
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 
өөрчлөлт

Өгөөжийн 
зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.733 -0.022 -

0.000 Герман -0.409 -0.006 -114.2

4.750 Их Британи 0.317 -0.022 -41.6

2.500 Австрали 1.033 0.106 29.9

0.100 Япон 0.059 0.015 -67.4

0.000 Франц -0.105 0.008 -83.9

0.950 Итали 1.044 0.019 31.0

1.250 Испани 0.378 -0.017 -35.6

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

Hongkong

Hang Seng: 25,422.06 0.56%

U.S.A., New York

Dow Jones: 28,653.87  0.57%

S&P 500: 3,508.01 0.67%

NASDAQ 100: 11,995.85 0.58%

Canada, Toronto  

S&P/TSX 60: 1,005.78 -0.35%

Italy, Milan

FTSE Italia A: 21,667.08 0%

Argentina, Buenos Aires  

Merval 25: 37,849.99  -2.33%

Germany, Frankfurt 

DAX: 13,033.20 -0.48%

Belgium, Brussels  

BEL 20: 3,378.60 0.25%

France, Paris  

CAC 40: 5,002.94  -0.26%

Spain, Madrid

IBEX 35: 7,090.70 -0.45s%

Europe

EURO STOXX 50: 3,315.54 -0.47%

Japan, Tokyo

NIKKEI 225: 22,882.65 -1.41%

Netherlands, Amsterdam  

AEX: 556.80 -1%

Great Britain, London  

FTSE 100: 5,963.57 -0.61%

Swisse, Zurich  

SMI: 10,174.45   -0.64%

Russia, Moscow  

RTS: 1,265.62 0.06%

Australia, Sydney

S&P ASX 20: 3,295.00.  -0.79%

China, Shanghai

Shanghai Comp: 3,350.11  0.61%

Chile, Santiago  

IGPA: 13,227.24 -0.31%

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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Хувьцааны хуваагдал гэж юу вэ, 

энэ таны хөрөнгө оруулалтын 

багцад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Энэхүү мэдээллийг Ард Секюритиз зөвхөн орчуулан хүргэв.



ХУВЬЦААНЫ ХУВААГДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Эх үүсвэр: WSJ3

Хувьцааны хуваагдал хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн бизнес хаагдах хүртэл компанийн
хувьцаа эзэмшигч бүр эзэмшиж буй хувьцаа бүрдээ нэмэлт хувьцаа авах болно. Хэрэв компани
4:1 хувьцааны хуваагдал зарлавал хувьцаа эзэмшигч нь гурван нэмэлт хувьцаа авна гэсэн үг
юм. Анхны хувьцааны үнийг дөрөв хувааж, 400 доллароор арилжаалагдах хувьцаа хуваагдсаны
дараа 100 доллароор арилжаалагдах болно.

Хувьцааны хуваагдлын ач холбогдол юу вэ?

Хувьцааны хуваагдал нь хувьцааны өндөр үнээс болж хөрөнгө оруулахаас татгалздаг хөрөнгө
оруулагчдыг буцаан татахад зориулагдсан. Гэхдээ энэ нь одоо урьд өмнөхөөс хамаагүй бага ач
холбогдолтой болсон байж магадгүй юм. Учир нь Charles Schwab Corp гэх мэт брокерууд нь
үйлчлүүлэгчдэд нэгж хувьцааны тодорхой хэсгийг 5 доллароос ч бага үнээр худалдаж авах
боломжийг олгодог болсон.

Компанийн ногдол ашигт ямар өөрчлөлт орох вэ?

Энэ нь удирдах зөвлөл ямар шийдвэр гаргахаас хамаарна. Хэрэв компани ногдол ашгаа
тогтвортой барихаар шийдвэл дараагийн ногдол ашгийн төлбөр нь хувьцаатай ижил шугамаар
хуваагдах болно. 4:1 хуваагдалд 1 долларын ногдол ашиг 25 цент болно гэсэн үг.

Хувьцааны хуваагдал нь компанийн хувьд юу гэсэн үг вэ?

Хувьцааны үнэ буурч, нийт хувьцааны тоо өөрчлөгдөхөөс өөр онцын өөрчлөлт байхгүй.
Хувьцааны хуваагдал нь компанийн үнэ цэнэд нөлөөлөхгүй ч хуваагдлын үед компанийн
хувьцааны үнэ богино хугацаанд түр өсдөг. Nasdaq Inc-н 2012-2018 оны хооронд хувьцааны
хуваагдал дээр хийсэн судалгаагаар S&P 500-н хувьцаа хуваагдсаны дараа жилд 5 хувиар өсөх
хандлагатай байдаг бөгөөд ихэнх нь хуваагдал зарласнаас хойш даруй 2.5 хувиар өссөн байдаг
байна.

Энэ нь хөрөнгийн зах зээлийн хувьд юу гэсэн үг вэ?

Ихэнх тохиолдолд хувьцааны хуваагдал нь хөрөнгийн зах зээлд хүчтэй нөлөө үзүүлэхгүй.
Хөрөнгө оруулагчид болон хөрөнгийн менежерүүдийн хамгийн их дагадаг индекс болох S&P 500
нь зах зээлийн үнэлгээгээр жигнэгддэг тул хуваагдал нь ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Харин Dow
Jones Industrial Average нь хувьцааны үнээр жигнэгддэг индекс учир хувьцааны хуваагдал уг
компанийн тухайн индексэд эзлэх жинг бууруулна гэсэн үг юм.

7-р сарын 30-нд Apple компани
хувьцаагаа хуваахаа зарласнаас
хойш хувьцааны үнэ нь 30 хувиар
өссөн

8-р сарын 11-нд Tesla компани
хувьцаагаа хуваах төлөвлөгөөгөө
зарласнаас хойш хувьцааны үнэ нь 61
хувиар нэмэгдсэн



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: The Economist, Financial Times4

Холбооны нөөцийн сан сүүлийн хэдэн арван жил дахь инфляцын 
бодлогын хамгийн том өөрчлөлтийг хийлээ.

ХНС-ийн дарга Jerome Powell Төв банкны бодлогын тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах талаар
пүрэв гаригт жил бүрийн чуулганаараа зарласан. Тэрээр Төв банкны инфляцын зорилтот
түвшин болох 2% нь цаашид дундаж түвшин гэж тооцогдох, улмаар ХНС инфляцыг зорилтот
түвшингээс хэтрүүлэх хүчин чармайлт гаргаж магадгүй талаар мэдэгдсэн юм. Түүнчлэн ноён
Powell ХНС цаашид ажилгүйдлийн түвшинг хамгийн дээд тогтвортой түвшнээс давахаас
сэргийлэх оролдлого хийхээ болино гэдгээ илэрхийлсэн байна. Хүүний түвшин буурч буй
одоогийн нөхцөл байдалд инфляцын суурь түвшин 2 хувь байгаа нь нэрлэсэн хүүгийн хэмжээ
тэг болж буурахаас сэргийлэхэд хэт багадаж байна. Энэ нь эргээд төв банкнууд өөрсдийн гол
бодлогын хэрэгсэл болох төв банкны хүүг бууруулах боломжгүй нөхцөл байдлыг үүсгээд
байгаа юм.

Энэхүү мэдээллийн дараагаар урт хугацааны засгийн бонд ихээр 
зарагдсаны улмаас 5 болон 30 жилийн хугацаатай засгийн газрын бондын 
өгөөжийн зөрүү 3 сарын хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн байна. 

Хөрөнгө оруулагчид төв банкны 
зорилтот инфляцын түвшин өсөх нь 
урт хугацааны бондын бодит 
өгөөжийг бууруулна гэж үзэж байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: Financial Times5

Дөрвөн жилийн өмнөхтэй харьцуулахад Америкчуудын амьдрал нь дээрдсэн үү?

FT-Peterson-н хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар Америкийн нийт боломжит сонгогчдын
гуравны нэг нь ноён Trump ерөнхийлөгчийн албан тушаал хашиж эхлэх үеийнхээс санхүүгийн
хувьд дордсон гэж хариулсан байна. Гэхдээ судалгаанд оролцогчдын хариултууд нь хоёр
намын шугамаар маш их ялгарч байна.

Дөрвөн жилийн өмнөхтэй харьцуулахад ТАНЫ амьдрал нь дээрдсэн үү?

Сонгуульд санал өгөгчид Trump-н бодлогууд эдийн засагт нэмэр болсон гэж
бодож байна уу?

• 48% - эдийн засагт хүчтэй эсвэл тодорхой хэмжээгээр тусалсан

• 44% - эдийн засгийг хүчтэй эсвэл тодорхой хэмжээгээр хохироосон

алдааны маржин Ардчилсан 
нам

Бүгд найрамдах 
нам

Нам бус

Маш их / ерөнхийдөө дээрдсэн Өөрчлөлт байхгүй Маш их / ерөнхийдөө дордсон



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

Эх үүсвэр: Financial Times6

ЕВРО БҮС

Коронавирусын тахлын улмаас евро бүсийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1-р улиралд 3.6%, 2-р
улиралд 12.1 хувиар унаж эдийн засаг нь түүхэн хохирлыг амссан. Oxford Economics-н
судлаачдын үзэж буйгаар Евро бүсийн эдийн засаг 3-р улиралд 8.6 хувь буюу 1995 оноос хойших
хамгийн хурдацтайгаар өсөх хэдий ч энэ нь оны эхний хагаст амссан хохирлыг нөхөж чадахгүй
юм. Түүнчлэн Европын холбооны хэд хэдэн хэсэгт халдварын тохиолдол дахин нэмэгдэж
байгаа нь эдийн засгийн сэргэлтийг удаашруулж иргэдийн итгэл найдварыг унагаад байна.

ДНБ нормальчлагдсанаар (2015=100)

Google-н гар утасны 
байршлын дагуу нисэх 
онгоцны буудал, галт 
тэрэгний болон автобусны 
буудлууд тээвэр 
хөдөлгөөний төвүүдрүү 
явсан аяллын тоо сүүлийн 
долоо хоногт буурсан байна. 
Түүнчлэн жижиглэнгийн 
худалдаа, зугаа цэнгэлийн 
газрууд, ресторан, 
баруудаар аялах тоо нь мөн 
8-р сарын дунд үеэс буурч 
эхэлжээ.

ЕВРО БҮС

7-хоногийн дундаж шинэ тохиолдлын тоо

Францын сэргэлт 
нь Испанийхаас илүү 
эрчимтэй явагдаж байгаад 
нэгт тус улс аялал 
жуулчлалаас арай бага 
хамааралтай, хоёрт, засгийн 
газрын дэмжлэг ихээр 
хүртсэн, алсын зайнаас 
ажиллах нь илүү түгээмэл 
амар байдаг IT болон 
санхүүгийн салбарууд 
нь Испанийхаас харьцангуй 
том байгаатай холбоотой 
юм.


