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ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Г 2020/#14

Энэхүү мэдээлэл нь “Ард Секюритиз ҮЦК”-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн шинжээчийн
байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд зах зээл болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр өөрчлөгдөх боломжтой юм. Бүх мэдээ, мэдээллүүд нь үүнд
“Ард Секюритиз ҮЦК”-ийн эх сурвалж болгосон буюу гаргасан мэдээлэл үнэн бодит гэж үзсэн эх сурвалжаас авсан боловч нарийвчлал нь
баталгаажаагүй болно. Өнгөрсөн үзүүлэлт нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй тул энэхүү мэдээлэлд агуулагдаж буй мэдээллийг үйл
ажиллагаандаа ашигласнаас үүдсэн аливаа хохиролд “Ард Секюритиз ҮЦК” хариуцлага хүлээхгүй болно.
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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020 оны 3-р сарын 30- 4-р сарын 06 хооронд

Онцлох үйл явдлууд

• Өнгөрсөн долоо хоногт, АНУ-н S&P 500 зэрэг
гол индексүүд засгийн газраас эдийн засгаа
сэргээх зорилгоор авч буй олон арга
хэмжээний ачаар 3-р сарын сүүлийн доод
цэгээсээ 17 хувиар өссөн байна. Хэдийгээр
уг сэргэлт нь 1929 оны хямралаас хойших 7
хоногийн хамгийн өндөр өсөлтүүдийн нэгт
багтаж байсан ч хувьцааны ханш энэ оны
эхэн үеэс 20 хувиар бууралттай
үзүүлэлттэйгээр хаагдлаа.

• Гуравдугаар сар нь хөрөнгийн зах зээлийн
хувьд ихээхэн хэлбэлзэлтэй бөгөөд S&P 500
индекс маш богино хугацаанд баавгай зах
зээлд шилжсэн, FTSE 100 индекс 1987 оноос
хойших хамгийн өндөр уналттай улирлаа
бүртгүүлсэн сар болж өнгөрлөө. Гэсэн хэдий
ч бирж дээрх арилжааны тоо хэмжээ 60
хувийн өсөлттэй байсан нь хөрөнгө
оруулагчид хаалтын дуудлага худалдааг
хүлээлгүйгээр хөрөнгө оруулалтаа
зарсантай холбоотой юм.

S&P 500 индекс: Салбарын үзүүлэлт

S&P 500 индекс: Үнийн үзүүлэлт

Хувьцааны индексүүд

Америк (17:10 04/03/20) Индексийн өгөөж

Нэр Үнэ цэнэ Өөрчлөлт 1-өдөр 5-өдөр 1-сар 1-жил

DJIA 21,052.53 -360.91 -1.69% -2.69% -19.40% -19.70%

S&P 500 2,488.65 -38.25 -1.51% -2.08% -17.70% -13.39%

Nasdaq 7,528.11 -107.54 -1.41% -0.79% -13.19% -0.22%

Russell 2000 1,052.05 -33.76 -3.11% -7.06% -28.86% -32.60%

NYSE Comp. 9,880.63 -181.74 -1.81% -3.02% -21.54% -23.01%

Европ 

FTSE 100 5,415.50 -64.72 -1.18% -1.89% -19.24% -27.00%

DAX 9,525.77 -45.05 -0.47% -1.10% -20.25% -20.32%

CAC 40 4,154.58 -66.38 -1.57% -4.56% -22.51% -24.03%

Euro Stoxx 50 2,662.99 -25.50 -0.95% -2.41% -20.83% -22.49%

FTSE MIB 16,384.25 -449.68 -2.67% -2.13% -23.99% -24.69%

Ази, Номхон далай 

Nikkei 225 17,820.19 1.47 0.01% -8.09% -16.45% -17.93%

Hang Seng 23,236.11 -43.95 -0.19% -1.31% -13.19% -22.51%

Shanghai 2,763.99 -16.65 -0.60% -0.30% -10.02% -14.06%

BSE Sensex 27,590.95 -674.36 -2.39% -7.87% -28.28% -29.03%

S&P/ASX 200 5,067.50 -86.8 -1.68% 3.93% -20.77% -19.37%

Валют
EUR/USD 1.081 0.001 0.09% -3.04% -3.88% -3.85%

USD/JPY 108.43 -0.1 -0.09% 0.53% 2.22% -2.66%

GBP/USD 1.2263 -0.0129 -1.04% -1.45% -5.28% -6.79%

USD/CHF 0.9772 0.0006 6.00% 2.71% 3.30% -2.15%

AUD/USD 0.5996 0.0004 0.07% -2.68% -9.34% -15.69%

USD/CNY 7.0923 0.0081 0.11% -0.06% 2.24% 5.68%

USD/HKD 7.7523 -0.0011 -0.01% 0.02% -0.25% -1.23%

USD/CAD 1.4204 0.001 0.07% 1.56% 5.85% 6.37%

USD/MXN 25.0125 0.0288 0.12% 6.80% 25.88% 29.98%

Bitcoin (BTC/USD) 6869.45 159.75 2.38% 6.15% -24.73% 29.86%

U.S. Dollar Index 100.68 0.5 0.50% 2.35% 3.88% 3.59%

Түүхий эд (ам. доллараар)
Түүхий нефтийн фьючерс 29.00 3.68 14.53% 34.82% -36.82% -53.57%

Brent нефтийн фьючерс 34.65 0.54 1.58% 23.97% -30.69% -50.01%

Алтны фьючерс 1648.8 11.1 0.68% 1.46% -1.15% 27.29%

Мөнгөний фьючерс 14.515 -0.139 -0.95% -0.13% -16.55% -3.89%

Зэсийн фьючерс 2.1775 -0.041 -1.85% 0.25% -14.79% -26.15%

Байгалийн хийн фьючерс 1.659 0.107 6.89% -0.72% -6.38% -39.45%

Bloomberg түүхий эдийн индекс 277.58 2.89 1.05% -1.86% -14.05% -20.70%

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)
Купон % Улс Өгөөж (%) Өгөөжийн өөрчлөлт Өгөөжийн зөрүү (Америк)

1.50 Америк 0.596 0.002 -

0.00 Герман -0.439 -0.003 -103.5

4.75 Их Британи 0.313 -0.018 -28.3

2.50 Австрали 0.765 -0.003 16.9

3.29 Хятад 2.725 0.048 212.9

3.00 Шинэ Зеланд 1.033 -0.073 43.6

0.00 Франц 0.078 0.032 -51.9

1.35 Итали 1.531 0.049 93.5

0.50 Испани 0.727 0.006 13.1
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Жонс Хопкинс-ийн гаргасан мэдээллээр, дэлхий нийтээр шинэ коронавирусын тохиолдол 1 саяыг давж, улмаар тахал
өвчний улмаас хямралд орсон эдийн засагт урт хугацааны өөрчлөлт оруулах нь зайлшгүй боллоо.

Америк

Шинэ коронавирусын тахал нь АНУ-н эдийн засагт ноцтой хохирол учруулж байгаа бөгөөд тэр дундаа хөдөлмөрийн зах
зээлд хамгийн хүчтэй нөлөөлөх төлөвтэй байна.
• Өнгөрсөн 3-р сард сүүлийн санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн олон тоогоор ажлын байр алдагдсан байна.
• Хөдөлмөрийн яамны мэдээлснээр вирусийн тархалтыг зогсоох зорилгоор тавигдсан янз бүрийн арга хэмжээ нь АНУ-н

эдийн засагт ноцтой хохирол учруулж үр дүнд нь 3-р сард ажиллах хүчний тоо 701,000-аар буурсан байна. Ингэснээр нь
3-р сард ажилгүйдлийн төвшин 2-р сарын 3.3% -ас 4.4% болж нэмэгдэв. Нийт ажлын байрны алдагдлын гуравны хоёр нь
аялал жуулчлалын салбарт тохиолдсон байна.

• Эдийн засагчид энэхүү вирусийн хямрал нь дайнаас хойших хамгийн хүнд эдийн засгийн уналтыг бий болгож байна
гэжээ. Оксфордын эдийн засаг 5-р сар гэхэд 27.9 сая ажлын байр алдагдаж ажилгүйдлийн төвшинг 16% -д хүрнэ гэж
тооцоолсон нь 2010 оноос хойш нийт шинээр бий болсон ажлын байрны тоотой бараг тэнцүү байна.

• Санхүүгийн дарамт ихсэх тусам бизнесүүд ажилчдаа халах эсвэл цалин урамшууллыг багасгах нь олширч байна.
• АНУ-н жижиг бизнесүүдийн тал хувь нь энэ сард коронавирусын улмаас үүссэн санхүүгийн хямралаас болж түрээсийн

болон моргежийн төлбөрөө бүрэн төлөөгүй байна.

Ажилгүйдлийн төвшин
Анхны ажилгүйдлийн нэхэмжлэл өнгөрсөн долоо
хоногт 6.6 сая хүрч, хоёр долоо хоногийн өмнө
бүртгэгдсэн дүнгээс хоёр дахин нэмэгджээ.

Үйлдвэрлэл эрхлэгчид ба удирдлагын төвшний бус
ажилчдын сарын дундаж орлого нэг жилийн
өмнөхөөс огцом бууралттай байна.
IHS Markit-ийн баасан гарагт хийсэн мэдэгдэлд
дурдсанаар АНУ-н үйлчилгээний индекс 3-р сард 2-
р сард 49.4 байсан төвшнөөсөө 39.8 хүртэл буурч,
судалгааг 10 жилийн өмнө эхлүүлснээс хойших
хамгийн тааруу үзүүлэлтийг үзүүлээд байна.
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Евро бүс

Коронавирусын тахлын өвчлөл Европт өргөн тархаж, бүс нутгийн хэмжээнд нийт уг халдвараар нас барсан хүний тоо
30,000-с давсан боловч бараг бүх улс орны тархалтын эсрэг хатуу хорио цээр тавьсны үр дүнд шинэ тархалтын тоо буурч
эхэлжээ.
Европын холбооны санхүүгийн сайд нар 4-р сарын 9-ний өдөр уулзаж, эдийн засгийг сэргээн босгох арга хэмжээний талаар
шийдвэрлэнэ. ЕХ өнөөг хүртэл засгийн газруудад ажлын байр хэмнэх, эдийн засгийг тайвшруулахад туслах 100 тэрбум
еврогийн зээлийн төлөвлөгөөг танилцуулаад байна.

Бизнесийн үйл ажиллагаа огцом буурчээ.
• IHS Markit-ийн Евро бүс ба Их Британи дахь үйлчилгээний салбарын худалдан авалтын менежерүүдийн судалгаагаар 3-р

сард коронавирусын халдвартай холбоотой хязгаарлалтаас болж уг индекс огцом буурсан үзүүлэлт гарчээ. Бодит тоо
нь флэш тооцооллоос хамаагүй бага байсан байна.Судалгаанд багтсан хамгийн том дөрвөн орон нь бүгд түүхэн дэх
хамгийн огцом бууралтыг бүртгүүлж тэр дундаа Итали, Испани зэрэг улсууд хамгийн их хохирлыг амсаад байна.

• Үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд үйлчилгээний салбар шиг муу биш ч гэсэн буурсан үзүүлэлттэй байна.Ирээдүйд итгэх
итгэлийн судалгаа ч эхэлсэн 2012 оны долдугаар сард эхэлснээс хойших хамгийн доод цэгтээ хүрэв.

• IHS Markit-ийн Бизнесийн ахлах эдийн засагч Крис Уильямсон хэлэхдээ, евро бүсийн эдийн засаг жилийн жилийн 10
орчим хувийн бууралттай байна гэж таамаглажээ.

• Эдийн засагт харагдаж буй багахан хэмжээний өсөлт нь хүнсний үйлдвэрлэл, эм үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд зэрэг эдийн
засгийн жижиг хэсгүүдээр хязгаарлагдаж байна. Коронавирусын тархалтыг хязгаарлах оролдлогоо бүхий бараа
бүтээгдэхүүний хэрэгцээнд нийтлэг уналтыг бий болгож байна.

Евро бүсийн худалдан авах менежерүүдийн индекс Евро бүсийн орнуудын 10 жилийн хугацаатай
Засгийн газрын бондын өгөөж

• Үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн аль алиных нь хувьд шинэ захиалга түүхэн дэх хамгийн доод цэгтээ хүрж буурав.
• Бараа, үйлчилгээний хил дамнасан хөдөлгөөн царцсаны улмаас экспортын захиалга огцом буурав.
• Бизнес эрхлэгчид ажилчдын тоогоо бууруулахын зэрэгцээ ажилгүйдлийн төвшин өндөр өсөлттэй байна.
• Итали улсын засгийн газрын өр нь 2.4 их наяд евро (2.6 их наяд ам.доллар) буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 136

хувьтай тэнцэж байгаа нь уг улсыг тахлын хямралд хамгийн их хохирол амсах гол хүчин зүйл болж улмаар тус улсын
өр нь ДНБ-ий 160% -д хүрэх магадлалтай байгааг эдийн засагчид сануулж байна.
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Ази Номхон далайн бүс

Хамгийн өөдрөг хувилбараар авч үзвэл Азийн
хөгжиж буй орнуудын өсөлтийн хурд бараг 4 
пунктээр буурна гэж Дэлхийн банкны эдийн
засагчид тооцов.

Бизнесийн үйл ажиллагаа огцом буурсантай
холбоотойгоор эхний улиралд Хятадын эдийн засаг
8% -ар буурсан нь уг улс дэлхийн бусад улс
орнуудад эдийн засгаа нээлттэй болгосноос хойш
сүүлийн 40 жилийн хугацаан ах хамгийн
доод төвшин болж байна.


