
Утас: 77078282 | Facebook:facebook.com/Ardsecurities | Вэб хаяг:www.ardsecurities.com | И-мэйл: info@ardsecurities.com

ГАДААД ЗАХ 

2022.08.15-2022.08.19

ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ



ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.08.22-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,588.00 -0.36% -0.96% 4.99% -4.95%

US500 4,211.56 -0.40% -0.38% 6.20% -5.95%

NASDAQ 13,182.00 -0.45% -3.53% 6.95% -13.89%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,550.00 0.11% 0.66% 3.94% 6.52%

DE40 13,545.00 -1.12% -1.82% 1.98% -14.32%

FR40 6,496.00 -0.94% -0.89% 5.03% -1.97%

IT40 22,535.00 -1.96% -1.90% 5.56% -13.06%

ES35 8,338.00 -1.09% -0.74% 3.85% -6.99%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 28,745.00 -0.66% -0.38% 3.81% 4.58%

SHANGHAI 3,263.00 0.15% -0.55% 0.24% -6.30%

CSI 300 4,163.00 0.26% -0.83% -1.46% -14.16%

SHANGHAI 50 2,760.00 0.34% -1.15% -3.05% -11.27%

CH50 13,610.28 -0.25% -0.72% -3.92% -8.60%

SENSEX 57,570.00 -1.08% 0.31% 7.67% 7.80%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 89.46 -1.45% -0.10% -7.45% 36.35%

Газрын тос (Brent) 95.60 -1.16% 0.54% -4.57% 39.07%

Байгалийн хий 9.17 -1.70% 5.06% 5.07% 132.43%

Шатахуун 2.98 -1.38% 0.82% -4.51% 40.16%

Нүүрс 416.25 0.57% 2.11% 1.87% 148.14%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,745.06 -0.10% -1.80% 1.64% -3.23%

Мөнгө 19.11 0.44% -5.55% 3.89% -19.15%

Зэс 3.67 -0.39% 1.31% 9.71% -13.18%

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

АНУ 2.9887 0.0003 0.20% 0.18% 1.74%

Англи 2.4120 0.1020 0.30% 0.27% 1.89%

Швейцар 0.6890 0.1360 0.19% -0.15% 1.08%

Испани 2.3780 0.1320 0.27% -0.11% 2.23%

Португали 2.2960 0.1350 0.29% -0.11% 2.18%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Өрхийн худалдан авалт эдийн засгийн хямрал болох үгүйг 

шийдэж магадгүй

Өнгөрсөн 7 хоногт худалдан авагчдын итгэлтэй холбоотой нэлээн хэдэн
мэдээнүүд гарсан. Эдийн засгийн хямрал болж магадгүй гэсэн айдсыг
өндөр инфляцын түвшин, нийлүүлэлтийн удаашрал, бодлогын хүү өсөж
байгаа болон өрхийн санхүүгээс хамааралтай байв. Хэдийгээр эдийн
засгийн өсөлт саарч байгаа ч ирээдүйн төсөөлөл хэвлэл мэдээллээр
зарлаж байгаа хэмжээний муу болоогүй. АНУ-ын ДНБ-ний 70%-ийг өрхийн
худалдан авалт эзэлдэг тул эдийн засгийн ирээдүй, хэрэглэгчдийн гарт
байгаа нь тодорхой байна. Сүүлд гарсан мэдээнээс доорх 3 зүйлс
тодорхой болов:

1.   Худалдааны түвшний мэдээнээс харахад худалдан авагчдын итгэл 

саарах болоогүйг харуулж байна.

• 7 сарын худалдааны тайланг 6 сарынхтай харьцуулахад өөрчлөлт

бараг ажиглагдаагүй ч гүнзгийрүүлэн харахад сайжирсан байж

магадгүй дүр зурагтай байна. Нэрлэсэн худалдааны дүн түлш болон

газрын тосны ханшийн уналтаас болж бууралттай байсан боловч

эдгээрийг оролцуулаагүй дүнг харвал, худалдаа өнгөрсөн сараас 0.7%-

иар өсжээ. Онлайн худалдаа огцом өсөлттэй байсан бол рестораны

борлуулалт мөн муугүй өсөлттэй байжээ.

• Шинжээчид инфляцыг 7 сард буурна гэж харж байсан тул, худалдан

авалтын түвшин 0.7% өссөн гэдэг нь борлуулалт хийсэн тоо хэмжээ

өссөнийг илтгэж байна. Үүгээр хэрэглэгчид түлш болон хүнсний үнийн

бууралтыг ашиглан бусад бүтээгдэхүүн авахад зарцуулснаар нийт

худалдан авалт өссөн гэж дүгнэж болно. Өрхийн худалдан авалт

ийнхүү өсөж байгаа нь эдийн засагт дэмжлэг үзүүлэх боломжтой юм.
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• Худалдааны байгууллагуудын борлуулалт өсөж байгаа боловч үл

хөдлөх хөрөнгийн зах зээл хүндхэн байдалтай байна. Өнгөрсөн 7

хоногт гарсан орон сууцны мэдээгээр борлуулалт буурч байгаа талаар

онцолсон. Орон сууцны зөвшөөрөл хүсэлтийн тоо буурсан, барилгын

ажлын цаашдын хандлага тааруухан, орон сууцны зээлийн хүсэлтийн

тоо 2020 оны 11 сараас хойших доод түвшинд хүрсэн.

• Бодлогын хүү хурдтай өсөж байгаа энэ үед үл хөдлөх хөрөнгийн зах

зээл илүү эмзэг байдаг тул энэхүү уналт болох нь ойлгомжтой байлаа.

Шинжээчид хэдийгээр үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд хямрал

болохгүй гэж харж байгаа ч өсөлт цаашид буурна гэж төсөөлж байна.

• Худалдааны мэдээгээр хүмүүс орон сууц авахаас илүүтэй одоо байгаа

орон сууцаа засах хандлагатай байгааг харуулсан. Үл хөдлөх

хөрөнгийн ханш унаснаар инфляцыг буурах гол нэг хүчин зүйл болно.

Үл хөдлөх хөрөнгө нь инфляцын тооцооллын 1/3-ийг дангаараа

эзэлдэг.

• Дүгнэлт: АНУ-ын ДНБ I болон II улиралд уналттай гарснаар хямралын

түгшүүр дэгдээсэн. Худалдааны түвшин он гарснаас хойш дараалан 7

сар өссөн тул эдийн засаг хямарсан гэж одоогоор харагдахгүй байна.

2. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчдын тооны мэдээ хөдөлмөрийн зах

зээлийг хэвийн байгааг харуулж байгаа боловч цаашид хүндрэлтэй

тулгарч магадгүй

• Өнгөрсөн 7 хоногт ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчдын тоо 250 мянга

хүрсэн. Энэ нь өмнөх дүнгээс буурсан нь сүүлийн гурван 7 хоногийн

өсөлтийн трендийг эвдсэн үзүүлэлт юм. Энэ нь хэдийгээр сайн мэдээ

ч 2022 оны 3 сарын үеэс 50% өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь шинээр

ажлын байр зарлагдах нь буурсныг илтгэж байж болох юм.
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• Ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчдын тоо өсөж байгаа нь хөдөлмөрийн зах

зээлд уналт болж байгаагийн нэг дохио байж магадгүй.

• Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) хэдийгээр 2 улирал дараалан

унасан ч дотоодын нийт орлого (ДНО) харьцангуй тэсвэртэй байлаа.

Эдгээр хоёроор эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хэмждэг ба ихэнх үед

хоёулаа нэг зүгт хөдөлж байдаг. Харин он гарснаас хойш энэ хоёр

хэмжүүр маань эсрэг хөдөлж эхэлсэн нь нийлүүлэлтийн саад болон

инфляцтай холбоотой байж болох юм. Хөдөлмөрийн зах зээл

тогтвортой байгаа нь орлогыг дэмжиж байгаа тул ДНБ, ДНО хоёрын

эсрэг хөдөлгөөн эдийн засгийг харьцангуй сайн байгааг илтгэж байж

магадгүй.

• Дүгнэлт: Хөдөлмөрийн зах зээл удахгүй бэрхшээлтэй тулгарч магадгүй

ч ажилгүйдлийн түвшин сүүлийн 50 жилийн доод түвшинд, цалин хөлс

түүхэнд байгаагүй хурдтай өсөж байгаа, шинээр олон ажлын байр

зарлагдаж байгаа зэрэг нь өрхийн санхүүг болон худалдан авалтыг

дэмжиж байна.
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3. Худалдан авагчдын итгэл хүчтэй унасан ч инфляц буурч байгаа нь

худалдан авалтыг дэмжих нэг хүчин зүйл болж байна

• Бензин, хоол, хүнсний үнэ болон бодлогын хүүгийн өсөлтүүд худалдан

авагчдын итгэлийг түүхэн доод түвшинд хүрэхэд нөлөөлжээ. Харин

энэхүү итгэлийн уналтыг худалдан авалт буурснаас биш инфляцаас

болсон гэж шинжээчид үзэж байна.

• 1980 онд инфляц оргил цэгтээ хүрсэн бол худалдан авагчдын итгэл

шалдаа буусан юм. Үүнээс харахад, инфляц энэ 6 сард хамгийн дээд

цэгтээ хүрсэн гэвэл цаашид буурах хандлагатай байна. Ингэснээр

худалдан авагчдын итгэл эргээд сэргэх болно.

• Мишиган Их Сургуулийн худалдан авалтын итгэлийн индекс сүүлийн

40 жилд дөрвөн л удаа 60 нэгжээс доош орсон ба 2022 онд нэг нь

байлаа. Энэхүү индекс 60-аас доош орсон өмнөх 3 тохиолдолд

хөрөнгийн зах зээл 12 сарын хугацаанд дунджаар 16%-ийн өсөлт

үзүүлсэн түүхтэй.

Эх сурвалж: edwardjones.com
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Starbucks-ийн хувьцааг брэндийн нэр хүндэд нь болж авах нь зөв үү?

Компани үнэлгээндээ хүрэхүйц өсөж чадах уу?

Хувьцааны ханш 6 сарын дундаас хойш 8% өссөн боловч 2022 онд 24%-ийн

уналттай хэвээрээ байна. Дээрээс нь үнэ ашгийн харьцаа 25-тай байгаа нь

хувьцааг үнэтэй байгааг илтгэж байна. Хэдийгээр хувьцаа нь одоогоор

үнэтэй арилжаалагдаж байгаа ч ирэх 5 жилд 10% өсөх төсөөлөлтэй. Харин

энэ өсөлтийн хэдэн хувь нь АНУ-аас хамааралтай вэ? Үүнд хариулахын

тулд компани нэг асуудалтай тулгарч байгаа юм.

Starbucks БНХАУ-тай холбоотой асуудалд орж байж магадгүй

АНУ-ын ханасан зах зээлээсээ гарч, тэлэхийн тулд Starbucks БНХАУ-д

бизнесээ өргөжүүлсээр байна. БНХАУ-д нийт 6,000 салбартай байгаа нь

АНУ-ын дараа орж байгаа тул өнгөцхөн харахад боломжийн санаа шиг

харагдаж байж магадгүй.

БНХАУ-ын эдийн засаг хямралын дохионууд өгсөөр байгаа ба Starbucks

компанийн 2-р улирлын тайланд тэдэнтэй адил компаниудын БНХАУ-аас

орж ирдэг борлуулалт 44% унасан талаар онцолжээ. Luckin Coffee БНХАУ-

ын кофены соёл АНУ-ынхаас өөр байдаг талаар хөрөнгө оруулагчдадаа

хэлсэн юм. Энэ нь Starbucks брэндийн нэр хүндээ АНУ-ынх шигээ

болгохын тулд томоохон сорилттой тулгарч байгааг харуулж байгаа ба

хувьцааны ханшид ихээхэн нөлөөлөх боломжтой.

Эх сурвалж: edwardjones.com
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Компанийг хэн удирдаж байна вэ?

Starbucks-ийн Howard Schulz гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаа 3 дах

удаагаа авч үлдэхээ 2022 оны 3 сард мэдэгдсэнээр хувьцааны ханш

өсөлт үзүүлж байсан. Анх тэрээр завсрын буюу богино хугацаанд

гүйцэтгэх захирлын үүрэг хүлээхээ мэдэгдэж байсан боловч түүний

дараа хэн захирал болох нь тодорхой бус байна.

Эцэст нь Starbucks-ийн хувьцааг авах уу?

MarketBeat дээрх шинжээчид Starbucks-ийн хувьцааны зорилтот ханшийг

$103.32-оор үнэлсэн нь одоогийн ханшаас нэмж 16.9% өсөх боломжтой

гэжээ. Хувьцааны ханш 8 сарын эхээр 150 өдрийн муруйг сэтэлсэн ба

дараагийн анхаарал хандуулах түвшинг 200 өдрийн муруй нь дээр байна.

Хэрвээ ханш $90-оос дээш өсөх юм бол арилжааны идэвх нэмэгдэж

магадгүй. Зун улирал дуусаж, намар эхэлснээр Starbucks-ийн хувьд

ээлтэй мөч ирлээ. Энэ нь компанийн борлуулалт өсөх бас нэг хүчин зүйл

болно.
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