-р улирал хүртэлх

байдлаар цаасан үүрний үйлдвэрлэл 2.1 сая

ширхэг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй

харьцуулахад 25 %-ийн бууралттай байна.

Энэ нь бусад компанид борлуулалт хийлгүй

зөвхөн өөрийн хэрэглээг хангасантай

холбоотой.

Улирал Цаасан үүр 

/сая.ш/

Цаасан сав 

/мян.ш/

2019 Q1+2+3 2.87 190.4

2020 Q1+2+3 2.13 177.9



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Бордооны үйлдвэрлэл
2020 оны 3-р улирал хүртэлх байдлаар

бордооны үйлдвэрлэл 619 тн байна. Бордооны

үйлдвэр нь жилийн 4-11 сарын хооронд үйл

ажиллагаа явуулдаг улирлын шинжтэй

үйлдвэрлэл юм.

Улирал Бордоо /тн/

2020 Q2 43.8

2020 Q3 575.4



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Сүрэг сэлбэлт

Манай улсад тахианы үржлийн аж

ахуй байхгүй бөгөөд өндөгний аж ахуй

эрхлэгч компаниуд хойд, урд хөршөөс

үржлийн өндөг импортоор оруулж сүрэг

сэлбэлт хийдэг. “Түмэн шувуут” компани нь

Hyline болон Hisex үүлдрийн үржлийн

өндөгийг импортоор авч өөрийн

инкубаторын байранд дарж дэгдээхэй

гарган авч сүрэг сэлбэлтээ хийдэг.

2019 онд нийт 6 удаагийн сүрэг сэлбэлт

хийсэн бол 2020 оны 3-р улирлын байдлаар

4 удаагийн сүрэг сэлбэлт хийсэн байна.



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2020 онд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, борлуулалтын нийт орлого өссөн боловч нийт 

борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг болон үйл ажиллагааны зардал 16%-иар өссөнөөр цэвэр ашиг 

буурсан байна.

Үзүүлэлт 2020.III /мян.төг/ 2019.III /мян.төг/

Борлуулалтын орлого 17,281,022.0 15,270,878.6

Борлуулалтын өртөг 12,134,293.9 10,521,732.9

Үйл ажиллагааны зардал 2,319,820.9 1,934,674.9

Цэвэр ашиг 2,826,907.2 2,814,570.8



САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2020 онд өмнөх оны 

бүтээн байгуулалт 

болох шинэ шувууны 

аж ахуй, бордооны 

үйлдвэр, шингэн 

өндөгний үйлдвэр, 

усалгаатай газар 

тариалан зэргийг 

ашиглалтанд 

оруулснаар эргэлтийн 

бус хөрөнгө нэмэгдсэн. 

Татварын өглөг, түүхий 

эдийн худалдан 

авалтын өглөг болон 

банкны урт хугацаат 

өглөг нэмэгдсэнээр өр 

төлбөр өссөн.

2020.III /мян.төг/ 2019.III /мян.төг/

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 11,737,902.3 15,026,451.9

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 20,976,598.4 13,185,249.4

Нийт хөрөнгийн дүн 32,714,400.7 28,211,701.3

Богино хугацаат өр 

төлбөрийн дүн

1,381,100.7 1,877,779.4

Урт хугацаат өр төлбөрийн 

дүн

5,550,000.0 2,750,000.0

Өр төлбөрийн нийт дүн 6,931,100.7 4,627,779.4

Эздийн өмчийн дүн 25,783,300.0 23,583,922.0

Өр төлбөр ба эздийн өмч 32,714,400.7 28,211,701.4



НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Үйлдвэрлэлийн зардалын
хэмжээ өссөн нь COVID-ын

үр нөлөөгөөр доорх нөхцөл

байдал үүссэнтэй шууд

хамааралтай. ҮҮНД:



НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

 Тэжээлийн түүхий эдийн хомсдол

Тахианы тэжээлийн зарим түүхий эд

нь манай улсын цаг агаарын онцлогоос

болж тарьж ургуулах боломжгүй

бөгөөд импортоор хөрш улсуудаас

оруулж ирдэг, харин улаанбуудай,

овъёос, рапс зэрэг түүхий эдийг

дотоодоос хангах боломжтой юм.

Record-breaking grain 
prices could impair 

growth in the Russian 
poultry and pork 

industry and make 
thousands of farms 

loss-making, according 
to analysts. 

Photo: Mark Pasveer

Эх сурвалж: allaboutfeed.net



Импортын түүхий эд

COVID гарсанаар улс орнуудын үйлдвэрүүд ажиллах хүчний хомсдолд орж үйлдвэрлэл тасалдалд орсон, хорио цээр, хязгаарлалтын улмаас ачаа

тээвэрлэлтийн явц удааширсан, ачаалал нэмэгдсэн зэрэг асуудал үүссэн. Манай улс тэжээлийн түүхий эдийг голлон Орос улсаас импортоор

оруулдаг бөгөөд түүхий эдийн эрэлт эрс ихэссэнээр (Хятад, Япон, Солонгос улсууд Орос улсаас түүхий эдийн таталтыг их хэмжээгээр хийсэн)

Орос улс дотооддоо түүхий эдийн хомсдолд орсон. COVID-ын улмаас гарсан хомсдол дээр зарим бүс нутагт цаг агаарын нөхцөл байдалаас

үүдэн ургац алдсан нь улам нэрмээс болсон бөгөөд түүхий эдийн үнийг ихээр өсгөсөн.

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Soybean price index at a high level

Soybean price index; index 100 = January 2020

Maize Prices

Maize prices are now being influenced by an increasing supply, namely seasonal harvest

pressure. Concerns about a downturn in the economy due to the revival of COVID-19 are

depressing prices for both wheat and corn.

Эх сурвалж: allaboutfeed.net



НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Дотоодын түүхий эд

2020 оны хаврын тариалалт оройтсон, ургацын болц хүлээснээр намрын тариа хураалт оройтсон.

Ургац хураалттай цаг агаарын хүндрэл давхцсан нь тариаланчдын хувьд бэрхшээл болоод байна. Гол

түүхий эд болох улаанбуудайн үнэ нь ургацын алдагдал, чанаргүй байдалаас болж өмнөх онтой

харьцуулахад 66%-иар, харин хивэгний үнэ өмнөх онтой харьцуулахад 45%-иар тус бүр өссөн.
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НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

₮/кг

₮/кг

₮/кг

₮/кг

 Вальютын ханшийн өсөлт

Тэжээлийн зарим түүхий эд, ХАА-н тоног төхөөрөмж зэрэг импортын бараа материалын үнэ нь
вальютын ханшын өсөлтөөс болж нэмэгдсэн.

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн

Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD

2020/09 2,854.17 3,366.34 27.04 3,702.62 37.60 419.00 2.42 2,090.28 2,160.18 2,065.23

2020/08 2,849.11 3,370.00 26.88 3,741.92 38.60 411.18 2.40 2,080.48 2,152.10 2,050.50

2020/07 2,836.41 3,253.95 26.59 3,592.93 39.65 404.49 2.37 2,044.37 2,102.08 1,996.09

2020/06 2,816.26 3,170.55 26.19 3,528.97 40.64 397.58 2.33 2,020.99 2,078.15 1,941.70

2020/05 2,797.25 3,046.94 26.10 3,439.73 38.39 393.69 2.28 1,971.80 2,000.95 1,820.97

2020/04 2,783.16 3,024.66 25.82 3,454.85 37.06 393.46 2.28 1,955.16 1,980.15 1,753.29

2020/03 2,769.03 3,067.13 25.77 3,430.16 37.46 394.57 2.27 1,955.50 1,991.41 1,727.41

2020/02 2,756.52 3010.28 25.09 3574.89 43.15 394.13 2.31 1985.92 2075.61 1842.68

2020/01 2,744.38 3,046.97 25.11 3,586.36 44.34 396.46 2.35 2,031.32 2,098.34 1,883.38

2019/12 2,727.34 3,030.51 24.99 3,573.98 43.38 388.75 2.32 2,009.69 2,070.02 1,876.78

2019/11 2,705.26 2,991.82 24.85 3,487.55 42.38 385.47 2.32 1,987.51 2,045.00 1,849.40

2019/10 2,678.01 2,958.16 24.76 3,379.99 41.62 377.38 2.26 1,953.07 2,029.74 1,818.31

2019/09 2,669.68 2,940.57 24.84 3,297.63 41.15 375.28 2.24 1,935.46 2,016.41 1,819.09

Эх сурвалж: mongolbank.mn



НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

₮/кг

₮/кг

₮/кг

₮/кг

Үйлдвэрлэлийн өргөтгөл буюу хөрөнгө оруулалт

Хил гаалийн хорио цээр, хязгаарлалт нь үйлдвэрлэлийн өргөтгөл буюу хөрөнгө оруулалтанд

цаг хугацааны алдагдалыг авчирсан. Манай компани нь шинэ өндөглөгчийн аж ахуй

байгуулах ажлын хүрээнд шувууны 3 байр барихаас 2 байрыг барьж ашиглалтанд оруулж

эхний өндөгөө аваад байна. Шувуу суух тоног төхөөрөмж болон бусад тоног

төхөөрөмжүүдийг импортоор оруулж, гадны нарийн мэргэжилтэнгүүд ирж угсралт

суурилуулалт, тохиргоо хийгддэг бөгөөд хил хаагдсаны улмаас саатал үүссэн. Бид өөрийн

инженер мэргэжилтэнгүүдээр тоног төхөөрөмж суурилуулалтыг цахим зааварчилгааны дагуу

хийсэн бөгөөд анх удаа хийгдэж байгаа туршлагагүй байдлын улмаас тооцоолсон

хугацаанаас 3 дахин урт хугацаа зарцуулсан нь компанийн үйл ажиллагаанд тодорхой

хэмжээгээр нөлөөлсөн. Гэхдээ АМЖИЛТТАЙ гүйцэтгэсэн.



Тэжээлийн түүхий эдийн хараат байдлыг багасгах1

ЦААШДЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

Улаанбуудай тариалалтыг нэмэгдүүлэх

Тосны ургамлын тариалалт хийх

Усалгааны системээр бүх талбайг тоноглох 

Хөрөнгө оруулалтын сурвалжийг өргөжүүлэх  2

Импортын түүхий эдийн сувгийг олон болгох

3

4 Хүний нөөцийг чадваржуулах, хөдөлмөрийн хувиарлалтыг  нарийвчлах

Үйлдвэрлэлийн ашигт ажиллагааг сайжруулах, бүтээмж нэмэгдүүлэх



Амьдрал оршин тогтноход 
хүнсний үйлдвэрлэл ажилласаар...

ТҮМЭН ШУВУУТ УЛАМ ИХ 
ХИЧЭЭЖ АЖИЛЛАХ БОЛНО


