
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 
өөрчлөлт

Өгөөжийн 
зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.627 0.008 -

0.000 Герман -0.445 0.018 -107.1

4.750 Их Британи 0.168 0.027 -45.9

2.500 Австрали 0.880 -0.015 25.3

0.100 Япон 0.017 0.001 -60.9

0.000 Франц -0.142 0.013 -76.8

0.950 Итали 1.179 0.002 55.2

1.250 Испани 0.403 0.005 -22.4

S&P 500 индекс: Үнийн  үзүүлэлт
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Hongkong

Hang Seng: 25,089.17 0.47%

U.S.A., New York

Dow Jones: 26,671.95 -0.23%

S&P 500: 3,224.73 0.28%

NASDAQ 100: 10,645.22 0.18%

Canada, Toronto  

S&P/TSX 60: 964.87 -0.12%

Italy, Milan

FTSE Italia A: 22,237.66 0.35%

Argentina, Buenos Aires  

Merval 25: 37,849.99  -2.33%

Germany, Frankfurt 

DAX: 12.919.61 0.35%

Belgium, Brussels  

BEL 20: 3,491.16 -0.23%

France, Paris  

CAC 40: 5,069.42 -0.31%

Spain, Madrid

IBEX 35: 7, 474.70 -0.17%

Europe

EURO STOXX 50: 3,365.60 0.01%

Japan, Tokyo

NIKKEI 225: 22,696.42 -0.32%

Netherlands, Amsterdam  

AEX: 573.80 -0.02%

Great Britain, London  

FTSE 100: 6,290.30 0.63%

Swisse, Zurich  

SMI: 10,410.52 -0.22%

Russia, Moscow  

RTS: 1,216.17 -0.31%

Australia, Sydney

S&P ASX 20: 3,330.50 0.34%

China, Shanghai

Shanghai Comp: 3,210.10 -4.5%

Chile, Santiago  

IGPA: 13,623.82 -1.12%

Эх үүсвэр: Business Insider

Өнгөрсөн долоо хоногт S&P 500 индексийн ханш өсөлттэйгөөр зах зээлийг хааж, тэр дундаа эдийн
засгийн хувьд мэдрэмтгий салбарууд өндөр өсөлт харуулсан байна. Гэсэн хэдийн ч сүүлийн үед
эрчимтэй өсөж байсан АНУ-н хөрөнгө зах зээл саарах шинж тэмдгүүд илэрч эхлэлээ.

Эх үүсвэр: WSJ, Business Insider, Yahoo Finance2

Гол индексүүдийн өнгөрсөн таван хоногийн үзүүлэлт
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2020 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ



III-Р УЛИРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ

Эх үүсвэр: “A Q3 recovery, what Q3 recovery?”, The Economist 
Intelligence Unit3

“The Economist Intelligence Unit”-н судлаачдын үзэж буйгаар дэлхийн эдийн засаг 2022 онд
коронавирусийн өмнөх үеийн түвшиндээ хүрч очих төлөвтэй байна. G7 болон BRICS-н зарим
гишүүн орнуудын эдийн засаг харьцангуй хурдан сэргэх таамаглалтай байгаа бол бусад улс
орнуудын ДНБ коронавирусийин өмнөх түвшиндээ хүрэхэд дөрвөн жил ч шаардаж магадгүй
юм.

2020 оны ДНБ-ий бодит өсөлтийн таамаглал, жилийн өөрчлөлт (хувиар)

• Шинжээчдийн таамаглаж буйгаар
ихэнх эдийн засгууд III улиралд
сэргэж эхлэх бөгөөд улирлын
өсөлт нь 2 оронтой байж ч
магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч уг
өсөлтийн суурь нь I болон II
улиралд амссан эдийн засгийн
хохирлын улмаас харьцангуй бага
байх учир абсолют дүнгээр тийм ч
их байхгүй.

• G7 ба BRICS-ийн орнуудын дунд
Энэтхэг улсын эдийн засаг
хамгийн хурдан сэргэх
магадлалтай харагдаж байна. 7-р
сараас 9-р саруудад Энэтхэгийн
ДНБ-ий гарц жилийн өмнөх
түвшиндээ хүрч очих бөгөөд энэ нь
олон улсын стандартаар маш сайн
гүйцэтгэлд тооцогдох юм. Гэсэн
хэдий ч энэхүү өөдрөг
таамаглалыг Энэтхэг улс маш
хурдацтайгаар коронавирусийн
шинэ халуун цэг болж байгаа, мөн
ажилчдад үзүүлэх нийгмийн
халамжийн сүлжээ сайн
хөгжөөгүйтэй холбоотой ядуурлын
түвшин хурдацтай өсөж байгаа
зэрэг өндөр эрсдэлүүд дагаж
байна.
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• Энэхүү таамаглалд АНУ-н эдийн засаг 3-р улиралд 2017 мөн үеийнхтэй тэнцэж очих төлөвтэй
байна. Уг улсын ДНБ уян хатан хөдөлмөрийн зах зээлийнхээ ачаар 2022 онд коронавирусийн
өмнөх түвшиндээ хүрэх боломжтой юм. Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед коронавирусийн
халдварын тоо эрчимтэй өсөж байгаа учир олон мужууд дахин хөл хорион арга хэмжээг авч
магадгүй болж, энэ нь тус улсын эдийн засгийн эргэн сэргэлтийг удаашруулах
өндөр эрсдэлийг дагуулж байна.

• Эдгээр хоёр эерэг жишээнээс гадна ихэнх G7-н улсуудын гуравдугаар улирлын ДНБ-ий гарц
2016 оны мөн үед бүртгэгдсэнтэй дөхөж очихоор байна. Өөрөөр хэлбэл коронавирусийн
тахлаас үүдсэн эдийн засгийн хямрал нь Канад, Франц, Герман болон Их Британи зэрэг
улсуудын дөрвөн жилийн эдийн засгийн өсөлтийг арилгасан байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр улс
орнуудын эдийн засгийн сэргэлт нь ажилчдыг ажлын байраа алдахаас сэргийлсэн өгөөмөр
схем болон томоохон хэмжээний төсвийн дэмжлэгүүдийн ачаар харьцангуй хурдацтай
явагдах төлөвтэй байна.

• Бразил, Япон, Орос, болон Өмнөд Африк зэрэг улсуудын хувьд эдийн засгийн сэргэлт нь
удаашралтай байх хандлагатай байна. 7-р сараас 9-р саруудад тэдний ДНБ-ий гарц хамгийн
сүүлд 2009 онд (Бразил), 2012 онд (Япон, Орос), 2013 онд (Өмнөд Африк) бүртгэгдсэн
хэмжээнд хүрнэ гэж судлаачид үзэж байна.

Эх үүсвэр: “A Q3 recovery, what Q3 recovery?”, The Economist 
Intelligence Unit



2020 ОНД АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН
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OECD-н судлаачид 
Испанийн 
ажилгүйдлийн түвшин 
жилийн эцэс гэхэд 
бараг 22 хувь, 
халдварын хоёр дахь 
давалгаа бий болсон 
тохиолдолд 25.5 хувь 
хүрч өснө хэмээн 
урьдчилан таамаглаж 
байна. Ингэснээр 2021 
оны эцэс гэхэд 
Испанийн таван хүн 
тутмын нэг нь ажилгүй 
байх магадлалтай юм.

Эх үүсвэр: “The Big Read”,  Financial Times

2020 оны 4-р улирлын ажилгүйдлийн түвшин, тооцоолол (хувиар)

Ажлын байр хадгалах схемд бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан хүмүүс
(нийт ажилчдын хувиар)



Wall St-н арилжаачид арван жилийн хамгийн 
сайн улирлын дараа сааралт гарахыг 

анхааруулж байна



WALL STREET-Н АРИЛЖААЧДЫН ХАМГИЙН АШИГТАЙ УЛИРАЛ

6 Эх үүсвэр: “The Big Read”,  Financial Times, The Economist

• JPMorgan Chase, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, Bank of 
America, Citigroup нар 
хоёрдугаар улиралд 33.4 
тэрбум долларын арилжааны 
орлого олсон байна. Энэ нь 
2010 оны эхний улиралд олсон 
33.7 тэрбум ам.доллараас 
хойших хамгийн өндөр 
үзүүлэлт юм. 

• Харилцагчид хурдацтай 
өөрчлөгдөж буй эдийн засгийн 
мэдээлэлд суурилан 
хөрөнгийн багцаа өөрчлөх, 
мөн ХНБ болон бусад төв 
банкнуудаас авч хэрэгжүүлж 
буй томоохон бондын 
худалдан авалт зэрэг нь 
ийнхүү арилжааны дүнг огцом 
өсгөсөн байна.

• Америкт компаниуд нийт 2 
триллион гаруй ам долларын 
өрийн бичиг болон нийтэд 
худалдаалах үнэт цаас 
гаргасан нь тус улсын  
корпорацын бонд болон үнэт 
цаасны нийт дүнгийн 5 
хувьтай тэнцэж, жилийн 
дүнгээр бараг 50 хувиар 
нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн 
дөрвөн том хөрөнгө 
оруулалтын банкны IPO-с 
олсон орлого жилийн 
хугацаанд 56 хувиар өсөж, 7.8 
тэрбум америк доллар 
болжээ.
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7 Эх үүсвэр: “The Big Read”,  Financial Times

• Тогтмол орлоготой үнэт цаасны зах зээл хоёрдугаар улирлын хамгийн сайн үзүүлэлттэй нь 
байсан бөгөөд байсан уг хэсгээс АНУ-н топ таван банканд орж буй орлого бараг хоёр дахин 
нэмэгдсэн байна.

• Гэсэн хэдий ч арилжааны идэвх жилийн хоёрдугаар хагас буюу 7-р сараас эхлэн аль хэдийн 
буурч эхэлсэн байна. Хамгийн дээд зэргийн бондуудын өдрийн арилжаа оргил үеийнхээ 
түвшнээс бараг гуравны нэгээр буурч 20 тэрбум америк долларт хүрснийг BofA (Bank of 
America) судалгаа харуулжээ.

• Жилийн хоёрдугаар хагаст тогтворгүй байдлын боломжит эх үүсвэрүүд, тухайлбал 11-р сард 
болох АНУ-н Ерөнхийлөгчийн сонгууль, Бээжин ба Вашингтоны хоорондын худалдааны 
дайны хурцадмал байдал, АНУ-д Ковид-19 тохиолдол нэмэгдэж буй зэрэг байгаа ч энэ нь нэг 
болон хоёрдугаар улиралд бидний харсан зах зээлийн хэлбэлзэлд дөхөж очихгүй хэмээн 
судлаачид үзэж байна. 

АНУ-н том 5 хөрөнгө оруулалтын банкны хувьцааны болон бонд, валют, түүхий 
эдийн үнэт цаасны арилжаанаас олсон орлого


