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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ 

ЗЭЭЛИЙН САРЫН ТОЙМ 

2022 оны 5 сар



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

Дэлхий дахинд инфляц хурдтай өссөн нь компаниудын зардлыг нэмж, ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж

байна. Инфляцыг зорилтод түвшинд хүргэхээр төв банкууд бодлогын хүүг тогтмол өсгөж байгаа нь

хөрөнгийн зах зээлд ихээхэн хэлбэлзэл дагуулж байна. 4, 5 саруудад АНУ-ын инфляц 8.5%-иас 8.3% болж

буурсан бол Монгол Улсын инфляц 14.4% дээр тогтворжоод байна. Улс орнуудын инфляц он гарснаас хойш

хүчтэй өссөн ч одоо дээд цэгтээ хүрсэн байж магадгүй юм.

Дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцааны ханш, хүү, гадаад худалдааны тэнцэл, валютын ханш,

түүхий эдийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа болон цаашдын хандлагын талаар уг тоймд тусгалаа.

ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

• 2022 оны 4 сард Монгол Улсын инфляц жилийн 14.4%, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 15.2% байна.

• Он гарснаас хойш долларын ханш төгрөгийн ханшийн эсрэг 9.5%-иар чангарч ₮3,120.5 хүрчээ. Төгрөгийн

ханш сулрахад МУ-ын экспорт удааширсан, гадаад валютын нөөц буурсан зэрэг нь нөлөөлөв.

• МУ-ын гадаад валютын нөөц энэ оны 1 сард $3.9 тэрбум байсан бол 4 сард $3.3 тэрбум болж буурчээ.

• Гадаад худалдааны тэнцэл 4 сард $450 саяын ашигтай гарсан ба экспортын 83.4%-ийг эрдэс бүтээгдэхүүн

дангаараа бүрдүүлж байна.

• 5 сард БНХАУ задгай тээврээр нүүрс импортлохыг зөвшөөрснөөр МУ-ын нүүрсний экспорт цаашдаа

нэмэгдэх төлөвтэй байна.

• Монголын Хөрөнгийн Биржийн (МХБ) ТОП-20 индекс он гарснаас хойш 25.0%, MSE-A индекс 18.8%, MSE-

B индекс 0.9%-иар тус тус унасан үзүүлэлттэй байгаа нь олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн хэлбэлзэл

өндөр байгаа нөхцөл байдалтай адил байна. Одоогоор хөрөнгө оруулагчид бага эрсдэлтэй алт, үнэт

металл, түүхий эд, нийтийн аж ахуй, дэд бүтцийн компаниудын хувьцаа, ETF, бонд зэрэг safe haven буюу

аюулгүйд тооцогддог бүтээгдэхүүнүүдэд хөрөнгө оруулахыг илүүд үзэж байна.

• 2022 он гарснаас хойш Биржийн Бус Зах Зээл (ББЗЗ) дээр 37 бонд гарч ₮192 тэрбумыг, МХБ дээр 1 үнэт

цаас гарч ₮5 тэрбумыг татан төвлөрүүллээ.

МХБ-ийн ТОП-20 индекс 2022 оны эхнээс 5 сарын

25–ны хооронд 25.0% унажээ. Индекс дотроос 4

хувьцааны ханш (MNDL, INV, MMX, TCK) оны

эхнээс хойш өсөлттэй байжээ. Өсөлтөөрөө TCK

(+18.2%), MMX (+9.3%) хувьцаанууд тэргүүлж,

AARD (-61.6%), ADB (-57.8%) хувьцаанууд

хамгийн их уналтыг үзүүлэв.

ТОП-20 индекс дундаас Сүү ХК-ийн хувьцааны

ханш сүүлийн нэг жил хамгийн өндөр өсөлтийг

үзүүлсэн ба 160.4%-иар өссөн байна.

AARD ADB AIC MNP APU GOV ERDN INV TTL TUM MNDL UID SUU MFC LEND BODI NEH MMX BDS TCK

5/25/2022 3,882.0 94.9 785.0 848.0 1,368.0 270.9 875.0 4,270.0 6,500.0 454.9 97.2 3,050.0 542.0 102.1 38.0 130.5 20.0 3,801.0 1,065.0 32,000.0

YTD% -61.6% -57.8% -41.2% -37.4% -28.0% -16.8% -3.6% 5.6% -14.0% -32.7% 0.3% -19.3% -8.4% -9.8% -5.8% -15.5% -27.1% 9.3% -10.5% 18.2%

MoM% -24.1% -29.4% -20.0% -0.6% -0.1% -2.9% -2.1% -4,0% -7.7% -9.9% -3.8% -26.8% 2.1% -10.8% -0.9% -2.6% -10.9% 5.6% -15.4% -0.2%

YoY% -65.2% -63.8% -43.6% -35.7% 91.6% 13.4% -3.6% 36.4% -5.3% 117.0% 33.1% 56.1% 160.4% 50.4% -18.6% 2.0% -9.2% 35.8% -10.6% 110.8%

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж
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МХБ-ийн индексүүдийн хөдөлгөөн /YTD/

МХБ-ийн ТОП-20 индекс дэх хувьцаануудын ханшийн хөдөлгөөн
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Симбол Үнэт цаасны нэр
Нийт 

ширхэг

Нийт үнийн дүн

/₮/

APU АПУ 29,333,809 43,316,045,700 

AIC Ард Даатгал 748,996 711,546,200 

AARD Ард Санхүүгийн Нэгдэл 202,026 1,273,380,530 

BODI Бодь Даатгал 1,540,396 250,006,271 

DBL Даваанбулаг 1,729,698 392,641,446 

JTB Женко тур бюро 4,548,771 300,173,398 

ULZ Өлзий- Дундговь 6,804 680,400 

TCK Талх чихэр 18,000 540,000,000 

HVL Хөвсгөл 48,690 3,541,224 

HBT Хөнгөн бетон 58,333 11,666,600 

ERDN
Эрдэнэ Ресурс

Девелопмент
315,279 250,646,805 

CUMN Сэнтрал Экспресс 6,108,539 1,270,576,112

HSX Хишиг уул ХК 217,063 138,920,320

SDT Хот девелопмент ХК 2,794,271 167,656,260

Нийт 47,670,675 48,627,481,266

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

2022 оны 1 сараас 2022 оны 5 сарын 25-ны хооронд

24 удаагийн багцын арилжаа 14 компанийн хувьцаан

дээр явагдаж, нийт ₮48.6 тэрбумын арилжаа

хийгдсэн байна. АПУ ХК дээр ₮43.3 тэрбум буюу

хамгийн их хэлцэл багцын арилжаагаар хийгдсэн.

APU нэгж хувьцааны дундаж үнэ ₮1,538 байв.

ОУВС: Монгол Улсад "стагфляц" нүүрлэж байна

Монгол Улсад "стагфляц" нүүрлэхээр байгааг Олон

Улсын Валютын Сан (ОУВС) 5 сарын 13-нд

мэдэгдсэн. “Стагфляц” нь эдийн засгийн өсөлтөөс

үүсээгүй байхад инфляц өсдөг үзэгдлийг хэлнэ.

Өнгөрсөн оны 11 сард ОУВС Монгол Улсын эдийн

засаг 2022 онд 7%-иар өснө гэж тооцоолж байсан

боловч сүүлийн байдлаар 1% болгож бууруулсан.

Эдийн засгийн бодит өсөлт саарахтай зэрэгцэн

ОХУ-Украины дайны улмаас нийлүүлэлтийн сүлжээ

доголдож, дотоодод бараа, бүтээгдэхүүний үнэ

өссөн. Хэрэв эдгээр асуудлууд энэ оны эцэст

намжвал дунд хугацаандаа эдийн засаг сэргэхээр

байгааг ОУВС тайландаа дурджээ.

Монгол Улсын гадаад өр

2023 онд төлөгдөх “Самурай”, “Гэрэгэ”, мөн

Хөгжлийн банкны бондын төлөлт хийхэд төсвийн

бодлогын сахилга батыг чанд сахих шаардлагатай

байгааг ОУВС анхаарууллаа.

Инфляц хурдтай өсөж байгаатай мөнгөний

бодлогоор тэмцэхээс гадна төсвийн бодлогыг

чангатгаж, аливаа тусламж, дэмжлэгийг зөвхөн

зорилтот, эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглүүлэхийг

зөвлөсөн.

МХБ-ийн хувьцааны багцын арилжаа

3.5%

2.6% 2.5%
2.3%

1.0%

ЕБСХБ Монголбанк Дэлхийн банк АЗХ ОУВС

$140

$540

$300

$500

Чингис бонд Гэрэгэ бонд Самурай бонд Хөгжлийн 
банкны бонд

Эх сурвалж: Ikon.mn

Эх сурвалж: Ikon.mn

Багцын арилжаа

МУ-ын 2022 оны ДНБ-ий өсөлтийн таамаглал

МУ-ын 2022-2023 онд төлөгдөх бондууд /сая $/
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Гадаад худалдааны тэнцэл

МУ-ын гадаад худалдааны тэнцэл 2017-2021 оны хооронд

тогтмол өссөн ба өнгөрсөн жил сүүлийн 5 жилийн дээд хэмжээнд

хүрч $2.4 тэрбум гарсан. 2022 оны 4 сард экспорт $2.8 тэрбум,

импорт $2.3 тэрбум гарснаар гадаад худалдааны тэнцэл $450

саяын ашигтай гарав. МУ-ын экспортод эрдэс бүтээгдэхүүн

83.4%, үнэт чулуу 11.7%-ийг эзэлж экспортын бүтээгдэхүүнд

нүүрс 41.2%, зэс 39.1% , алт 12.7%-ийг эзэлж байна. МУ-ын нийт

импортын 21.5%-ийг эрдэс бүтээгдэхүүн, 16.4%-ийг машин тоног

төхөөрөмж, 13.4%-ийг тээврийн хэрэгслийн эд анги эзэлсэн бол

хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн 9.8%-ийг бүрдүүлжээ.

Гадаад валютын нөөц

Гадаад валютын нөөц $3.3 тэрбумд хүрч он гарснаас хойш

31.7%-иар буурчээ. Гадаад валютын нөөцийг дотор нь задалж

үзвэл хадгаламж 48%, үнэт цаас 33%, мөнгөжсөн алт 15%,

зээлжих тусгай эрх 4% байв.

Монголбанкны ерөнхийлөгч $3.3 тэрбумын гадаад валютын нөөц

нь Монгол Улсын импортын 6-7 сарын хэрэглээтэй тэнцэх тул

төгрөгийн ханшийг тогтвортой барихад хангалттай дүн гэж

байсан юм. 5 сарын 25-ны байдлаар Монголбанкнаас зарласан

долларын ханш ₮3,120.0 байгаа нь он гарснаас хойш 8.23%-иар

чангараад байна.

Нүүрсний экспорт

Энэ оны 5 сарын 19-ний байдлаар 4,887.9 мянган тонн нүүрс

экспортолсон нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхээс 81.6%-иар

буурсан үзүүлэлт юм. Үүний шалтгаан нь БНХАУ 4, 5 саруудад

хатуу хөл хорио тогтоосноос үүдэн хил дээр нэвтрүүлэх ажил

дээр удаашрал үүссэнтэй холбоотой. Мөн ОХУ-д эдийн засгийн

хориг тавьснаар илүүдэл нүүрсээ БНХАУ-д хямд үнээр нийлүүлж

байгаа нь Монгол Улсын нүүрсний экспортод нөлөөлж байна.

Салбарын яамны мэдээлснээр оны эхний улиралд эрдэс

баялгийн салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого ₮738.3

тэрбумд хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс ₮835.3 тэрбум буюу

53.1%-иар буурчээ. Энэ дотроо уул уурхай, олборлох салбар

₮715.9 тэрбум, газрын тосны салбар ₮0.9 тэрбум, тусгай

зөвшөөрлийн төлбөр ₮6 тэрбум, бусад орлого ₮15.6 тэрбумыг

тус тус эзэлж байна.

Эх сурвалж: Монголбанк

Эх сурвалж: ҮСХ, Mongolian mining journal
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Эх сурвалж: Монголбанк
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Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Гадаад худалдааны тэнцэл /тэрбум $/

МУ-ын импорт, бүтээгдэхүүний эзлэх %
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Эрдэс бүтээгдэхүүн

Машин, механик төхөөрөмжийн 
эд анги

Авто тээврийн хэрэгслийн эд 
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Үндсэн төмөрлөг болон түүгээр 
хийсэн бүтээгдэхүүн

Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн

Гадаад валютын нөөц /сая $/

МУ-ын нүүрсний экспорт /мянган тн/
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Бонд банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Богд банк 2022 оны I улиралд ₮8.3 тэрбумын хүүгийн

орлоготой ажилласан нь 34.6% өссөн үзүүлэлт юм.

Харин цэвэр ашиг ₮3.0 тэрбум хүрсэн нь өмнөх оны

мөн үеэс 40.4%-иар буурчээ. Үүний шалтгаан нь

бусад орлогоос олсон дүн 40%-иар буурсантай

холбоотой харагдаж байна.

Компанийн зүгээс IPO гаргах үедээ 2022 онд ₮55.8

тэрбумын хүүгийн орлого, ₮10.8 тэрбумын цэвэр

ашигтай ажиллахаар танилцуулж байсан. Эхний

улирлын байдлаар тус банк энэхүү төлөвлөгөөндөө

хүрэх боломжтой харагдаж байна.

Сентрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн 2022 оны I

улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

2022 оны I улиралд компани ₮41.6 тэрбумын

борлуулалтын орлоготой ажилласан нь өмнөх оноос

3.4 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь энэ оны

төлөвлөсөн ₮240 тэрбумын төсөөллийн 17.5%-тай

тэнцэж байна.

-₮4.3 тэрбумын алдагдалтай гарсан нь өмнөх оны мөн

үеэс ₮200 саяар нэмэгдсэн ч компанийн зүгээс дараа

жил буюу 2023 оноос эхлэн ашигтай ажиллахаар

төлөвлөгөөндөө тусгасан.

Говь ХК-ийн 2022 оны I улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Говь ХК 2022 оны I улиралд -₮7.1 тэрбумын

алдагдалтай ажилласан нь энэ жил ₮9.2 тэрбумын

цэвэр ашигтай ажиллах төлөвлөгөөнд хүрэхэд

хүндрэлтэй байхаар харагдаж байна.

Компанийн нийт өр төлбөр 2022 оны I улиралд ₮270

тэрбум ба нийт хөрөнгийн 93%-ийг эзэлж байгаа нь

өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг харуулж байна.

Орлогын тайлан дээрх санхүүгийн зардлыг авч

үзэхэд эхний улиралд ₮25.5 тэрбум байгаа нь

борлуулалтын орлогын 19%-тай дангаараа тэнцсэн нь

дээрх эрсдэлийг бататгаж өгч байна.
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Бонд банкны 2022 оны I улирлын санхүүгийн 

үзүүлэлт /тэрбум ₮/

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН САРЫН ТОЙМ – 2022 оны 5 сар

Сентрал Экспресс Си Ви Эс 2022 оны I улирлын 

санхүүгийн үзүүлэлт /тэрбум ₮/

2022.I

Говь ХК-ийн 2022 оны I улирлын гүйцэтгэл болон 

төлөвлөгөө /тэрбум ₮/

Өр төлбөр болон нийт хөрөнгийн харьцаа

2022Т
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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН САРЫН ТОЙМ – 2022 оны 5 сар

Хөрөнгийн зах зээл: 2022 он гарснаас хойш Dow Jones индекс 12.7%, Nasdaq индекс 28.85%, S&P 500

индекс 17.8%-иар унаад байна. Инфляц өндөр байгаа тул төв банкнууд мөнгөний хатуу бодлого баримталж

байгаа нь олон улсын эдийн засаг тааруу байгаа үед хямрал руу оруулчих вий гэсэн айдас хөрөнгийн зах

зээлд ихээхэн хэлбэлзэл үүсгэж байна.

Инфляц: Инфляц ойрын 40 жилд байгаагүй дээд хэмжээнд хүрсэн. Төв банкнаас энэхүү инфляцын

өсөлтийг хяналтад оруулахаар хатуу мөнгөний бодлого баримталж эхэлсэн. Эдийн засгийн хувьд

харьцангуй сайн байна. Ялангуяа ажил эрхлэлт болон өрхийн худалдан авалт өндөр түвшинд хүрсэн нь

хямрал болохоос сэргийлж магадгүй юм. АНУ-ын компаниудын орлого боломжийн хэмжээнд байгаа ба энэ

жилдээ өсөх хандлагатай байна. Хөрөнгийн зах зээл Холбооны Нөөцийн Санг хэт хатуу бодлого

баримталснаар эдийн засгийн хямралд оруулах вий гэсэн айдсаас болж ихээхэн уналттай байна. Бондын

өгөөж бодлогын хүү өсөж байгаатай зэрэгцэн хүчтэй өсөж байна.

4 сард инфляц 8.3%-тай гарсан нь өнгөрсөн сарын

8.5%-иас буурсан ч гол инфляцын индекс 0.6%-

иар өссөн нь үйлчилгээний өртөг нэмэгдсэнтэй

холбоотой.

Өсөлтийг задалж үзвэл, түрээс 0.6%, агаарын

тээврийн зардал 18.6%-иар өсжээ. Орон сууцны

үнэ богино хугацаандаа өсөх хандлагатай байгаа ч

зээлийн хүү хурдтай өсөж байгаа нь цаашид

байрны үнэ буурахад нөлөөлж болохоор байна.

Хэрэглэгчид үйлчилгээ их авах болон

нийлүүлэлтийн гинжин холбоо сайжирч байгаа нь

бараа таваарын инфляц буурахад нөлөөлж,

цаашид ч буурах хандлагатай юм.

Эх сурвалж: Investing.com

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эх сурвалж: Bloomberg
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АНУ-ын инфляцын түвшин
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Хөрөнгийн зах зээл ойрын хугацаанд сэргэх үү?

Хөрөнгийн зах зээл оргил цэгээсээ 49 хоног тасралтгүй уналттай байгаа бөгөөд S&P 500 индекс он гарснаас

хойш 18% унаад байна. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар ирэх 12 сард эдийн засгийн хямрал болохгүй гэж

харж байгаа ч хөрөнгийн зах зээл U-хэлбэртэй сэргэлт үзүүлэх магадлал өндөр гэж төсөөлжээ.

Хөрөнгийн зах зээлийн уналтын гол 2 шалтгаан нь ‘хямралын айдас’ болон ‘компаниудын ашгийн

маржин буурах’ эрсдэлээс бүрдэж байна

Walmart болон Target зэрэг том худалдааны бизнесүүдийн I улирлын санхүүгийн тайлан таагүй гарсантай

холбоотойгоор хөрөнгийн зах зээлд ихээхэн уналт үзүүлсэн. Уг хоёр компанийн гүйцэтгэл шинжээчдийн

таамгаас доогуур гарсан. Ашигт ажиллагаа тааруухан гарсны шалтгаан нь тээвэр, шатахууны үнэ өссөнөөр

өртөг нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.
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Хэдий дээрх компаниудын гүйцэтгэл таамгаас муу гарсан ч худалдан авалт тогтвортой байгаа нь АНУ-ын

өрхийн худалдан авалтын чадвар сайн байгааг илтгэж байна. Жишээлбэл, Target-аар үйлчлүүлсэн иргэдийн

тоо оны эхний улиралд 4%-иар нэмэгдсэн. Гол асуудал нь эрэлтээс илүү нийлүүлэлттэй холбоотой

харагдаж байна.
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2018 болон 2020 онд хөрөнгийн зах зээл

ихээхэн унахад нэг зүй тогтол ажиглагдсан.

Энэ нь Холбооны Нөөцийн Сан бодлогын хүүг

түүхэн доод хэмжээнд хүргэснээр хөрөнгийн

зах зээл богино хугацаанд хүчтэй сэргэсэн.

Энэ удаагийн уналтаар ХНС инфляцыг

хяналтад авахын тулд хатуу мөнгөний бодлого

баримталж байгаа билээ. Иймд, инфляцын

түвшин зорилтод түвшинд хүрэх хүртэл

хөрөнгийн зах зээлд сэргэлт өмнөх шигээ

богино хугацаанд болохооргүй харагдаж

байна.

Ханш -19.8% 

унасан ч 3 

сарын дотор 

сэргэсэн

Ханш -33.9% 

унасан ч 3.5 

сарын дотор 

сэргэсэн

Эх сурвалж: Investing.com

Target хувьцааны ханш, USD [NYSE:TGT] Walmart хувьцааны ханш, USD [NYSE: WMT]

АНУ-ын S&P 500 индексийн сэргэлт
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Эх сурвалж: Investing.com

Apple компанийн хувьцаа баавгай зах зээлд орсон нь авах боломж олгож байна уу?

• Apple компанийн хувьцаа 1-р сарын оргил үеийн ханшаасаа 20% унаад байна

• Уг компани нь эдийн засгийн уналтаар тогтвортой байдаг хувьцаануудын нэг

• Apple-ийн тайлан дээрх бэлэн мөнгөний дүн өндөр байгаа нь бас нэг эерэг хүчин зүйл болж өгч байна

АНУ-ын хамгийн өндөр зах зээлийн үнэлгээтэй компани болох Apple-ийн хувьцааны ханш өнгөрсөн 7 хоногт

1 сарын үеийн оргил цэгээсээ 20 хүртэл хувь унасан нь цаашид буурах дохио болж өгч байна. Энэхүү уналт

нь өнгөрсөн Пүрэв гарагт Saudi Aramco компанийн үнэлгээг $2.43 их наяд болсноор дэлхийн хамгийн өндөр

зах зээлийн үнэлгээтэй компани болоход хүргэсэн.

Энэхүү уналтыг хэдий хүртэл үргэлжлэхийг хэлж

мэдэхгүй боловч Аpple компанийн хувьцааг өсөхөд

нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйлс байна. Жишээлбэл

компанийн олон улсад эзлэх гар утасны зах зээлийн

байр суурь сайн тул санхүүгийн хувьд эдийн засгийн

хүндрэлийг даван туулахад хангалттай юм.

Энэ улирлын санхүүгийн тайлан сайн гарсан

Энэ улирлын тайлангаар тус компанийн нийт ашгийн

маржин 43% гарсан нь цар тахлын үеийн дээд түвшин

болох 38%-иас ч илүү байсан юм. Энэ нь iPhone

утасны илүү үнэтэй 5G загварын борлуулалт сайн

байсантай холбоотой. 3 сард уг компанийн борлуулалт

$97.3 тэрбум байсан нь баярын сарыг оруулахгүйгээр

хамгийн их борлуулалттай сар байсан бол өнгөрсөн

12-р сард $124 тэрбум буюу хамгийн их борлуулалт

хийжээ.
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Apple-ийн бэлэн мөнгөний хуримтлал нь тодорхой бус байдалтай үеийг даван туулахад гол үүрэг

гүйцэтгэхээр байна. Компани $200 тэрбумтай бөгөөд энэ нь компанийг дэлхийн хамгийн их мөнгөн хөрөнгийн

нөөцтэй компани болгож байгаа тул хувьцааны ханш унах үед халааслах зарчмаар буцаан худалдан авах

бүрэн боломжтой. Хувьцаа халааслах нь нийт эргэлтэд байгаа хувьцааны тоог бууруулж, нэгж хувьцаанд

ногдох ашгийг өсгөдөг тул хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй мэдээ болж өгдөг.

Warren Buffet энэхүү хөрөнгө оруулалтын арга барилыг ашигладаг бөгөөд тэрээр 2016 оноос хойш Apple

компанийн хувьцааг авсан ба одоогоор $159 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ нь Warren Buffet-ийн

хөрөнгө оруулалтын багцын 40%-ийг дангаараа бүрдүүлж байгаа тул Apple-ийн хувьцааг урт хугацаандаа

өснө гэдэгт итгэлтэй байгааг харуулж байна.

Apple компанийн хувьцаа уналттай байгаа ч урт хугацаандаа салбартаа тэргүүлэгч, сайн санхүүгийн

үзүүлэлттэй энэхүү компанид хөрөнгө оруулах нь хөрөнгө оруулагчдад давуу тал өгөх боломжтой.

Apple-ийн хувьцааны ханш, USD [Nasdaq: AAPL] 
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СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ

Монголын макро эдийн засгийн үзүүлэлт

05/25/2022 04/25/2022 03/21/2022 12/31/2021 2021 H1 2020 H2 2020 H1
АНУ 1 жил ЗГ бондын өгөөж 2.09% 2.02% 1.29% 0.38% 0.07% 0.11% 0.15%
Европ Холбоо 1 жил ЗГ бондын өгөөж -0.04% -0.23% -0.65% -0.66% -0.64% -0.67% -0.53%
Япон 1 жил ЗГ бондын өгөөж -0.10% -0.082% -0.075% -0.1% -0.12% -0.13% -0.20%
АНУ 10 жил ЗГ бондын өгөөж 2.75% 2.82% 2.15% 1.51% 1.47% 0.91% 0.66%
Европ Холбоо 10 жил ЗГ бондын өгөөж 1.57% 1.50% 0.15% -0.18% -0.21% -0.57% -0.46%
Япон 10 жил ЗГ бондын өгөөж 0.21% 0.24% 0.21% 0.065% 0.05% 0.02% 0.02%

Засгийн газрын бондын өгөөж

Хэмжих нэгж 2022/05/25 2021 H1 2020 H2 2020 H1

ДНБ (2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 2021Q4 Жилийн өөрчлөлт % 1.4% 6.3% -4.6% -9.0%

Инфляц 2022.04 Жилийн өөрчлөлт % 14.4% 6.6% 2.3% 2.8%

Гадаад валютын албан нөөц 2022.04 сая $ 3,314.8 4732 4534 3556

Гадаад худалдааны тэнцэл 2022.04 сая $ 450.0 850 2282 368

Хувьцааны индекс

Валютын ханш

Түүхий эдийн үнэ

Эх сурвалж: Монголбанк, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Эх сурвалж: Bloomberg, Investing.com

Эх сурвалж: Yahoo finance, Монголын Хөрөнгийн Бирж

Эх сурвалж: Investing.com, Монголбанк

Эх сурвалж: Bloomberg, Reuters

ТОП20 S&P 500 NASDAQ Dow Jones Hang Seng Stoxx 50

05/25/2022 33,313.41 3,941.48 11,264.45 31,928.62 20,171.27 3,649.75

YTD% -24.99% -17.83% -28.85% -12.70% -13.33% -2.95%

MoM% -11.08% -7.03% -12.43% -4.73% 0.71% -16.68%

YoY% -4.11% -6.25% -18.07% -7.53% -30.74% -10.58%

USDMNT EURUSD USDJPY USDCNY

5/25/2022 3,120.63 1.0666 127.181 6.6768

YTD% 9.52% -6.22% 10.46% 5.07%

MoM% 1.59% -0.76% -0.78% 1.83%

YoY% 9.52% -12.52% 15.77% 4.66%

Алт Газрын тос (Brent) Зэс Коксжих нүүрс Байгалийн хий

5/25/2022 1,855.07 114.81 4.25 408.00 8.92

7 хоног% 2.15% 5.15% 1.76% -1.92% 1.51%

MoM% -2.67% 9.67% -4.18% -1.45% 6.36%

YoY% -2.20% 66.93% -6.16% 24.20% 29.93%

2022 таамаглал 1,890.65 104.0 4.40 500.00 4.24

2023 таамаглал 1,762.50 100.0 3.95 450.00 4.80

Мэдэгдэл: Уг тайланд дурдагдсан аливаа таамаглал, дүгнэлт

нь мэдээллийн зорилготой бөгөөд аливаа хөрөнгө оруулалт,

арилжаа хийхийг ятгасан, санал болгосон үйлдэл биш болно.

Энэхүү судалгаанд дурдагдсан таамаглалаас үүдэн гарах

аливаа эрсдэлийг Ард Секюритиз ҮЦК болон түүний

ажиллагсад хариуцахгүй болно.

АРД СЕКЮРИТИЗ ҮЦК
http://ardsecurities.com/

Судалгаа, шинжилгээний

хэлтсийн ахлах:

М.Санжмятав

Email: Sanjmyatav.m@ardsecurities.com
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