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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

Онцлох үйл явдлууд

• Дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн
холимог үзүүлэлтүүд болон АНУ, Хятад улс
хоорондын худалдааны маргааны
хурцадмал байдлаас үүдэн хувьцааны ханш
өнгөрсөн долоо хоногт уналттай дүнтэйгээр
зах зээлийг хаалаа. S&P 500 индексийн үнэ
сүүлийн таван өдрийн арилжаагаар 2.3
хувиар буурсан бол технологийн хувьд хүнд
жинтэй Nasdaq Composite 1.2 хувиар унасан
үзүүлэлттэй байна. АНУ-н Худалдааны яам
Хятадын цахилгаан холбооны тоног
төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Huawei болон
түүний АНУ дахь ханган нийлүүлэгчдэд
чиглэсэн экспортын хяналтыг чангатгана
хэмээн мэдэгдсэний дараа АНУ-н
хувьцааны ханш ийнхүү буурсан байна.

• Дөрөвдүгээр сард АНУ-н аж үйлдвэрийн
гарц болон жижиглэнгийн борлуулалтын
хэмжээ түүхэн дээд хэмжээгээр буурсан
зэрэг шинээр гарсан эдийн засгийн таагүй
тоо баримтууд хөрөнгө оруулагчдын зан
төлөвт нөлөөлж эдийн засгийн сэргэлтийн
хүлээлтийг бууруулаад байна.

• Эдийн засгийн таагүй мэдээллүүд хөрөнгө
оруулагчдыг эрсдэл багатай хөрөнгө
оруулалт уруу хөтөлснөөр алтны үнэ баасан
гарагт нэг трой унц нь 1,744 америк доллар
болж өслөө.

• Саудын Араб болон газрын тосны бусад гол
үйлдвэрлэгчид нийлүүлэлтээ бууруулсан
үүний зэрэгцээ олон улс орнууд эдийн
засгаа нээж эхэлсэнтэй холбоотойгоор
газрын тосны эрэлт өсөх хандлага илэрсэн
зэргийн улмаас брэнт газрын тосны үнэ
гурав дахь долоо хоногтоо өсөж улмаар нэг
сарын хугацаан дахь хамгийн өндөр дүндээ
хүрлээ.

Эх сурвалж: FT, Bloomberg

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%) Өгөөжийн өөрчлөлт
Өгөөжийн зөрүү 

(Америк)

1.50 Америк 0.646 0.026 -

0.00 Герман -0.529 0.011 -117.5

4.75 Их Британи 0.235 0.028 -41.1

2.50 Австрали 0.919 0.011 27.3

3.00 Шинэ Зеланд 0.51 -0.030 -13.6

0.00 Франц -0.026 0.011 -67.2

1.35 Итали 1.854 0.034 120.8

0.50 Испани 0.812 0.051 16.6

#1

Хувьцааны индексүүд

Америк (17:17 05/15/20) Индексийн өгөөж

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

DJIA 23,685.42 60.08 0.25% -2.65% -2.30% -8.07%

S&P 500 2,863.70 11.2 0.39% -2.26% -0.38% 0.15%

Nasdaq 100 9,152.64 58.21 0.64% -0.73% 3.63% 21.98%

Russell 2000 1,256.99 19.44 1.57% -5.46% 2.27% -18.15%

NYSE Comp. 10,947.32 19.91 0.18% -3.58% -2.33% -13.51%

Европ 

FTSE 100 5,799.77 58.23 1.01% -2.29% 0.22% -21.08%

DAX 10,465.17 128.15 1.24% -4.03% -1.51% -14.49%

CAC 40 4,277.63 4.5 0.11% -5.98% -4.92% -21.34%

Euro Stoxx 50 2,770.70 10.47 0.38% -4.73% -4.07% -19.12%

FTSE MIB 16,852.35 -15.41 -0.09% -3.37% -1.19% -20.15%

Ази, Номхон далай 

Nikkei 225 20,037.47 122.69 0.62% -0.70% 0.70% -5.71%

Hang Seng 23,797.47 -32.27 -0.14% -1.79% -2.39% -14.85%

Shanghai Comp. 2,868.46 -1.88 -0.07% -0.93% 1.06% -0.48%

BSE Sensex 31,097.73 -25.16 -0.08% -1.72% -1.55% -18.01%

S&P/ASX 200 5,404.80 76.1 1.43% 0.25% -1.51% -15.09%

Валют
EUR/USD 1.0818 0.0012 0.11% -0.18% -0.53% -3.05%

USD/JPY 107.06 -0.17 -0.16% 0.40% -0.44% -2.74%

GBP/USD 1.2106 -0.0125 -1.02% -2.40% -3.15% -4.76%

USD/CHF 0.9717 -0.0014 -0.14% 0.10% 0.52% -3.88%

AUD/USD 0.6414 -0.0047 -0.73% -1.75% 0.80% -6.53%

USD/CNY 7.1021 0.0063 0.09% 0.40% 0.41% 2.65%

USD/HKD 7.7515 -0.0005 -0.01% -0.01% 0.01% -1.25%

USD/CAD 1.4107 0.0056 0.40% 1.30% 0.76% 4.80%

USD/MXN 23.962 0.0929 0.39% 1.20% 0.94% 25.01%

Bitcoin (BTC/USD) 9,576.3 351.09 3.81% -4.18% 35.61% 34.28%

U.S. Dollar Index 100.38 -0.054 -0.05% 0.64% 0.61% 2.59%

Түүхий эд (ам. доллараар)
Түүхий нефтийн 
фьючерс 29.71 2.15 7.80% 20.63% 63.96% -52.62%

Brent нефтийн фьючерс 32.74 0.24 0.74% 6.09% 15.89% -54.63%

Алтны фьючерс 1754.1 13.20 0.76% 2.89% 3.52% 37.32%

Мөнгөний фьючерс 17.08 0.924 5.72% 8.27% 11.38% 18.69%

Зэсийн фьючерс 2.33 -0.015 -0.64% -3.52% -0.36% -14.76%

Байгалийн хийн фьючерс 1.64 -0.045 -2.68% -10.36% -7.10% -37.65%

Bloomberg түүхий эдийн 
индекс

61.66 0.37 0.61% -1.06% -0.70% -22.64%
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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

S&P 500 индекс: Үнийн  үзүүлэлт S&P 500 индекс: Салбарын үзүүлэлт

Эх сурвалж: Vanguard

Эх сурвалж: Yahoo Finance Эх сурвалж: WSJ

-45% -35% -25% -15% -5% 5%

S&P

Харилцаа холбооны үйлчилгээ

Үндсэн хэрэглээний бус …

Үндсэн хэрэглээний бүтээгдэхүүн

Эрчим хүч

Санхүүгийн байгууллага

Эрүүл мэнд

Аж үйлдвэр

Мэдээллийн технологи

Материал

Үл хөдлөх хөрөнгө

Нийтийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүн

Долоо хоногийн өөрчлөлт % Жилийн өөрчлөлт % 
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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

АНУ БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ СӨРӨГ БОЛГОХ УУ?
2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

Эх сурвалж: WSJ, Morgan Stanley, Business Insider, Medium, Hedgeye

Өнгөрсөн долоо хоногт, АНУ-н хөрөнгийн зах зээлд Холбооны Нөөцийн Банк богино хугацааны жишиг
хүүг дахин бууруулж сөрөг түвшинд хүргэх болов уу гэсэн хүлээлт бий болсон. Швед, Швейцар, Япон
зэрэг улсуудын төв банкнууд сөрөг хүүг хэрэгжүүлж байсан туршлагатай боловч АНУ-н хувьд сөрөг хүү
гэдэг харьцангуй шинэлэг ойлголт юм. Ерөнхийлөгч Donald Trump сөрөг хүүг хэрэгжүүлэх нь АНУ-ын
эдийн засагт “бэлэг” болно гэж мэдэгдсэн байгаа. Харин Jerome Powell тэргүүтэй ХНБ-ны удирдлагууд
үүнийг эрс эсэргүүцсээр ирсэн.

#3

Сөрөг хүү гэж юу вэ?

Сөрөг зээлийн хүүг энгийнээр зүйрлүүлж тайлбарлавал хүүгүй мөртлөө сарын төлбөртэй хадгаламж
юм. Өөрөөр хэлбэл та мөнгөө хадгалсныхаа төлөө хүү авах бус мөнгө төлнө гэсэн үг. Ийм данс нь
мөнгөө зарцуулах, өөр зүйлсэд хөрөнгө оруулах бус хадгалах нь алдагдалтай байх нөхцөл байдлыг
хөрөнгө оруулагчдад бий болгодог ба энэ нь уг бодлогын гол зорилго нь юм. Сөрөг хүү нь
хадгаламжийн өртгийг ихэсгэснээр хүмүүст мөнгөө хадгалах бус зарцуулах, хөрөнгө оруулалт хийх
сэдлийг бий болгож улмаар энэ нь эдийн засгийг эрчимжүүлж өсөлтийг дэмжих гол зорилготой юм.

Сөрөг хүү хэр үр дүнтэй вэ?

Европ, Японы эдийн засгийг сүүлийн хэдэн жилийн турш дагаж буй хэн бүхний хувьд сөрөг хүүний эдийн засагт үзүүлж буй өсөлт харьцангуй
хязгаарлагдмал байна. Үүнд хэд хэдэн шалтгаан байна:
Санхүүгийн системийн хувьд сөрөг хүү нь харьцангуй шинэ ойлголт учир системийн тогтолцоо, хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж зорьсон үр
дүнд хүрэхэд хүндрэлтэй байдлыг бий болгодог. Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хадгаламжийг өртөгтэй болгосноор банкнуудын хувьд
хангалттай шинэ зээл гаргахад хүндрэл учирч улмаар энэ нь эргээд эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарладаг байна. Энэ тохиолдолд сөрөг хүү нь
арилжааны банкнуудад татвар болж үйлчилснээр тэдгээрийн зээлийн багтаамж бололцоог бууруулах нөлөө үзүүлнэ.

Хадгалагчдын хувьд ч бас дарамт учирч буй. Хадгаламжийн хэмжээ нь сар бүр өсөх байтал харин ч үнэ цэнэ нь буураад байвал хүмүүс
хэрэглээгээ улам ихээр ханаж, хадгаламжаа багасгах бус бүр ихэсгэж болзошгүй юм. Жишээ нь орон сууц худалдаж авахаар мөнгөө хадгалж
буй нэгний хувьд банкан дахь хадгаламжийн үнэ цэнэ нь сөрөг хүүний улмаас сар бүр унаж байхад худалдан авах гэж буй байрны үнэ нь улам
бүр өснө. Энэ түүнийг илүү ихийг хадгаламж, хувийн зарцуулалтаа багасгахад хүргэснээр түүний эдийн засгийн үйл ажиллагаанд үзүүлж буй
одоогийн хувь нэмэр ч мөн буурах юм.
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АНУ БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ СӨРӨГ БОЛГОХ УУ?
2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

Эх сурвалж: Business Insider, FT

#4

Зах зээл ямар хүлээлттэй байна 
вэ?
Холбооны сангийн хүүтэй холбосон фьючерсийн гэрээний
өгөөж сүүлийн өдрүүдэд тэгээс доош болж унав. Энэ нь
хөрөнгө оруулагчдын дунд Холбооны Нөөцийн Банк 2021
оны дунд үе гэхэд богино хугацааны жишиг хүүгээ
одоогийн түвшин буюу 0-0.25 хувиас доош буулгана,
улмаар АНУ-н хүү сөрөг нутаг дэвсгэрт шилжинэ гэх
хардлагыг бий болгоод буй.

Хэрэв АНУ-д зээлийн хүү үнэхээр
сөрөг болбол дэлхийн хөрөнгө
оруулалтын орчин хэрхэн
өөрчлөгдөх вэ?
Богино хугацаандаа энэ нь хөрөнгө оруулагчдыг хувьцаанд
илүүтэйгээр хөрөнгөө байршуулахад хүргэнэ.
Тэр дундаа, тэд санхүүгийн хувьд чадалтай, өндөр ногдол
ашиг тараадаг компаниудын хувьцааг сонгох магадлалтай.
Өгөөжийн муруй шулуун бөгөөд тэг орчимд байрлах учир
хөрөнгө оруулагчдын хувьд АНУ-н богино хугацааны
засгийн газрын бондод хөрөнгө оруулах нь ашиггүй тусах
юм.

Тэтгэврийн сангууд, хандив, засгийн газрын эрх бүхий
сангууд бүгд өгөөжийн босготой байдаг учир бонд болон
бэлэн мөнгөний өгөөж багассан тохиолдолд уг сангууд
эрсдэл өндөр өгөөж өндөр хөрөнгөөс ургацаа хайхад хүрнэ.
Хүү үүрд сөрөг хэвээр байхгүй нь тодорхой. Иймээс, хэрэв,
хүү өссөн тохиолдолд эдгээр өндөр эрсдэл
бүхий хөрөнгөнд мөнгөө байршуулсан сангууд асар их
алдагдал хүлээж болзошгүй.

Түүнчлэн америк долларын хувьд дэлхийн нөөцийн валют
учир сөрөг хүүтэй байхад тохиромжгүй юм. Учир нь
нөөцийн валют хамгийн аюулгүй хөрөнгө оруулалт байх
ёстой байтал сөрөг хүүтэй болсон тохиолдолд энэ нь
дэлхийн санхүүгийн системийг доголдуулж их хэмжээний
алдагдал, тодорхойгүй байдлыг үүсгэх эрсдэлтэй.

ХНС-н бодлогын хүүн таамаглал: 2021 оны 
6-р сарын фьючерс

АНУ-н 5-жилийн засгийн газрын бондын өгөөж, %



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Саяхныг хүртэл АНУ-д V хэлбэрийн эдийн засгийн сэргэлт боломжтой төдийгүй өндөр магадлалтай хэмээн олон
шинжээчид үзэж байсан. Харамсалтай нь коронавирусын хямралын улмаас ажлын байраа алдан ажилгүйдлийн
тэтгэмж хүссэн иргэдийн тоо улам өсөж, олон сая хэрэглэгчид гэртээ гацсан хэвээр байгаа нь эдийн засгийн
сэргэлтийн талаарх уг өөдрөг хүлээлтийг мохоож байна.

2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

• АНУ-н төсвийн алдагдал энэ онд бараг дөрөв дахин ихсэж, 3.8 триллион америк доллар буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 19 хувьтай
тэнцэхээр байна. Харин засгийн газрын өр оны эцэст ДНБ-ий 100 хувиас давж 2023 онд ДНБ-ий 106 хувьд хүрснээр дэлхийн хоёрдугаар
дайнаас хойш хамгийн өндөр дүндээ хүрнэ хэмээн эдийн засагчид таамаглаж байна.

• АНУ-д өнгөрсөн долоо хоногт гурван сая ажилчин ажилгүйдлийн тэтгэмж авах өргөдөл гаргаснаар сүүлийн найман долоо хоногийн нийт
дүнг 36.5 саяд хүргэлээ. Гэсэн хэдий ч энэ нь 3-р сарын сүүлийн оргил үе буюу долоо хоногт 7 сая иргэн ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэж
байснаас даруй 2 дахин буурсан үзүүлэлт юм.

• Дэлгүүр, ресторан, онлайнаар хийсэн худалдан авалтын гол хэмжүүр болох жижиглэнгийн борлуулалт 4-р сард сарын өмнөх үеэс 16.4
хувиар буурсан нь 1990-ээд оны эхэн үеэс уг үзүүлэлтийг бүртгэж эхэлснээс хойших хамгийн том уналт боллоо гэж АНУ-н Худалдааны
Тэнхим өнгөрсөн баасан гарагт мэдэгдлээ.

• Холбооны Нөөцийн Банк АНУ-н үйлдвэрлэлийн гарц 4-р сард 13.7 хувиар буурсан нь 1919 оноос хойших сарын хамгийн огцом уналт боллоо
хэмээн мэдэгдэв. Аж үйлдвэрийн гарцын арай өргөн хэмжүүр болох уул уурхай, нийтийн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
багтаасан үзүүлэлт мөн л зуун жилийн түүхэн дэх хамгийн өндөр уналтыг бүртгүүлжээ.

Эх сурвалж: WSJ, FT
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Жижиглэнгийн борлуулалтын түүхэн уналт
(сарын өөрчлөлт, хувиар)

Аж үйлдвэрийн гарцын түүхэн уналт
(сарын өөрчлөлт, хувиар)

-16.4% -13.7%



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

• Үндэсний статистикийн агентлаг Баасан гарагт
мэдэгдсэнээр Германы нэгдүгээр улирлын
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өмнөх улирлаас
2.2 хувиар буурсан байна. Энэ нь ихэнх эдийн
засагчдын таамаглаж байснаас тааруу
үзүүлэлт хэдий ч евро бүсийн орнуудын дунд
харьцангуй бага уналтад тооцогдож байна.
Ингэснээр Герман улс сүүлийн санхүүгийн
хямралын үед буюу 2009 оны эхний улиралд
эдийн засаг нь 4.7 хувиар буурснаас хойших
ДНБ-ий улирлын хамгийн огцом уналтыг
үзлээ.

• Германы үндэсний статистикийн агентлаг мөн
2019 оны дөрөвдүгээр улирлын ДНБ-ий тоог
бууруулж, сөрөг 0.1 хувьд хүргэснээр Германы
эдийн засаг хоёр улирлын турш дараалан
агшиж албан ёсоор эдийн засгийн уналтад
орсон хэмээн тодорхойлогдлоо.

• Гуравдугаар сард хорио цээрийн арга хэмжээн
улмаас эдийн засаг хаагдаж үйлдвэрүүд
зогссоноор Германы аж үйлдвэрийн гарц
өнгөрсөн оныхоос даруй 11.6 хувиар буурчээ.

• Гэхдээ Герман улс хөл хорион илүү хатуу
дэглэмийг хэрэгжүүлсэн Европын бусад
томоохон эдийн засгуудаас харьцангуй бага
хохирол амссан байна. Евро бүсийн 19 орны
эдийн засаг эхний улиралд нийт 3.8 хувийн
агшилтыг харуулсан бөгөөд үүнээс Франц
хамгийн их хохирол амссан буюу эдийн засаг
нь 5.8 хувиар буурсан, Испани 5.2 хувиар,
Итали 4.7 хувиар тус тус эдийн засаг нь агшсан
байна.

• Улмаар Герман болон Италийн10 жилийн
засгийн газрын бондын өгөөжийн зөрүү 3-р
сарын сүүлийн 1.6 пунктээс 2.4 пункт болж
өссөн байна.

Эх сурвалж: WSJ, Bloomberg
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(өөрчлөлт хувиар)

Германы эдийн засаг нэгдүгээр улиралд сүүлийн арван жилийн хамгийн огцом уналтыг 
харууллаа. 

Евро-бүсийн ажил эрхлэлт 2013 оноос хойш анхны удаагаа уналаа.

Коронавирус Европыг дайны дараах хамгийн гүн хямрал уруу түлхэж байна..

Нэгдүгээр улирлын ДНБ-ий өсөлт, %



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Коронавирусын тахлын хажуугаар дахин сэргээд буй худалдааны дайны хурцадмал байдал нь хөрөнгө
оруулагчдын санааг ихээхэн зовниож, дэлхийн хөрөнгийн зах зээл дээр бас нэгэн тодорхойгүй нөхцөл байдлын
элементийг нэмээд байна. Улмаар CSI 300 буюу Шанхайн Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагддаг хамгийн том
300 компанийн индекс 1.3 хувийн уналттайгаар, Shanghai Composite индекс 0.9 хувийн бууралттай зах зээлийг
хаалаа.

2020 оны 5-р сарын 11 - 5-р сарын 15 хооронд

Эх сурвалж: WSJ, FT, IHS Markit
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Худалдааны дайны хурцадмал байдал нь Хятадын валютад дарамт учруулж улмаар ренминби америк
долларын эсрэг 4-р сарын сүүлээс хойш 0.5 хувиар сулраад байна. Энэ нь цааш гадаад валютын сувгаар
дамжин хөгжиж буй орнуудын валютад ч бас уналтын эрсдэлийг авчирж болзошгүй юм. Хэрэв ренминби
долларын эсрэг унасаар 7.50-с давсан тохиолдолд хөрөнгө оруулагчид хөгжиж буй орнуудын валют болон
хувьцааг их хэмжээгээр зарж эхлэх бөгөөд энэ нь короавирусийн улмаас аль хэдийн уналтад орсон эмзэг
эдийн засгуудад бүр ч их дарамтыг үзүүлж, цаашлаад дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтийн хурдыг
удаашруулах, гадаад худалдааг уналтад оруулах, улс хоорондын хамтын ажиллагаанд саад учруулах зэрэг
сөрөг үр дагавартай.

Өнгөрсөн долоо хоногт АНУ-н
ерөнхийлөгч Donald Trump
коронавирусийг АНУ-н сувдан эрэг
болон дэлхийн худалдааны төв дээр
гарсан халдлагатай адилтгаж улмаар
Хятадыг энэхүү вирусийн тархалтыг
эхлүүлснийхээ хариуцлагыг үүрэх
ёстой хэмээн шүүмжилсэн. Түүнчлэн
АНУ-н тэтгэврийн сангуудыг Хятадын
компаниудад хөрөнгө оруулахаа
зогсоохыг шаардсан нь ийнхүү
худалдааны дайны дахин нэгэн
давлагааг би болгоод байна. Хятад улс
нь АНУ-н засгийн газрын бондын
хоёрдох том гадаадын эзэмшигч,
гэтэл АНУ хэдэн триллион доллар
бүхий засгийн газрын өр зээлийг
гаргах гэж буй энэ чухал үед ийнхүү
гол түнштэйгээ харилцаагаа муутгаж
байгаа нь ихээхэн эрсдэлтэй үйл
явдал юм.

Хятадын ренминби болон америк долларын харьцаа


