
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 
өөрчлөлт

Өгөөжийн 
зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.633 -0.019 -

0.000 Герман -0.504 -0.011 -113.7

4.750 Их Британи 0.208 0.019 -42.6

2.500 Австрали 0.892 0.027 25.9

0.100 Япон 0.035 0.005 -59.8

0.000 Франц -0.199 0.001 -83.2

0.950 Итали 0.943 0.024 31.0

1.250 Испани 0.301 0.016 -33.2

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

Hongkong

Hang Seng: 25,113.84 1.3%

U.S.A., New York

Dow Jones: 27,930.33  0.69%

S&P 500: 3,397.16 0.34%

NASDAQ 100: 11,555.16 0.68%

Canada, Toronto  

S&P/TSX 60: 995.77 0.17%

Italy, Milan

FTSE Italia A: 21,526.69 -0.34%

Argentina, Buenos Aires  

Merval 25: 37,849.99  -2.33%

Germany, Frankfurt 

DAX: 12,764.80 -0.51%

Belgium, Brussels  

BEL 20: 3,302.92 -1.04%

France, Paris  

CAC 40: 4,896.33 -0.3%

Spain, Madrid

IBEX 35: 6,993.30 -1.42%

Europe

EURO STOXX 50: 3,259.75 -0.43%

Japan, Tokyo

NIKKEI 225: 22,920.30 0.17%

Netherlands, Amsterdam  

AEX: 551.37 -0.19%

Great Britain, London  

FTSE 100: 6,001.89 -0.19%

Swisse, Zurich  

SMI: 10,218.20  -0.11%

Russia, Moscow  

RTS: 1,262.01 -0.85%

Australia, Sydney

S&P ASX 20: 3,324.70  -0.41%

China, Shanghai

Shanghai Comp: 3,363.90  -1.3%

Chile, Santiago  

IGPA: 13,611.18 0.33%

Эх үүсвэр: Business Insider

S&P 500 нь дөрөв дэх долоо хоногтоо өсөлттэй байгаа бөгөөд нэн ялангуяа технологийн
компаниудын өсөлт нь индексийг шинэ дээд түвшинд хүргэж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт
гаргасан эдийн засгийн мэдээлэл болон аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайлан нь сэргэлт
эрчимжиж байгаа боловч эдийн салбаруудын дунд жигд бус хэвээр байгааг харуулсан байна.

Эх үүсвэр: Bloomberg economics, Business Insider2

Гол индексүүдийн хагас жилийн ханшийн үзүүлэлт, өөрчлөлт хувиар
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ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ 19 АВТО МАШИНЫ БРЕНД 
НЭГ СЕКУНДЭД ХЭР ИХ ОРЛОГО ОЛДОГ ВЭ?

Эх үүсвэр: IHS Markit3

2019 оны нийт орлого дээр суурилан тооцоолов

1 жил = 31,536,000 секунд

1
секундийн

орлого

Жилийн
орлого

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

VOLKSWAGEN
$84.29B

TOYOTA
$186.66B

FORD
$26.50B

HONDA 
$43.18B

GM
$40.87B



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit4

COVID-19-н хямрал АНУ-д дампуурлын давлагааг эхлүүлсэн үү?

Хэдийгээр АНУ-н үнэт цаасны зах зээл түүхэн дээд түвшиндээ хүрээд байгаа ч
корпорацуудын хувьд санхүүгийн байдал тийм ч таатай биш байна. Одоогоор дампуурлын
мэдүүлгээ өгөөд байгаа АНУ-н томоохон корпорацуудын тоо 2009 оны санхүүгийн хямралын
үеийнхээс давсан байна.

”Chapter 11” дампуурлын мэдүүлгээ өгөөд буй 1 тэрбум доллар ба түүнээс
дээш хэмжээний өр төлбөртэй АНУ-н корпорацуудын тоо

Хэдийгээр тус улсын засгийн газар хэдэн триллион доллароор хэмжигдэх
тусламжийн багцыг зарласан ч дампуурлаа зарлаж байгаа бизнесийн тоо ийн өсөж байгаа
нь цар тахлын хямрал тус улсын эдийн засагт хэрхэн гүн гүнзгий бөгөөд урт
хугацааны хохирлыг бий болгож байгааг харуулж байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit5

Зээлээ төлж чадахгүй өрийн дарамтад орсон корпорацуудын дийлэх нь газрын тос, байгалийн
хийн компаниуд байгаа нь цар тахлын эд оргил үед газрын тосны эрэлт буурч нийлүүлэлт
огцом ихэссэнээр түүхэндээ анх удаа түүхий нефтийн үнэ сөрөг болсон чухал нөлөөлжээ.
Одоогийн байдлаар тус салбарт 33 компани дампуурлын мэдүүлгээ өгсөн байгаа бол энэ нь
өнгөрсөн жил ердөө 14 байсан байна.

”Chapter 11” дампуурлын мэдүүлгээ өгөөд буй 50 сая доллар ба түүнээс
дээш хэмжээний өр төлбөртэй АНУ-н корпорацуудын тоо, салбараар

Жижиглэнгийн бизнесийн салбарт 24 корпорац дампуурлаа мэдэгдсэн нь 2019 оны үзүүлэлтээс
даруй гурав дахин дүн юм. Тус салбар нь цар тахлын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор засгийн
газраас авсан хорио цээрийн арга хэмжээнээс хамгийн их хохирол амсаж гол үйлчлүүлэгчдээ
Amazon гэх мэт онлайн өрсөлдөгчдөдөө алдаад буй салбар юм.

АНУ-н Эдийн Засгийн Шинжилгээний Товчооноос гаргасан урьдчилсан тооцооллоор
хоёрдугаар улиралд АНУ-н эдийн засаг жилийн 32.9 хувиар агшсан байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit6

ЕВРО БҮС

Конгресс төсвийн дэмжлэгийг батална гэдэг бараг тодорхой мэт боловч ойрын хугацаанд
батлах магадлал багассаар байна. Үүнийг дагаад бодлогын шийдвэр ямар байх талаар
иргэдийн дунд асар их эргэлзээ үүсээд байгаа төдийгүй ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хугацаа
дууссанаар ажлаа алдсан иргэд орлогогүй болоход ямар арга хэмжээ авах, энэ нь тус улсын
эдийн засагт хэр их хохирлыг авчрах зэрэг олон тодорхойгүй асуудлууд бий болж байна.

Долоо хоног бүрийн шинээр ажилгүйдлийн 
нэхэмжлэл хүсэгчдийн тоо, сая

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн олголт, тэрбум 
доллароор

ЕВРО БҮС

Евро бүсийн үйлдвэрлэлийн PMI индекс 
50 = өөрчлөлтгүй

IHS Markit флаш
худалдан авалтын
менежерүүдийн
судалгаагаар Евро
бүсийн үйлдвэрлэлийн
идэвхжил 8 сард өссөн
байгаа ч өсөлтийн хурд
нь саарч эхэлсэн байна.
Тус судалгаагаар 6-р
сард евро бүсийн
үйлдвэрлэлийн гарц,
шинэ захиалга, экспорт,
аль аль нь огцом
сэргэлтийг харуулсан.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit7

Герман улсын төв банк өнгөрсөн долоо хоногт мэдэгдсэнээр евро бүсийн үйлдвэрлэл
сэргэж эхэлсэн ч нийт хүчин чадлынхаа дөнгөж 72 хувь буюу олон жилийн дундаж 80 хувиас
доош хувийг ашиглаж байна. Тэр дундаа Герман улсын нийт эдийн засгийн 5 хувийг эзэлж 2
сая ажлын байрыг бий болгодог стратегийн чухал ач холбогдол бүхий авто машин
үйлдвэрлэлийн салбар хамгийн их хохирол амссан салбаруудын нэг болж байгаа юм.

ЯПОН

Герман улсын суудлын машин үйлдвэрлэл, мянган ширхэг

ДНБ-ий өөрчлөлт, өмнөх улирлаас
Японы ДНБ 2020 оны хоёрдугаар улиралд өмнөх
улиралтай харьцуулахад 7.8 хувиар буурсан нь 1980
оноос хойших хамгийн хурдацтай уналт боллоо.
Энэхүү агшилт нь тус улсын эдийн засаг 2009 оны
санхүүгийн хямралын оргил үед 4.8 хувиар агшиж
байснаас илүү хохирлыг амсуулаад байна. Шинэ
коронавирусийн улмаас 4, 5-р саруудад онц байдал
зарлахад олон тооны жижиглэнгийн худалдаачид
болон жижиг дунд бизнес бизнес эрхлэгчид үүдээ
хааж, бараг бүх гадаад жуулчдыг Японд нэвтрэхийг
хориглосон. Үүний үр дүнд ДНБ-ий хагас орчим
хувийг эзэлж буй хувийн хэрэглээ өмнөх улирлаас 8.2
хувиар, экспортын хэмжээ 18.5 хувиар тус тус
буурсан байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: IHS Markit8

АНУ-с ялгаатай нь Япон улс өнгөрсөн оны 10-р сард үндэсний худалдааны татварыг 8% -с 10%
болгон нэмэгдүүлсний улмаас эдийн засаг нь коронвирусийн халдварын өмнө ч уналтад
орсон байсан байна. Хамгийн сүүлийн бууралт нь агшилтын гурав дахь улирал болсон байна.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities-ийн эдийн засагч хатагтай Мугурума хэлэхдээ, Японы
эдийн засгийн хэмжээ 2019 оны дунд үеийн түвшиндээ хүрэхэд 2022 оны эцэс эсвэл 2023 он
хүрэх болно гэжээ. Японы эдийн засаг 2020 оны 2-р улиралд жилийн 27.8 хувиар буурсан
байна. Тус улсын эдийн засаг жилийн эцэст дахин олон хүн ажлын байраа алдах, компаниуд
өвлийн урамшууллын хэмжээг багасгах зэргээс хэрэглээ буурах зэргээс шалтгаалан дахин
сулрах магадлалтай байгаа юм. Түүнчлэн коронавирусийн халдварын тохиолдол дахин
сэргэж байгаа нь дотоодын эрэлтэд ихээхэн нөлөөлж болзошгүй юм.

ӨНГӨРСӨН ДОЛОО ХОНОГИЙН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Apple компанийн зах зээлийн үнэлгээ

42 жил - эхний 1 триллион доллар

21 долоо хоног - дараагийн 1 триллион доллар

Лхагва гарагт Apple компани хоёр их наяд ам.долларын үнэлгээтэй АНУ-н анхны компани
боллоо. Өдрийн арилжаагаар тус компанийн хувьцааны үнэ 1.4 хувиар өсөж 468.65 долларт
хүрснээр ийн зах зээлийн үнэлгээ нь 2 триллион долларыг давсан юм. Технологийн томчууд
нь асар их нөөц хөрөнгө, зах зээлийн хүчин чадлынхаа ачаар цар тахлын үер хөрөнгө
оруулагчдын гол бай болж байгаа билээ. 2020 оны 3-р сарын 23 буюу АНУ-н хөрөнгийн зах
зээл коронавирусийн улмаас хамгийн доод цэгтээ хүрээд байсан үеэс хойш Apple,
Microsoft, Amazon, Alphabet болон Facebook-н нэгтгэсэн үнэ нь бараг 3 триллион
доллароор өссөн байна. Энэхүү өсөлт нь S&P 500-н дараагийн 50 том компаниуд, түүний
дотор Berkshire Hathaway, Walmart, Disney зэргийн нийт өсөлттэй тэнцэж байна. Зөвхөн Apple
компанийн ийн үнэлгээ л гэхэд өдөрт 6.8 тэрбум доллароор өссөн нь American Airlines-н зах
зээлийн үнэлгээнээс ч өндөр юм.


