
Утас: 77078282 | Facebook:facebook.com/Ardsecurities | Вэб хаяг:www.ardsecurities.com | И-мэйл: info@ardsecurities.com

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020.05.18-2020.05.22



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

Онцлох үйл явдлууд

• Гуравдугаар сард хөрөнгийн зах зээл
огцом унаж, тогтворгүй байдал эрс
нэмэгдсэнтэй холбогдуулан шинэ
хувьцааны арилжаа буюу IPO зах зээл
зогсонги байдалд ороод байсан. Харин
сүүлийн үед S&P 500 индексийн
хэлбэлзлийн гол хэмжигдэхүүн болох
Cboe Vix нь 30-с доош бууснаар үнэт
цаасны борлуулалтын зах зээл сэргэх
шинж тэмдэг илрээд байна. Тэр дундаа
шинээр гарч буй IPO-ууд илүү өндөр
дүнтэй байх хандлагатай байгаа нь
тогтворгүй зах зээл дээр хөрөнгө
оруулагчид илүү хөрвөх чадварыг
шаардаж байгаатай холбоотой юм.

• 5-р сарын 16-ны долоо хоногт дахин
2.4 сая орчим америкчууд
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн өргөдөл
гаргасан нь хөдөлмөрийн зах зээлийн
доройтлыг харуулж гол индексүүдийн
өсөлтийг өдөөж байсан хөрөнгө
оруулагчдын хэт өөдрөг үзлийг
намдааж өгсөн байна. Баасан гарагт
АНУ болон Хятад улсын хоорондох
харилцаа улам хурцадсан нь дэлхийн
хөрөнгийн зах зээлд дарамт учруулж
"Шинэ Хүйтэн Дайн" хэмээн нэрлэгдэх
болоод байна.

• Хятад улс дэлхийн хоёр дахь том
эдийн засаг болсон зах зээлдээ
тулгараад буй сорилтуудыг дурдаж
улмаар 2020 онд эдийн засгийн
өсөлтийн ямар нэгэн зорилт,
төлөвлөгөө гаргахгүй гэдгээ
мэдэгдсэний дараагаар газрын тос
болон металлын үнэ огцом буурсан
байна. Хятад улс нь одоогийн байдлаар
түүхий нефтийн хамгийн том
импортлогч тул Хятад улсын өсөлт,
эдийн засгийн сэргэлтийн хурд зэрэг
нь газрын тосны эрэлт хэрэгцээнд
чухал нөлөө үзүүлэх юм.

• Хятадын Shanghai Comp. индекс 1.9
хувь буурсан бол Өмнөд Солонгосын
Kospi индекс 1.4 хувиар буурсан байна.

Эх сурвалж: FT, Bloomberg

 Хувьцааны индексүүд
Америк (17:09 05/22/20)

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

DJIA 24,465.16  -8.96 -0.04% 3.29% 2.90% -4.38%

S&P 500 2,955.45    6.94 0.24% 3.20% 4.18% 4.58%

Nasdaq 100 9,413.99    36 0.38% 2.86% 7.14% 28.94%

Russell 2000 1,355.53    7.97 0.59% 7.84% 9.93% -10.47%

NYSE Comp. 11,331.97  -19.63 -0.17% 3.51% 2.85% -9.93%

Европ 

FTSE 100 5,993.28    -21.97 -0.37% 3.34% 4.19% -17.65%

DAX 11,073.87  7.94 0.07% 5.82% 7.14% -7.80%

CAC 40 4,444.56    -0.89 -0.02% 3.90% 1.17% -16.40%

Euro Stoxx 50 2,905.47    0.49 0.02% 4.86% 3.43% -13.29%

FTSE MIB 17,316.29  229.23 1.34% 2.75% 2.71% -15.02%

 Ази, Номхон далай 

Nikkei 225 20,388.16  -164.15 -0.80% 1.75% 5.85% -3.45%

Hang Seng 22,930.14  -1349.89 -5.56% -3.64% -3.78% -16.17%

Shanghai Comp. 2,813.77    -54.16 -1.89% -1.91% 0.19% -1.37%

BSE Sensex 30,672.59  -260.31 -0.84% -1.37% -2.09% -22.22%

S&P/ASX 200 5,497.00    -53.4 -0.96% 1.71% 4.85% -14.85%

Валют
EUR/USD 1.0897 -0.0005 -0.05% 0.73% 0.69% -2.77%

USD/JPY 107.65 0.03 0.02% 0.55% 0.16% -1.51%

GBP/USD 1.2173 0.0004 0.03% 0.55% -1.55% -4.23%

USD/CHF 0.9712 0.0001 0.01% -0.05% -0.15% -3.04%

AUD/USD 0.6536 -0.0028 -0.43% 1.90% 2.28% -5.62%

USD/CNY 7.1304 0.015 0.21% 0.40% 0.68% 3.34%

USD/HKD 7.7568 -0.0003 0.00% 0.07% 0.08% -1.18%

USD/CAD 1.3996 -0.0005 -0.04% -0.79% -0.71% 4.14%

USD/MXN 22.731 -0.0017 -0.01% -5.14% -9.03% 19.33%

Bitcoin (BTC/USD) 9,135.3      -99.23 -1.07% -0.97% 21.30% 12.70%

U.S. Dollar Index 99.888 -0.083 -0.08% -0.49% -0.38% 2.51%

Түүхий эд (ам. доллараар)
Түүхий нефтийн фьючерс 33.56 0.31 0.93% 12.96% 95.34% -43.14%

Brent нефтийн фьючерс 35.12 -0.01 -0.03% 7.27% 39.48% -49.29%

Алтны фьючерс 1734.7 -0.80 -0.05% -1.11% -0.63% 35.08%

Мөнгөний фьючерс 17.69 -0.003 -0.02% 3.57% 15.21% 21.62%

Зэсийн фьючерс 2.39 0.0055 0.23% 2.62% 1.36% -11.33%

Байгалийн хийн фьючерс 1.89 0.012 0.64% 15.71% 1.01% -27.47%

Bloomberg түүхий эдийн 

индекс
62.74 -0.27 -0.43% 1.75% 4.15% -20.28%

 Индексийн өгөөж

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%) Өгөөжийн өөрчлөлт
Өгөөжийн зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.661 -0.012 -

0.000 Герман -0.479 0.015 -114.0

4.750 Их Британи 0.177 0.004 -48.3

2.500 Австрали 0.876 -0.049 21.5

1.500 Шинэ Зеланд 0.629 -0.006 -3.2

0.000 Франц -0.036 0.015 -69.7

1.350 Итали 1.604 -0.023 94.3

0.500 Испани 0.695 -0.006 3.5
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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

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

Эх сурвалж: Vanguard

Эх сурвалж: Yahoo Finance Эх сурвалж: WSJ
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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ХҮЙТЭН ДАЙН 2.0: АНУ БОЛОН ХЯТАД УЛС
2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

Эх сурвалж: FT, CNN, WSJ

Коронавирусийн тахал 2 гүрний аль альнийх нь эдийн засгийг анх худалдааны дайн эхэлж байсан 2 жилийн өмнөх үетэй
харьцуулахад хамаагүй эмзэг бөгөөд сул дорой нөхцөл байдалд оруулсан. Тиймээс аль ч тал нь худалдааны дайны
хурцадмал байдлаас үүсэх хохирлыг төлөх чадваргүй байгаа. Гэтэл АНУ-н ерөнхийлөгч Donald Trump саяхан Хятад улсын
бараа бүтээгдэхүүн дээр нэмэлт тариф тавихаар заналхийлж, нөгөө талаас, Хятад уг тохиолдолд зохих шийтгэлийн хариу
арга хэмжээ авна гэдгээ мэдэгдсэн байна. S&P Global Ratings-ийн эдийн засагчдийн үзэж буйгаар энэхүү 2 том гүрний
худалдааны дайны ширүүсэл нь цаг хугацаагаа олоогүй бөгөөд 2020 оны эдийн засгийн сэргэлтийн гол хөдөлгүүр хэмээн
найдаж байсан технологийн худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг тасалдуулж улмаар дэлхий нийтийн эдийн засгийн өсөлтийг
удаашруулах юм.

#3

• АНУ-н сенат Хятадын зарим компаниудыг АНУ-н
хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалахыг
хориглохоор хэлэлцэж байгаа нь худалдааны дайн энэ
удаа санхүүгийн урсгалд илүү төвлөрч байгааг харуулж
байна.

• АНУ-н Худалдааны яам хагас дамжуулагчийг Huawei
Technologies компани уруу илгээхийг зогсоох
зорилгоор экспортын дүрмийг саяхан өөрчилсөн.

• Ерөнхийлөгч Trump холбооны тэтгэврийн сангийн
Хятадын компаниуд дахь хөрөнгө оруулалтыг зогсоов.

• Хятадын Гадаад хэргийн сайд АНУ-н улс төрийн
хүчнүүд коронавирусын эсрэг хамтран ажиллах ёстой
чухал үед хоёр гүрнийг шинэ хүйтэн дайн уруу түлхэж
байна гэж АНУ-г шүүмжлэв.

• Тэрээр "Коронавирусаас гадна АНУ-д өөр нэг улс
төрийн вирус тархаж, Хятадыг дайрч, гутаан
доромжлох бүхий л боломжийг ашиглаж байна"
хэмээгээд, улсууд харилцан адилгүй системтэй
байдгийг цохон тэмдэглэж, АНУ-н дайсагнасан
хандлага нь хоёр орны хамтын ажиллагаанд
заналхийлж, Америкийн өөрийн хөгжилд сөргөөр
нөлөөлнө гэдгийг анхааруулав.

АНУ ХЯТАД



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Атланта хот дахь Холбооны Нөөцийн Банк АНУ-н ДНБ-ийг 2-р
улиралд эхний улиралтай харьцуулахад жилийн 41.9 хувиар
буурна гэж тооцоолсон бол New York-н төв банк 30.5 хувийн
уналттай байна гэж үзэж байна. Энэ нь 1930-аад оноос хойш
ДНБ-ий өсөлтийн хамгийн муу үзүүлэлт болох юм.

2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

• IHS Markit-ийн 'флаш' PMI (Худалдан авалтын
менежерүүдийн индекс) судалгаа нь сар бүр олон улсын
бизнесийн нөхцөл байдлын талаар анхан шатны
мэдээллийг өгдөг. Уг судалгаагаар улс орнуудын
үйлдвэрлэлийн гарц, бараа бүтээгдэхүүний эрэлт, мөн ажил
эрхлэлт 4-р сард огцом унасан нь харагдаж байсан. Харин
5-р сарын урьдчилсан мэдээллээр АНУ, Евро бүс, Япон,
болон Их Британийн хөгжингүй эдийн засагтай орнууд буюу
'G4' -ийн ДНБ-ий гарц буурсан ч бууралтын хурд
удаашралтай гарсан байна.

• Шинээр ажилгүйдлийн нэхэмжлэл хүсэгчдийн тоо 5-р
сарын 16-ны долоо хоногт 2.44 сая байгааг АНУ-н
Хөдөлмөрийн хэлтэс мэдээллээ. Ийнхүү гуравдугаар сарын
дунд үеэс эхлэх 2 сарын хугацаанд нийт ажилгүйдлийн
тэтгэмж хүссэн хүмүүсийн тоо Их хямралын нийт
үеийнхтэй бараг тэнцэж байна.

• COVID-19-н эсрэг авсан арга хэмжээн индекс нь хөл хорион
хатуу хязгаарлалтыг 100, хязгаарлалтгүй тохиолдлыг
тэгээр үнэлэн улс орнуудын цар тахал өвчний хариу арга
хэмжээг дүгнэсэн болно. Уг индексээр АНУ болон Япон
улсуудын хөл хорио, эдийн засаг хаалтын арга хэмжээ нь
Евро бүс болон Их Британиас харьцангуй сул байсныг
харуулж байна. Уг индексийг ДНБ-ий гаралт болон ажил
эрхлэлттэй харьцуулж үзвэл хорио цээрийн арга хэмжээ
АНУ-н ажил эрхлэлтэд бусад орнуудаас илүүтэйгээр
хохирол үзүүлсэн нь харагдах болно.

Эх сурвалж: WSJ, FT

#5

IHS Markit-ийн багц бүтээгдэхүүний 
үнийн индекс

АНУ-н ДНБ ба 5-р сарын 'флаш' худалдан 
авалтын менежерүүдийн индекс

АНУ-н хэрэглээний үнийн индекс ба 'флаш' 
худалдан авалтын менежерүүдийн индекс

COVID-19-н эсрэг авсан арга хэмжээн индекс 
ба 'флаш' PMI-н гарц

COVID-19-н эсрэг авсан арга хэмжээн индекс ба 
'флаш' PMI-н ажил эрхлэлт
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ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

Евро бүсийн улс орнуудын
эдийн засгийн агшилт болон
сэргэлт жигд бус байгаа нь
блок доторх хуваагдлыг улам
гүнзгийрүүлж, нийтлэг
валютын дор нэгдсэн 19
гишүүн улсын тогтвортой
байдлыг алдагдуулж байна.
Герман зэрэг харьцангуй
баян гишүүн улсууд нь эдийн
засгаа дэмжихэд хангалттай
мөнгө зарцуулах санхүүгийн
чадамжтай байгаа бол
засгийн газрын маш өндөр
өртэй Итали зэрэг орнууд нь
тэдэнтэй ижил хэмжээний
санхүүгийн тусламжийг
эдийн засагтай үзүүлэх
боломжгүйн үүднээс сэргэлт
удаашрах, улмаар блокийн
доторх баялгийн ялгаа зөрүү
улам өсөх хандлагатай
болоод байна.

Үүнтэй холбоотойгоор
гишүүн улсууд зээл авах
хүчээ нэгтгэн Евро-бонд
(коронабонд гэж мөн
нэрлэгддэг) гаргах санал
гараад байна. Гол санаа нь
хамтын өр төлбөрийг гаргах
нь Герман болон Нидерланд
зэрэг орнуудын санхүүгийн
тогтвортой, хүчтэй байр
суурийн ачаар блокийн бусад
улс орнууд илүү хямд
зардлаар зээл авах
боломжийг олгох явдал юм.
Энэхүү санааг хойд Европын
баян улс орнууд эсэргүүцэж,
татварын төлөгчдийнхөө
мөнгийг урд хөршийнхөө өр
төлбөрт оруулах хүсэлгүй
байгаагаа мэдэгдсэн байна.

Эх сурвалж: WSJ, Bloomberg

#6

1.95 триллион евро бүхий засгийн газрын тусламжийн санхүүжилт батлагдсаны ихэнх нь 
Герман улсын засгийн газрынх байна.

Евро бүсийн зээлийн хэмжээ ДНБ-ий 102.5 хувьд хүрэхээр байна.

 



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

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

Европын Төв Банк (ECB) бүсийн
эдийн засаг "V" хэлбэрээр түргэн
сэргэх боломжгүйг мэдэгдэж
улмаар зургадугаар сард бонд
худалдан авалтаа нэмэгдүүлэх
хандлагатай байгаагаа
илэрхийлэв. ECB нь энэ онд нэг их
наяд еврогоос их хэмжээний өрийг
худалдаж авахаа амласан бөгөөд
энэ нь уг банкны түүхэн дэх
хамгийн их худалдан авалт болж
байгаа юм. Гэвч зарим шинжээчид
төв банкны эдгээр их хэмжээний
интервенцүүд нь засгийн газрын
хариуцлагагүй зарцуулалтыг
өдөөж, төсвийн ноёрхлыг бий
болгож болзошгүй хэмээн сануулж
байна.

Эх сурвалж: WSJ, Bloomberg
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Эрчим хүчний үнийн огцом уналт нь евро бүсийн инфляцын 
түвшинг 0.1 хувьд хүргэх магадлалтай.

G-7-н төв банкны нийт хөрөнгийн худалдан авалт энэ 4-р сард 1.3 триллион америк 
долларыг давлаа.

Евро бүсийн урьдчилсан PMI судалгааны дүнг түүхэн дүнгүүдтэй харьцуулахад евро бүсийн инфляц дефляцийн бүсэд ч хүрч
болзошгүй эрсдэлийг харуулж байна. Газрын тосны үнийн уналт эрчим хүчний хэрэглээний үнэд нөлөөлж, үүний зэрэгцээ
нийлүүлэлтийн сүлжээний тасалдал, доголдол нь эрэлтийн уналтаас шалтгаалан дарамтад байгаа бараа бүтээгдэхүүний
үнийг хангалттай өргөж чадахгүй байгаагаас ийнхүү дефляцийн эрсдэл бий болоод байна.

Гэсэн хэдий ч IHS Markit-н Евро бүсийн нэгдсэн PMI 4-р сард 13.6 болж түүхэн дэх хамгийн доод цэгтээ хүрч байсан бол 5-р
сард 30.5 болон өсөж, 2-р сараас хойших хамгийн өндөр дүндээ хүрсэн нь хөрөнгө оруулагчдад итгэл найдвар төрүүлээд
байна. Уг индекс-д европын аж үйлдвэрийн гарц болон үйлчилгээний бизнес аль аль нь өссөн дүнтэй байгаа ч уналтын
бүсээс гараагүй хэвээр байна.

Эрчим хүчний үнийн огцом уналт нь евро бүсийн 
инфляцын түвшинг 0.1 хувьд хүргэх магадлалтай.



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

COVID-19 арга хэмжээ нь хэрэглэгчид болон аж ахуйн нэгжүүдийн зарцуулалтыг бууруулсан хэвээр
байгаа тул эрэлтийн нөхцөл байдал ч хоёрдугаар улирлын дунд гэхэд улам суларсан дүнтэй байна.
Дотоодын борлуулалт болон экспорт аль аль нь дэлхийн худалдааны эрэлт буурсны нөлөөгөөр
уналтад орж, гадаад худалдаанаас ихээхэн хамаардаг үйлдвэрийн секторт энэ нь хүнд цохилт өгөөд
байна.

2020 оны 5-р сарын 18 - 5-р сарын 22 хооронд

Эх сурвалж: WSJ, FT, IHS Markit
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Японы "флаш" PMI хөл хорион арга хэмжээг сунгасантай 
холбогдон бизнесийн үйл ажиллагаа 5-р сард унасан 
хэвээр байгааг харуулж байна.

Японы аж үйлдвэрийн гарц огцом унасан хэвээр байгаа 
бөгөөд хөл хорион арга хэмжээ сунгасантай холбогдон 
цаашид ч унах төлөвтэй байна.

Хятадын газрын тосны эрэлт (сая баррел/өдөр)
Оросын "ESPO blender crude" нь ихэвчлэн хятадын газрын
тосны гол жишиг үзүүлэлт болдог бөгөөд ESPO хольцын үнэ
дөрөвдүгээр сарын дунд үед нэг баррель нь дэлхийн жишиг
болох Дубайтай холбосон түүхий эдийхээс 4
америк доллараар хямд байсан нь Хятад улсын эрэлт огцом
унасантай холбоотой юм. Тэр үеэс хойш нэг баррель ESPO
хольцын үнэ өсөж, одоо Дубайн түүхий эдээс илүү үнэтэй
болсон нь Хятадын газрын тосны эрэлт хэр хурдацтай өсөж
байгаагийн нэгэн илрэл юм.

Дэлхийн түүхий эдийн ирээдүйн төлөв байдал бүрхэг хэвээр байгаа хэдий ч газрын тосны хоёр
дахь том зах зээл болох Хятадад эрэлт тахлын өмнөх түвшиндээ дөхөн ирж, үнэ нь өссөн нь
хөрөнгө оруулагчдад итгэл найдвар авчраад байна. Хятад улс нь дэлхийн газрын тосны
хэрэгцээний 15 хувийг дангаар эзэлдэг бөгөөд АНУ-н дараагаас орох хоёр дахь том газрын тосны
зах зээл юм. Уг эрэлт нь цар тахал эхлэхээс өмнө жил бүр хоёр оронтой тоогоор өсөж байсан ба
үүний 55 хувийг тээврийн салбар эзэлдэг байв.

Rystad Energy судалгааны компани Хятадын газрын тосны эрэлт зургадугаар сард өдөрт 13.55 сая баррель болж, тахлын
өмнөх үеийн түвшинтэй тэнцэнэ гэж таамаглаж байна. Дэгдэлтийн эд үе болох 2-р сард орон даяар хөл хорио дэглэм
эхлүүлсэнтэй холбоотойгоор Хятадын газрын тосны эрэлт өдөрт 9.95 сая баррель болж өмнөх сараас 26 хувиар буурч

байсан байна.


