
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 
өөрчлөлт

Өгөөжийн 
зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.708 -0.015 -

0.000 Герман -0.419 -0.008 -112.7

4.750 Их Британи 0.245 0.000 -46.3

2.500 Австрали 0.946 0.047 23.8

0.100 Япон 0.050 0.015 -65.8

0.000 Франц -0.122 0.000 -83.0

0.950 Итали 0.990 -0.026 28.2

1.250 Испани 0.369 -0.008 -33.9

S&P 500 индекс: Үнийн  үзүүлэлт
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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Hongkong

Hang Seng: 25,183.01 -0.19%

U.S.A., New York

Dow Jones: 27,931.02 0.12%

S&P 500: 3,372.85 -0.02%

NASDAQ 100: 11,164.45 -0.12%

Canada, Toronto  

S&P/TSX 60: 990.98 -0.45%

Italy, Milan

FTSE Italia A: 21,882.50 -1.09%

Argentina, Buenos Aires  

Merval 25: 37,849.99  -2.33%

Germany, Frankfurt 

DAX: 12,901.34 -0.71%

Belgium, Brussels  

BEL 20: 3,422.00 -0.73%

France, Paris  

CAC 40: 4,962.93 -1.58%

Spain, Madrid

IBEX 35: 7,250.50 -0.62%

Europe

EURO STOXX 50: 3,305.05 -1.13%

Japan, Tokyo

NIKKEI 225: 23,289.36 0.17%

Netherlands, Amsterdam  

AEX: 560.84 -1.6%

Great Britain, London  

FTSE 100: 6,090.04 -1.55%

Swisse, Zurich  

SMI: 10,163.60 -0.94%

Russia, Moscow  

RTS: 1,323.80 -0.18%

Australia, Sydney

S&P ASX 20: 3,353.50 0.29%

China, Shanghai

Shanghai Comp: 3,320.73 0.04%

Chile, Santiago  

IGPA: 13,688.00 0.29%

Эх үүсвэр: Business Insider

3-р сард баавгай зах зээлд орсноос хойш бараг таван сарын дараагаар S&P 500 индекс 2-р сарын
дээд цэгтээ хүрч хаагдсан байна. Хэдийгээр эдийн засгийн сэргэлтийн хурд удааширсан ч гол
статистик үзүүлэлтүүд тогтвортой өссөөр байна. Ажилгүйдлийн нэхэмжлэл 3-р сараас хойш анхны
удаа нэг саяас доош унаж, АНУ-н жижиглэнгийн худалдаа долдугаар сард тахал өвчний өмнөх
түвшингээс давсан байна. Хүлээгдэж байснаас илүү сайн статистик үзүүлэлтүүд болон инфляц
өссөний улмаас Засгийн газрын бондын өгөөж хоёр сарын дээд хэмжээнд хүрэв.

Эх үүсвэр: Bloomberg economics, Business Insider2

Гол индексүүдийн хагас жилийн ханшийн үзүүлэлт, өөрчлөлт хувиар
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit3

Дэлхийн PMI (худалдан авалтын менежерийн индекс) 50.8 
болж, 1-р сараас хойших хамгийн хурдан өсөлтийг харууллаа.

JPMorgan Global PMI ™ индекс 3 сар дараалан өсөж энэ 7-р сард 50.8-д хүрсэн байна. Энэ нь
сүүлийн 6 сарын хугацаан дахь анхны 50-с дээш гарсан тохиолдол болж байгаа юм. Энэхүү
индекс нь дэлхийн үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний салбарын идэвхжил хөдөлгөөний
чиглэлийг хэмждэг юм. 50-с дээш уншилт нь өсөлтийг илтгэх бөгөөд, тоо нь өндөр байх тусам
өсөлт хурдан явагдаж байгаа гэсэн үг.

Дэлхийн ДНБ-ийн жилийн өөрчлөлт, %JPMorgan Global PMI 

Улс орнуудын засгийн 
газрууд COVID-19-н 
тархалтыг хязгаарлах 
зорилгоор чухал бус 
бизнесүүдийг хаах, хөл хорио 
тавих, хөдөлгөөнийг хаах 
зэрэг эрс шийдэмгий арга 
хэмжээнүүдийг авснаар PMI 
индекс өнгөрсөн 
дөрөвдүгээр сард хамгийн 
доод түвшиндээ буюу 26.2-т 
хүрсэн байна. 

Түүнээс хойш хорио цээрийн 
арга хэмжээ суларч улс 
орнууд эдийн засгаа 
аажмаар нээх болсноор PMI-
ийн өссөөр байгаа ю. Гэвч 
сүүлийн үед цар тахлын хоёр 
дахь давлагаа дахин 
сэргэлтээс үүдэн зарим улс 
эдийн засгаа буцаан хааж 
байгаа нь бизнесийн үйл 
ажиллагааны идэвхжлийг 
удаашруулж байна.

COVID-19-н хязгаарлалтын индекс хязгаарлалтын индекс өөрчлөлтPMI PMI



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit4

Европ, Хятад, болон Орос улсууд эдийн засгийн сэргэлтийг 
тэргүүлж байна.

Өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын дунд эдийн засгийн сэргэлтийн чиг хандлага
нэлээд ялгаатай байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудын өсөлтийг Европ тэргүүлж байна. Их
Британийн нэгдсэн PMI индекс 7-р сард таван жилийн хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн бол Франц,
Герман улсууд 29, 23 сарын туршид дахь хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдээ бүртгүүлсэн байна. Уг
хоёр улсын сэргэлт нь Евро бүсийн PMI-г хоёр жилийн дээд түвшиндээ хүрэхэд чухал
нөлөөлжээ. Харин, АНУ-н хувьд дөнгөж бууралтаасаа гарч байгаа бөгөөд цар тахлын халдвар
дахин нэмэгдсэн нь эдийн засгийн сэргэлтийг хязгаарлаж байна. Японы хувьд эдийн засаг нь
одоо хүртэл бууралтын шатандаа байгаа боловч уналтын хурд харьцангуй удаашралтай
байгаа юм.

PMI

Бизнесийн идэвхжлийн индекс Бизнесийн идэвхжлийн индекс

ХӨГЖИНГҮЙ ОРНУУД ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУД

Хөгжиж буй дөрвөн том зах зээлд Орос улс эдийн засгийн сэргэлтийг тэргүүлж байна. Тус
улсын нэгдсэн PMI нь гурван жил хагасын хугацаан дахь хамгийн өндөрт цэгтээ хүрч, тэр
ялангуяа үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаа 2008 оноос хойших хамгийн том өсөлтийг
харуулсан байна. Хятад улс ч мөн долдугаар сард хүчтэй тэлэлтийг харуулсан бөгөөд
хэдий өсөлтийн эрч нь бага зэрэг буурсан ч бизнесийн идэвхжил сүүлийн 10 жилийн
хугацаан дахь дээд түвшиндээ хүрчээ. Бразил, Энэтхэг зэрэг улсуудын эдийн засаг
буурсан хэвээр байгаа ч Бразилын хувьд агшилтын хурдац буурах тренд ажиглагдсан бол
Энэтхэгийн хувьд улам бүр дордож байна.



ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН COVID-19-Н ХӨЛ ХОРИО

Эх үүсвэр: IHS Markit5

• Энэтхэг 7-р сард хамгийн хатуу
COVID-19-н хөл хориог тавьсан
бөгөөд мөн хамгийн бага PMI-г
бүртгүүлжээ.

• Харин хөл хорион арга хэмжээ
хамгийн сул байсан Хятад улс PMI-
н өсөлтийн хувьд сайн байсан ч
Франц, Орос, Их Британи, Герман
зэрэг орнуудаас өсөлтийг давж
чадсангүй.

• Эдийн засгийн энэхүү үзүүлэлт нь
хөл хорион арга хэмжээн чанга
сулаас гадна түүнд гарсан
өөрчлөлтүүдээс хамаарч байлаа. 7-
р сард Хятад улсын хязгаарлалтын
индекс хоёр нэгжээр буурсан бол
Евро бүс болон Их Британи
улсуудынх тус бүр 12.5 ба 15
нэгжээр буурсан байна.

• Орос улсын хязгаарлалтын индекс
5-р сарын 67-с 7-р сард 34 болж
буурсан байна. Харин АНУ-д цар
тахал идэвхэжсэний улмаас зарим
хөл хорион арга хэмжээ дахин
нэмэгдсэнээр хязгаарлалтын
индекс 6-р сард 44 байснаас 7-р
сард 50 болж өссөн байна.

Нэгдсэн PMI (үйлдвэрлэл болон үйлчилгээ)

Нэгдсэн PMI  (7-р сар)

COVID-19-н хязгаарлалтын индекс



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit6

Авто машин үйлдвэрлэгчид сэргэж эхэлж байгаа бол аялал 
жуулчлалын салбарынханд байдал хэцүү хэвээр байна.
Дэлхийн салбарын  PMI

7-р сарын байдлаар 
26 дэд салбарын 18-
д нь 
үйлдвэрлэл/үйлчилг
ээний гаралт 
дэлхийн хэмжээнд 
өссөн дүнтэй байна. 
Тэр дундаа авто 
машин 
үйлдвэрлэлийн гарц 
хамгийн өндөр байв. 
Химийн 
бүтээгдэхүүн болон 
хуванцар 
үйлдвэрлэл, эм, 
биотехнологи, уух 
зүйлс, гэр ахуйн 
бараа барилгын 
материал 
үйлдвэрлэгчдийн 
хувьд сэргэлт 
харьцангуй өндөр 
байжээ.

Аялал жуулчлал, 
амралтын салбар нь 
7-р сард мөн л 
огцом бууралт 
харуулсан нь ард 
иргэдийн хувьд 
хоорондын зай 
барих, цар тахлаас 
сэргийлэх хандлагаа 
өндөр хэвээр 
байгааг харуулж 
байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit7

Үйлдвэрлэлийн PMI индекс (50 = өөрчлөлтгүй)

7-р сард дэлхийн 
хэмжээнд 
үйлдвэрлэлийн 
гарц 1½ жилийн 
хамгийн өндөр 
хурдаар өссөн 
байна.IHS Markit 
нь PMI судалгаа 
авсан 31 орноос 
20-д нь 
үйлдвэрлэлийн 
гарц өсжээ.

Бразил хамгийн 
өндөр 
үйлдвэрлэлийн 
гарцын өсөлтийг 
(16 жилийн дээд) 
бүртгүүлсэн бол 
түүний дараагаар 
Ирланд (20 
жилийн өндөр), 
Их Британи (32 
сарын өндөр), 
дараа нь Австри, 
Франц, Испани 
зэрэг улсууд 
оржээ. Итали, 
Герман ч мөн 
хүчтэй тэлэлтийг 
харуулснаар Евро 
бүсийн нийт 
үйлдвэрийн 
гарцын өсөлт 
2018 оны 4-р 
сараас хойших 
хамгийн өндөр 
хурдаар өссөн 
байна.



COVID-19 БА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Эх үүсвэр: IHS Markit8

Нэгдсэн PMI, хөдөлмөр эрхлэлтийн индекс

PMI, хөдөлмөр эрхлэлтийн индекс PMI, үйлдвэрлэлийн гарц

• 7-р сард ч мөн ажлын байрын 
алдагдал үргэлжилсээр байгаа 
бөгөөд шинэ захиалга бага, орлого 
тааруу байгаагийн улмаас компаниуд  
үйл ажиллагааны хүчин чадлыг 
бууруулж ажилчдаа цөөлж байгаагаас 
дараалан зургаа дахь сардаа энэхүү 
тренд ажиглагдаж байна. 

• Хамгийн санаа зовниож байгаа нь 
ажил алдагдлын хурд нь хямралын 
өмнөх 11 жилийн хамгийн өндөр 
хурдаар явагдаж байгаа нь юм. АНУ-н 
долдугаар сарын ажил эрхлэлтийн 
индекс 50-аас дээш бүртгэгдсэн нь 2-
р сараас хойших анхны тохиолдол 
юм. 

• Харин Япон болон Энэтхэг улсуудын 
хувьд ажил алдагдал эрчимжиж, Их 
Британид үйлчилгээний салбарын 
ажил эрхлэлт огцом буурсан нь тус 
улсыг ажил эрхлэлтийн индексийн 
хамгийн доод хэсэгт авчирсан байна.



INVESTING IN 
EMERGING MARKETS ETF

“Хөгжиж буй орнуудын ETF хангалттай 
төрөлжсөн байж чадаж байна уу?”



ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ETF

Эх үүсвэр: Financial Times9

Дэлхийн хөгжиж буй зах зээлийн ETF-д хөрөнгө оруулагчид хөгжиж буй орнуудын үнэт цаасаар
багцаа төрөлжүүлж эрсдлийг зохицуулж байна гэж бодож байж магадгүй ч судалгаагаар нь энэ
үнэнээс хол байгааг харуулж байна. Үнэн хэрэгтээ тэдний хөрөнгө оруулж буй дүнгийн ихэнх нь
хөгжиж буй гэж нэрлэгдэхэд асуудалтай, ихэнх хүмүүсийн хувьд хөгжингүй орон болсон, тэр
дундаа гуравхан улсад ихээр төвлөрч байгаа юм.

Хөгжиж буй орнуудын 
жишиг үзүүлэлт болох 
MSCI Emerging Market 
Index-н 78.3 хувийг 
Ази, Хятад, Тайвань, 
Өмнөд Солонгос л 
гэхэд 63.5 хувийг 
дангаар эзэлж байна.

MSCI Emerging Market Index-д эзлэх жин

Тайвань, Өмнөд Солонгос
хоёр улс л гэхэд индексийн
бараг дөрөвний нэгийг
бүрдүүлж байгаа бөгөөд
эдгээр улсууд нь ихэнх
хүмүүст хөгжиж буй орон
гэж тооцогдохгүй юм. ОУВС-
н тооцооллоор 2019 оны нэг
хүнд ногдох ДНБ Өмнөд
Солонгос-х 31,430 ам.доллар,
Тайван-х 24,827 ам.доллар
байсан нь аль хэдийн
хөгжингүй орон гэж
тооцогддог Португалийн
23,030 ам.доллароос өндөр
байна.

БНХАУ нь тус индексийн 39.1 хувийг дангаараа эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь 2002 онд Өмнөд
Солонгос индексийн 24.2 хувийг эзэлж байснаас хойших ганц улс индексийг ийн ноёрхож
байгаа анхны тохиолдол юм.



ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ETF

Эх үүсвэр: Financial Times10

Хятад улсын MSCI-д эзлэх байр суурь ийн өсөж байгаагийн нэгэн шалтгаан нь Хонконг, Нью-
Йоркийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Baidu, NetEase, Alibaba зэрэг компанийн хувьцааг
индексэд багтаахаар шийдсэнтэй холбоотой юм. Цар тахал эхэлснээс хойш БНХАУ-н индексэд
эзлэх жин огцом нэмэгдэж, 2020 оны эхний зургаан сарын байдлаар оны эхэн үеийн 34.3
хувийн жингээс 4.8 пунктээр нэмэгджээ. Энэ нь доллар-аар илэрхийлсэн дүнгээр MCSI China
индекс 2.8 хувиар өссөн байхад индексэд багтсан бусад улсууд бараг бүгд уналттай байсантай
мөн холбогдоно. Эхний хагас жилийн байдлаар л гэхэд Хятад, Тайвань, Өмнөд Солонгос гурван
улсын индекс хамгийн сайн үзүүлэлттэй, буюу Тайвань, Өмнөд Солонгосын хувьд харьцангуй
бага бууралттай байсан байна. Нийт индекс 10.2 хувиар унасан бол, Энэтхэг 16.7%, ОХУ 23.3%,
Бразил 37.35 хувийн уналтыг харуулжээ.

Турк, Унгар, Аргентин, Перу, Колумб зэрэг нь индексийн дөнгөж 0.2 - 0.4 хувийг эзэлж байгаа нь
тэдний үзүүлэлт индексийн ханшинд бараг л нөлөөгүй гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл, EM
индексийг дагаснаар хөрөнгө оруулагчид хөгжиж буй эсвэл шинээр гарч буй эдийн засгуудын
үнэт цаасыг авж багцаа төрөлжүүлж байгаа бус Азиас хэт их хамааралтай болох эрсдэлтэй
болж байгаа юм.

Хэдийгээр америк 
доллар сулрахад 
хөгжиж буй зэх зээлийн 
индекс ашигтай мэт 
харагдаж байгаа боловч 
хөрөнгө оруулагч багц 
нь аль нэг улсаас хэт 
хамааралтай болж 
байгаа эсэх, хэрэв 
ханшийн хэлбэлзэл 
таны төсөөлснөөс эсрэг 
зүгт эргэвэл хэрхэн 
хөрөнгө оруулалт тань 
нөлөөлөх, та 
төрөлжүүлэлтийн ашиг, 
ач холбогдлыг зөв 
ашиглаж чадаж байгаа 
зэргийг сайн нягталж 
шалгах нь зүйтэй.


