
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Хувьцааны индексүүд

Америк (17:14 05/29/20) Индексийн өгөөж

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

DJIA 25,383.11 -17.53 -0.07% 3.75% 6.99% 2.29%

S&P 500 3,044.31 14.58 0.48% 3.01% 7.55% 10.62%

Nasdaq 100 9,555.52 138.81 1.47% 1.50% 9.60% 34.06%

Russell 2000 1,394.04 -6.64 -0.47% 2.84% 10.60% -4.88%

NYSE Comp. 11,802.94 -1.97 -0.02% 4.16% 6.73% -3.76%

Европ 

FTSE 100 6,076.60 -142.19 -2.29% 1.39% 5.44% -15.15%

DAX 11,586.85 -194.28 -1.65% 4.63% 6.68% -1.19%

CAC 40 4,763.97 68.53 1.46% 5.01% 8.86% -9.07%

Euro Stoxx 50 3,080.28 30.08 0.99% 3.67% 9.37% -6.66%

FTSE MIB 18,477.09 279.53 1.53% 5.02% 8.47% -7.02%

Ази, Номхон далай 

Nikkei 225 22,062.39 184.5 0.84% 6.37% 12.45% 8.09%

Hang Seng 23,714.48 752.25 3.28% 3.30% 0.41% -11.81%

Shanghai Comp. 2,915.43 63.08 2.21% 3.46% 1.94% 0.88%

BSE Sensex 33,558.56 1143.87 3.53% 9.44% 5.82% -16.66%

S&P/ASX 200 5,819.20 63.5 1.10% 3.63% 9.39% -7.93%

Валют
EUR/USD 1.1151 0.0047 0.42% 2.32% 2.60% -0.81%

USD/JPY 107.53 -0.29 -0.27% -0.15% 0.76% -0.50%

GBP/USD 1.2418 0.0069 0.56% 1.90% -0.20% -1.95%

USD/CHF 0.9595 -0.0014 -0.15% -1.26% -0.58% -3.32%

AUD/USD 0.6765 0.0102 1.53% 3.35% 5.31% -3.02%

USD/CNY 7.1374 0.0001 0.00% 0.01% 1.06% 3.38%

USD/HKD 7.7515 0.0002 0.00% -0.03% -0.02% -1.09%

USD/CAD 1.3686 -0.0084 -0.61% -2.12% -2.84% 1.84%

USD/MXN 21.962 -0.2065 -0.93% -72.00% -8.83% 11.05%

Bitcoin (BTC/USD) 9,566.7 62.49 0.66% 7.29% 7.13% 11.89%

U.S. Dollar Index 97.87 -0.471 -0.48% -1.94% -1.74% 0.75%

Түүхий эд (ам. доллараар)
Түүхий нефтийн фьючерс 35.39 -0.08 -0.23% 5.51% 67.19% -33.02%

Brent нефтийн фьючерс 37.76 -0.08 -0.21% 4.48% 35.00% -38.00%

Алтны фьючерс 1752.6 0.90 0.05% 1.05% 2.47% 31.78%

Мөнгөний фьючерс 18.84 0.341 1.84% 6.50% 27.01% 27.48%

Зэсийн фьючерс 2.45 0.0285 1.18% 2.59% 5.73% -7.59%
Байгалийн хийн фьючерс 1.79 -0.062 -3.35% -5.60% -10.26% -25.98%

Bloomberg түүхий эдийн индекс 63.56 0.03 0.04% 1.32% 4.71% -18.19%

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 
өөрчлөлт

Өгөөжийн 
зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.657 -0.002 -

0.000 Герман -0.421 0.025 -107.6

4.750 Их Британи 0.201 0.015 -45.4

2.500 Австрали 0.903 0.010 25.2

1.500
Шинэ 

Зеланд 0.834 0.000 18.2

0.000 Франц -0.046 0.025 -69.7

1.350 Итали 1.449 -0.047 80.5

0.500 Испани 0.504 -0.036 -14.5
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S&P 500 индекс: Үнийн  үзүүлэлт



COVID-19 БИЗНЕСИЙН ИНДЕКС: АНУ ДАХЬ

БИЗНЕСИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 



COVID-19 БИЗНЕСИЙН ИНДЕКС

Цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн хямрал нь дэлхий даяарх хүмүүс болоод бизнесүүдэд ихээхэн 
өөрчлөлтийг бий болгож байна.  АНУ дахь коронавирусын тархалт болон засгийн газраас тархалтын 
муруйг хавтгайруулах зорилгоор гаргасан хөл хорионы арга хэмжээнүүд зэрэг нь бизнес эрхлэхэд 
бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг бүрдүүлж бизнесийн орчинд огцом өөрчлөлтийг авчраад байгаа билээ. 

SHRM (Society for Human Resource Management) and Oxford Economics have partnered to help  
business and government leaders better understand the impact of the novel coronavirus on theU.S.  
workforce and business operations by surveying employers.

SHRM (Хүний нөөцийн менежментийн нийгэмлэг) ба Оксфордын Эдийн Засаг хамтран бизнес 
болон засгийн газрын удирдагчдад коронавирусийн тархалт АНУ-н ажиллах хүч, бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг илүү сайн ойлгоход нь туслах зорилгоор энэхүү тайланг 
гаргаж байна.

Энэхүү тайланд: Бизнесийн орлогын алдагдал болон хөдөлмөр эрхлэлтийн чиг хандлагыг 
2020 оны 4/27 - 5/01-ны хооронд явагдсан судалгааны мэдээлэл дээр үндэслэн тоймлов.

COVID-19 Бизнесийн Индексийн Хураангуй

АНУ-н ажилчид одоогийн байдлаар COVID-19-н улмаас 
1.3 триллион америк доллартой тэнцэх хэмжээний

орлогыг алдаад байна

ажилчид ажлаа 
алдснаас орлогоо 

алдсан.

ажлаа алдаагүй ч 
цаг/цалин багасах 
зэрэг шалтгаанаас 
орлого нь багассан.

Нэг хүнд ногдох 
орлогын дундаж 

алдагдал



3.3 FEET(1m)
Сандлын өндөр

631 MILES (1014.4km)
Олон улсын сансрын станцын 
өндрөөс 2.5 дахин өндөр 

Сансрын станц 
248 milesөндөр
(400km)

Sources: https://www.barrons.com/articles/apple-stock-1-trillion-value-tim-cook-ceo-microsoft-steve-jobs-51577807170; https://www.cbo.gov/system/files/2020-04/56324-CBO-
2019-budget-infographic.pdf; https://www.forbes.com/billionaires/

Цар тахлын хямралаар АНУ-н ажилчид $1.3 триллионийг 
алдаад байна.
COVID-19 тахал эхэлснээс хойш АНУ-н ажилчид жилийн 1.3 триллион америк доллартой тэнцэх хэмжээний орлогыг 
алдсан байна. Энэхүү орлогын алдагдлын тооцоонд ажлаа алдсан, түр хугацаагаар чөлөөлөгдсөн болон цалин эсвэл 
ажлын цаг багассанаар орлого нь буурсан иргэд орно. 

Зураг 1. АНУ-н ажилчдын орлогын алдагдал 1.3 триллион доллар

1. 3 ТРИЛЛИОН ДОЛЛАР – ХЭР ИХ МӨНГӨ ВЭ?

• Apple компанийн үнэлгээ: $1.3триллион

• АНУ-н 2019 оны үндсэн бус хэрэгцээний зардал: $1.3 триллион

• АНУ-н ажилчдын алдсан орлого: $1.3 триллион

• Дэлхийн хамгийн баян 25 хүний баялгийн нийт хэмжээ: $1.3триллион

$1САЯ $1ТЭРБУМ $1ТРИЛЛИОН

0.63 MILES(101km)
Дэлхийн хамгийн өндөр 

барилгаас ч өндөр

Burj Khalifa
0.514 miles өндөр
(0.827km)

http://www.barrons.com/articles/apple-stock-1-trillion-value-tim-cook-ceo-microsoft-steve-jobs-51577807170%3B
http://www.cbo.gov/system/files/2020-04/56324-CBO-2019-budget-infographic.pdf%3B
http://www.cbo.gov/system/files/2020-04/56324-CBO-2019-budget-infographic.pdf%3B
http://www.forbes.com/billionaires/
http://www.forbes.com/billionaires/


Зураг 3. Ажлаа алдаагүй иргэд бага цагаар, бага цалинтай ажилласан байна.

Ажлын байрын алдагдал нь 
орлогын алдагдлын цорын 
ганц шалтгаан биш юм
Судалгаанаас харахад цагаар ажиллагсдын 13%, 
цалинтай ажилчдын 14% нь ажлаа алдсан эсвэл 
түр хугацаагаар чөлөөлөгдсөн байна. (4-р сарын 
24-ний байдлаар). Энэ нь улсын хэмжээнд 
ойролцоогоор 19 сая ажилчин болох бөгөөд 
ажилгүйдлийн нэхэмжлэл хүссэн нийт 
хүмүүсийн тоотой дөхөж очих юм. Алдагдсан 1.3 
триллион америк долларын хорин хувийг ажлаа 
алдаагүй ч цалин нь буурсан иргэд эзэлж байгаа 
нь COVID-19 ажлаа хадгалж үлдсэн иргэдийг ч 
мөн санхүүгийн хүнд байдалд оруулаад байгааг 
харуулж байна. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг 
эс тооцвол, хөдөлмөр эрхэлж буй нэг ажилчин 
дунджаар 8,900 долларын орлогын алдагдлыг 
амсаад байна.

Ажил эрхэлж буй хүмүүсийн хувьд цагийн 

ажилчид (9%) ажлын цаг болон цалингийн 

бууралтын улмаас орлогын нэг хэсгээ алдсан 

бол бүтэн цагаар ажиллагсад (14%) цалин 

багасах эсвэл хойшлох зэрэг тохиолдлын 

улмаас орлого нь буурсан гэж мэдэгдсэн байна.

Зураг 2. Орлогын алдагдал ажилтай ба ажилгүй 
иргэдээр

БҮТЭН ЦАГИЙН АЖИЛЧДЫН ЦАЛИНГИЙН 
ДУНДАЖ БУУРАЛТ/ХОЙШЛОГДОЛ

ЦАГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖИЛЛАСАН

ЦАГ/ЦАЛИНГИЙН ДУНДАЖ БУУРАЛТ

EMPLOYED  

UNEMPLOYED

Нийт

Зочид буудал & 
Ресторан

Үйлдвэрлэл & 
Барилга

Тээвэр & Бөөний 
худалдаа

Жижиглэнгийн 
худалдаа

Санхүү & Мэргэжлийн 
үйлчилгээ

Админ & Бусад 
үйлчилгээ

Эрүүл мэнд &
Хүүхдийн асаргаа

Төрийн алба &
Боловсрол

Бусад



АНУ-н томоохон хотууд 2021 оны дунд үе хүртэл тахлын өмнөх ажил эрхлэлтийн түвшинд хүрэх төлөвгүй 
байна.

Austin, Raleigh, болон San Jose гэх мэт хамгийн хурдан сэргэх төлөвтэй томоохон хотуудын ажил эрхлэлтийн ихэнхийг 
мэргэжлийн бизнесийн үйлчилгээ ба технологийн салбарын ажил мэргэжил эзэлдэг байна. Харин Detroit болон 
Cleveland зэрэг үйлдвэрлэлийн төвүүд болсон хотуудын хувьд олон жилийн турш тахал өвчний өмнөх ажил 
эрхлэлтийн түвшиндээ эргэж очихгүй байх магадлалтай байна. 2024 оны 4-р улирал гэхэд 10 жижиг метро бүсийн 4 
нь тахлын өмнөх ажил эрхлэлтийн түвшиндээ эргэж очоогүй байхаар байна.

СЭРГЭХ ХҮРТЭЛ ХОЛ ЗАЙ БАЙНА УУ?
Ажилгүйдлийн өндөр түвшин болоод ажилтай иргэдийн орлогын бууралт улс орны эдийн засагт урт хугацааны 
нөлөөг бий болгодог.  Энэхүү цар тахлын хямрал эхэлснээс хойш АНУ-н бүх метрополитан бүсэд ажилтай иргэдийн 
тоо огцом буурсан бөгөөд, Оксфордын эдийн засгийн судлаачдын үзэж буйгаар сэргэлт удаан хугацаа шаардахаар 
байна.

Оксфордын эдийн засагчдын үзэж буйгаар 2021 оны эцэс гэхэд том хотуудын 80%, жижиг хотуудын 90% нь 
тахлын үед алдсан ажлын байраа нөхөөгүй байна. Зураг 4-т COVID-19 хямрал эхэлснээс хойш хэдхэн сарын 
хугацаанд алдагдсан ажлын байрыг буцаан нөхөхөд хэр их хугацаа шаардагдахыг харуулж байна.

Зураг 4. АНУ-н томоохон хотуудын сэргэлт удаан байх болно.



СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
Сар бүр хоёр удаа АНУ-н 1,000 орчим хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдээс ажлын байранд хийгдэж буй өөрчлөлт, хүний 
нөөцийн стратегиа хэрхэн өөрчилж байгаа зэрэг хямралын талаарх зохион байгуулалт бүхий хариу арга хэмжээний 
талаар олон удаа асуусан юм. Энэхүү тайланд 4/27/2020-с  5/1/2020-ны хооронд явагдсан судалгааны хоёр дахь 
давталтыг хамруулж, нийт 875 оролцогчийг багтаасан юм.

Зүүн хойд

Өмнөд

Баруун дунд

Баруун

АЖИЛ ҮҮРЭГ АНУ БҮС НУТАГ
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ЖИЛИЙН ОРЛОГО

БИЗНЕСИЙН САЛБАР
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& Барилга
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Боловсрол
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Админ & Бусад 
үйлчилгээ

Эрүүл мэнд & Хүүхдийн 
асаргаа

Жижиглэнгийн 
худалдаа

Зочид буудал & 
Ресторан

Бусад



ХАВСРАЛТ

Доор тавигдсан зураг 5-т бид хэрхэн цагийн болон бүтэн цагийн ажилчдын цалингийн хохирлыг тооцоолсныг 
харууллаа. Эдгээр хөдөлмөрийн хөлсний алдагдлыг хоёр хэсэгт хувааж үзсэн бөгөөд үүнд: (1) ажлын алдагдалтай 
холбоотой, 2) ажлаа алдаагүй иргэдийн хувьд ажиллах цаг нь багассан эсвэл цалин нь багассан, хойшлогдсон 
зэргээр орлого нь буурсан.

Нийт ажил эрхлэлт болон цалин хөлсний үндсэн тооцоог нийт 7.4 триллион долларын цалин авч буй 142 сая ажилтай 
иргэдийн (хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүсээс гадна) 2019 оны судалгаан дээр үндэслэн гаргав. 

Судалгаанд оролцогчид болох SHRM гишүүд нь АНУ-н бүх ажил олгогчдыг бүрэн төлөөлж чадахгүй боловч, 
судалгааны дүнг ашиглан эдийн засгийн тооцооллыг гаргавал, 4-р сарын 24-ны байдлаар цагийн ажилчдын 
ажил эрхлэлт, мөн цалинтай ажил эрхлэлт COVID-19-н өмнөх түвшнээсээ тус тус  13 хувь, 14 хувиар буурсан 
байна. Үүнийг АНУ-н нийт хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл дээр экстраполяц хийн буулгавал ойролцоогоор 19 
сая ажилчид ажлаа алдсан гэх таамаглал гарж байна. Үүнийг жилийн орлогын алдагдлаар илэрхийлбэл $1 
триллион болж байгаа нь ижил төстэй судалгаануудтай дөхөж очих хэдий ч харьцангуй бага талдаа орох юм. 

Эдгээр ажлын алдагдлаас гадна уг судалгаанд хамрагдсан цагийн ажилчид ажиллах цаг нь багассаны улмаас цалин 
нь 9 хувиар буурсан, бүтэн цагийн ажилчдын хувьд цалин хойшлогдох багасах зэргээр нийт 14 хувиар буурсан нь 
жилийн орлогын алдагдлыг 260 тэрбум доллароор нэмэгдүүлж байна. 

Зураг 5. Орлогод үзүүлж буй нөлөөллийн тооцооны хураангуй

ЭНЭХҮҮ СУДАЛГААГ OXFORD ECONOMICS БОЛОН SHRM-Н СУДЛААЧ ШИНЖЭЭЧИД ХИЙСЭН БӨГӨӨД МАНАЙ 
БАЙГУУЛЛАГА ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСНЫ ДАГУУ ЗӨВХӨН ОРЧУУЛАН ТАНД ХҮРГЭСЭН БОЛНО. 


