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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.07.25-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 31,856.00 -0.15% 2.48% 1.29% -9.39%

US500 3,958.45 -0.07% 3.30% 1.46% -10.52%

NASDAQ 12,411.00 0.13% 4.47% 3.33% -17.97%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,276.00 0.08% 1.64% 3.65% 3.54%

DE40 13,254.00 0.05% 3.02% 2.64% -15.42%

FR40 6,217.00 0.25% 3.00% 5.67% -5.36%

IT40 21,212.00 0.07% 1.33% -1.86% -15.57%

ES35 8,052.00 0.49% 1.33% -0.68% -7.64%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,734.00 -0.65% 2.92% 3.27% -0.30%

SHANGHAI 3,261.00 -0.22% -0.49% -3.47% -5.92%

CSI 300 4,216.00 -0.46% -1.74% -5.09% -16.36%

SHANGHAI 50 2,835.00 -0.42% -1.52% -5.94% -12.19%

CH50 13,973.37 -0.48% -1.83% -5.62% -11.05%

SENSEX 56,052.00 0.70% 4.30% 7.28% 5.85%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 94.00 -0.75% -5.45% -11.59% 30.79%

Газрын тос (Brent) 102.56 -0.59% -3.44% -7.54% 37.73%

Байгалийн хий 8.42 1.49% 12.68% 29.635 105.44%

Шатахуун 3.20 -0.57% -1.78% -14.27% 38.90%

Нүүрс 409.20 1.44% -0.20% 3.59% 173.26%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,727.28 0.07% 1.10% -5.21% -3.87%

Мөнгө 18.62 0.18% -0.24% -11.89% -25.98%

Зэс 3.34 -0.25% -0.19% -11.58% -27.12%

Бонд /10 жил/ Өгөөж Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

АНУ 2.7795 0.0003 -0.18% -0.41% 1.49%

Англи 1.9410 0.1060 -0.15% -0.38% 1.36%

Швейцар 0.7010 0.1190 -0.03% -0.57% 1.06%

Испани 2.2720 0.0120 -0.18% -0.39% 2.05%

Португали 2.2374 0.1830 -0.01% -0.27% 2.17%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Сүүлийн үед өсөөд байгаа хөрөнгийн зах зээлийн сэргэлт хэр 

найдвартай вэ?

Өнгөрсөн 7 хоногт хөрөнгийн зах зээл ихээхэн өсөлт үзүүлсэн. S&P 500
индекс л гэхэд сүүлийн 1 сард бараг 9% өссөн. Харин он гарснаас нь хойш
авч үзвэл, баавгайн зах зээлд байгаа хэвээрээ ба 17%-ийн уналттай байна.
Хэдий ойрд ажиглагдсан өсөлт нь сайн мэдээ ч санаа амрах хараахан
болоогүй байна. Хөрөнгийн зах зээл болон бондын зах зээл сүүлийн үед
олон муу мэдээтэй тулгарч байгаа тул хөрөнгө оруулагчид цаашид
хэлбэлзэлтэй нүүр тулахад бэлэн байх хэрэгтэй.

Баавгайн зах зээлд өсөлт үзүүлэх нь хэвийн үзэгдэл байдаг

АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл 6 сарын доод ханшаас сайн өссөн боловч

өмнө бас иймэрхүү өсөлтүүд тохиож байсан юм. 5 сарын сүүлээр S&P 500

индекс 7.1%-иар өссөн бол 3 сард 11.1%-иар өсөж байжээ. Эдгээр

өсөлтүүд нь ЗГ-ын үнэт цаасны өгөөж буухтай зэрэгцэж байв.

Дээрх зураг S&P 500 индекс болон 10 жилийн хугацаатай ЗГ-ын үнэт

цаасны өгөөжийн урвуу хамаарлыг харуулж байна.
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Өмнөх баавгайн зах зээлүүдэд болж байсан өсөлтүүд

Эх сурвалж: edwardjones.com

Баавгайн зах 

зээл

Болж өнгөрсөн 

огноо
Өсөлтийн хувь

Суурь тогтдол 

үргэлжилсэн 

хугацаа 

2007.10-2009.03
2008.11-2009.01 24.2% 42 өдөр
2008.03-2008.05 12.0% 202 өдөр

2000.03-2002.10
2002.07-2002.08 20.7% 33 өдөр
2001.09-2002.01 21.4% 192 өдөр
2001.04-2001.05 19.0% 346

1980.11-1982.08
1982.03-1982.05 11.3% 67 өдөр
1981.09-1981.11 12.0% 177 өдөр

1973.01-1974.10
1974.02-1974.03 10.0% 143 өдөр
1973.12-1974.01 8.3% 190 өдөр

Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ удаагийн өсөлтөд
дараах зүйлс нөлөөлж байна: инфляц дээд цэгтээ хүрсэн, ЗГ-ын үнэт
цаасны өгөөж буурсан, компаниудын хагас жилийн тайлангууд гарсан.

• Өмнө тохиож байсан баавгайн зах зээлүүдэд мөн адил хүчтэй

өсөлтүүд тохиож байсан. 10 жилийн хугацаатай ЗГ-ын үнэт цаасны

өгөөж буухад, хөрөнгийн зах зээлд өсөлт бас ажиглагдаж байсан.

• Энэ хагас жилийн ДНБ-ний мэдээгээр эдийн засгийн нөхцөл байдал

илүү тодорхой болсноор бид хямралд орж байгаа эсэхээ мэдэх

боломжтой болно. Юу ч болж байлаа гэсэн, сүүлд ажиглагдсан энэ

өсөлт хөрөнгө оруулагчдын эрсдэл хүлээх чадвар буцаад сэргэж,

баавгайн зах зээл өндөрлөх тал руугаа орж байгааг дохиж байж болох

юм. Гэсэн хэдий ч ХНС хатуу мөнгөний бодлогоо хэр удаан

баримтлахаас шалтгаалж сэргэлт болох эсэх шийдэгдэнэ.
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• Сүүлийн хэдэн 7 хоногт түүхий эдийн ханш огцом унасан нь инфляцын
түвшин буурахад ихээхэн хувь нэмэр оруулах болно. Жишээлбэл,
газрын тосны ханш оргил цэгээсээ 20% унасан, зэс, модны ханш 32%,
60%-иар тус тус унасан. Улаан буудай, эрдэнэ шиш, шош зэрэг газар
тариалангийн түүхий эдийн ханш мөн адил унасан. ОХУ, Украин улс
хоёр өнгөрсөн 7 хоногт Хар Тэнгисээр улаан буудай экспортлох гэрээн
дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. Энэ гэрээ нь олон улсын хоол
хүнсний үнэ буурахад нөлөөлөх боломжтой. Украин улс нь дэлхийн
хамгийн том газар тариалангийн бүтээгдэхүүний экспортлогч
орнуудын нэг билээ.

• Инфляц тэр дороо буурчихгүй ч сүүлд гарч байгаа хэрэглээний үнийн
статистикаар буурах хандлага руу зааж байна. Цалингийн түвшин
өсөж байгаа ч сүүлийн үед өсөлт зогссон. Нийлүүлэлтийн гинжин
хэлхээ сайжирч байгаа ч үйлдвэрлэлийн PMI индекс өртөг буурсантай
холбоотойгоор унаж эхэлсэн.

• Хоёр дох улирлын компаниудын санхүүгийн тайлангууд гарсаар
байгаа ба харьцангуй сайн үзүүлэлттэй байна. S&P 500 компаниудын
1/5 нь одоогоор тайлагнаад байгаа ба шинжээчдийн таамагласнаас
4% өссөн байна. Түүхий эд материал болон цалингийн зардал
өссөнтэй холбоотойгоор ашгийн маржин бага зэрэг буурсан ч
борлуулалт өссөн нь ашгийг дэмжиж өгч байна.

• Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж буйгаар хөрөнгийн зах зээл
тогтвортой өснө гэж харахгүй байна. Найдвартай өсөлт болоход
дараах хэдэн хүчин зүйлс бүрдсэн байх ёстой. Эерэг талдаа хөрөнгө
оруулагчдын дийлэнх хандлага хөрөнгийн зах зээлд ёроол тогтож,
компаниудын үнэлгээ хангалттай унасан харагдаж байна. Хэдий зах
зээл муу мэдээг урьдчилан тусгадаг ч ХҮИ хэдэн сар буурснаар ХНС
хатуу мөнгөний бодлогоо зогсоох нөхцөл бүрдэнэ. Ингэснээр
баавгайн зах зээлээс бухын зах зээл рүү шилжих гол шалтгаан бий
болно. Компаниудын ашгийн тэлэлт хөрөнгийн зах зээлд дэмжлэг
үзүүлж байгаа ч ирэх улирлуудын шинжээчдийн таамаг буурна гэж
харж байна.

Эх сурвалж: edwardjones.com
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• Гэвч дээрх аюулыг хөрөнгийн зах зээл аль хэдий нь тусгасан байж

магадгүй. Богино хугацаат ҮЦ-ны өгөөж өсөж байгаа нь ХНС-ийн

бодлогын хүүг өсгөж байгаатай холбоотой. Харин өгөөж урвуу

болсноос хойш дунджаар 15 сарын дараа хямрал болдог зүй

тогтолтой. Хамгийн багадаа 6 сар байдаг бол хамгийн ихдээ 23 сарын

дараа хямрал тохиосон байна.

• Өмнөх хямралуудаас нэг ялгарах байдал нь хөрөнгийн зах зээл аль

хэдий нь баавгайн зах зээлд орчихсон. Өнгөрсөн 40 жилд, хөрөнгийн

зах зээл өгөөж урвуу болсноос хойш 2 сараас 1 жилийн хугацаанд

өсөлт үзүүлж байсан. Энэ удаа хөрөнгийн зах зээлийн уналт өгөөжийн

урвуу байх зэрэг дохиог аль хэдий нь урьдчилан харж ханшиндаа

тусгасан байж болзошгүй юм.

Эх сурвалж: edwardjones.com

Өгөөж урвуу 

болсон огноо

Өгөөж урвуу болсноос 

хойш хэдэн сарын 

дотор ХЗЗ дээд цэгтээ 

хүрсэн

Өгөөж урвуу 

болсноос хойш 

хэдэн сарын дотор 

хямрал болсон

S&P 500 индексийн 

өгөөж ХЗЗ-ийг 

оргил цэгтээ хүрэх 

хүртэл хэд байсан
1978 оны 8 сар 18 17 13%

1988 оны 12 сар 19 19 34%
2000 оны 2 сар 2 13 8%
2006 оны 1 сар 20 23 22%
2019 оны 8 сар 6 6 18%

Дээрх нөхцөл байдлууд хөрөнгө оруулалтад хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Инфляцын түвшин ямар байхаас хамаарч сэргэлт болох эсэх хамаарч

байна.

• Ойрын үед ажиглагдаж байгаа түүхий эдийн ханшийн уналт инфляцад

дор хаяж 2-3 сарын дараагаас ажиглагдаж эхэлнэ. Тэр болтол

хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэл ихтэй байх магадлал өндөр.

• Шинжээчдийн үзэж байгаагаар инфляц эхлээд буурах хандлагадаа

орсноор зах зээл ёроол ханшаа тогтоож сэргэлт эхлэх боломжтой.

Ингэснээр ХНС хэт хатуу мөнгөний бодлого баримтлахаас сэргийлнэ.

Мөн компаниудын 2 улирлын тайлангаар ашигт ажиллагаа хэр

тэсвэртэй байгааг ажигласнаар ХЗЗ-ийн сэргэлт эхлэхэд нөлөөлнө.
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Эдийн засгийн өсөлт бага үед таарах хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн

сонгох хэрэгтэй.

• ХНС-ийн бодлогын хүүгийн нөлөө эдийн засагт харагдтал хэсэг хугацаа

ордог тул шинжээчид эдийн засгийн өсөлт буурна гэж таамаглаж

байна. Гэсэн хэдий ч өрхийн санхүүгийн байдал өмнөх хямралуудын

үеийнхээс илүү байгаа нь хэт гүн хямралд орохоос сэргийлнэ гэж харж

байна. Жишээлбэл, өр-орлогын харьцаа түүхэн доод хэмжээнд байгаа

ба өрхийн орлого ажлын байрны тоо болон цалин нэмэгдэж байгаатай

холбоотой.

• Хэрвээ эдийн засаг унаж эхэлбэл, бага үнэлгээтэй, эрсдэлтэй

компаниудаас илүү их үнэлгээтэй сайн санхүүгийн үзүүлэлттэй

компанид хөрөнгө оруулахыг зөвлөж байна.

Хөрөнгийн зах зээлийн уналтыг даван туулж, сэргэлтэд хэрхэн бэлдэх вэ?

• Эдийн засгийн хямрал болох эрсдэл нэмэгдэж байгаа ч хувьцаануудын

зах зээлийн үнэлгээ бага байгаа болон бондын өгөөж их байгаа нь

ирээдүйн өгөөжийг нэмэгдүүлсэн. Хувьцаа болон бондын ханш

хоёулаа оны эхний хагас жилд унасан боловч, хувьцааны эзлэх хувь

илүү унасан байж магадгүй. Тодруулбал, хувьцаа-бондын харьцаа оны

эхэнд 65/35 байсан бол 7 сар гэхэд 62/38 болсон. Edward Jones-ийн

шинжээчдийн зөвлөж байгаагаар хөрөнгө оруулалтын багцаа идэвхтэй

удирдахаас гадна тодорхой тогтсон системтэй хөрөнгө оруулалт

хийхийг зөвлөв.

Эх сурвалж: edwardjones.com
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Энэ удаагийн баавгайн зах зээлийн сэргэлтийн үе нэг цэг байхаас илүү

сунжирсан процесс байх болно

Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж буйгаар зах зээлийн сэргэлт ‘U’

хэлбэртэй байхаас биш ‘V’ байхгүй гэж харж байна. ‘V’ хэлбэртэй сэргэлт

болоход ХНС-аас зөөлөн мөнгөний бодлого баримталж байсан. Харин энэ

удаа ХНС ирэх саруудад хэр хатуу мөнгөний бодлого баримтлахыг

хөрөнгө оруулагчид таамаглаж чадахгүй байгаа тул сэргэлт харьцангуй

сунжрах хандлагатай байна.
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Сүүлийн үед хөрөнгийн зах зээлд ёроол тогтож байгаа дохионууд илүү

тод болж эхэлсэн. Тэсвэртэй (defensive) салбарын хувьцаанууд энэ жил

хамгийн сайн өсөлттэй байсан бол эдийн засгийн хүндрэлтэй

холбоотойгоор бага үнэлгээтэй хувьцаанууд их үнэлгээтэйгээс хамаагүй

муу өслөө. Хямрал болон баавгайн зах зээлийн төгсгөл ойртсон үед

эдийн засгийн мөчлөгийн нөлөө ихтэй хувьцаанууд тэсвэртэй

хувьцаануудаас илүү өсөж эхэлдэг. Ингэснээр бага үнэлгээтэй

компаниудын хувьцаа их үнэлгээтэй компаниудын хувьцаанаас илүү

хурдтай өсөж, сэргэлтийн илэрхийлэл болдог.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Тэсвэртэй (defensive) хувьцаанууд болон үнэлгээ өндөртэй хувьцаанууд

илүү өсөлттэй байгаа нь эдийн засгийн хүндрэлийн айдас байгааг харуулж

байна

Энэ жилийн хөрөнгийн зах зээлд нэг нийтлэг ажиглагдаж байсан зүйл бол

технологийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудын хувьцаа

буурсан. Dow Jones индекс он гарснаас хойш 12% унасан бол технологийн

хувьцаа ихтэй Nasdaq индекс 25% унаад байна. Харин сүүлийн 1 сард

хөрөнгийн зах зээл сэргэхэд, Nasdaq индекс 11%-иар өссөн нь Dow Jones

индексийн өсөлтийг бараг 2 нугалсантай тэнцүү байв.

ЗГ-ын үнэт цаасны өгөөж буурсан нь энэхүү өсөлтөд ихээхэн нөлөөлсөн.

Бодлогын хүү ихэнх өсөлтөө хийсэн гэж үзсэнээр технологийн хувьцаанууд

өсөлт үзүүлсэн. Хямд үнэлгээтэй байсан хувьцаанууд энэ жил их өссөн тул

шинжээчид технологийн хувьцаануудаас илүү хямд үнэлгээтэй

хувьцаануудыг илүүд үзэж байна.


