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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.08.08-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 32,717.00 -0.38% 2.67% 5.97% -5.72%

US500 4,115.71 -0.35% 3.79% 7.63% -6.15%

NASDAQ 12,923.00 0.20% 4.49% 11.78% -13.66%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,423.00 1.06% 2.02% 3.55% 5.56%

DE40 13,484.00 1.52% 1.74% 5.48% -13.25%

FR40 6,449.00 1.72% 3.73% 8.87% -2.48%

IT40 22,405.00 2.16% 5.63% 5.22% -11.66%

ES35 8,156.00 0.88% 1.30% 0.71% -5.99%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,904.00 0.48% 0.74% 6.69% 0.44%

SHANGHAI 3,248.00 -0.15% -0.13% -4.68% -6.30%

CSI 300 4,170.00 -0.18% -1.11% -7.34% -15.56%

SHANGHAI 50 2,780.00 -0.44% -2.05% -8.89% -13.46%

CH50 13,719.25 -1.35% -2.29% -8.38% -8.78%

SENSEX 57,570.00 1.25% 2.67% 8.58% 9.48%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 89.44 0.31% -4.69% -11.58% 34.61%

Газрын тос (Brent) 95.11 0.34% -4.85% -8.18% 37.86%

Байгалийн хий 7.88 -2.22% -4.88% 24.68% 94.06%

Шатахуун 3.08 0.54% -4.38% -13.40% 28.28%

Нүүрс 361.00 -7.44% -11.50% -9.68% 124.29%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,773.39 -0.03% 0.08% 2.28% 2.53%

Мөнгө 19.91 0.18% -2.18% 4.25% -15.09%

Зэс 3.54 -0.13% -0.23% 3.23% -17.34%

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

АНУ 2.8140 0.0242 0.21% -0.18% 1.49%

Англи 2.0390 0.0110 0.18% -0.05% 1.43%

Швейцар 0.5420 0.1210 0.08% -0.26% 0.93%

Испани 1.9500 0.0160 -0.01% -0.49% 1.67%

Португали 1.8460 0.1950 - 0.01% -0.25% 2.44%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт дуусах шатандаа орсон уу?

Цаашид тохиолдож болох 3 төсөөлөл

Хөрөнгийн зах зээл 6 сарын дундаас хойш хүчтэй өсөлт үзүүллээ. Үүний
шалтгаан нь түүхий эдийн ханшийн уналт, инфляцын түвшин буурна гэсэн
хүлээлт болон бондын өгөөж унасантай холбоотой байв. Өнгөрсөн 7
хоногт ажлын байр нэмэгдсэн мэдээгээр АНУ-ын төв банк бодлогын хүүг
өсгөж магадгүй гэсэн хүлээлт хөрөнгийн зах зээлийг эргүүлээд хэлбэлзэл,
уналт ихтэй болгож магадгүй. Хэлбэлзэл ихтэй байсан ч гол ханшийн
уналт аль хэдий нь дууссан байж болох юм. Edward Jones-ийн шинжээчид
АНУ-ын эдийн засаг болоод хөрөнгийн зах зээлийг дараах 3 байдлаар
өрнөж магадгүй гэж харж байна.

Эхний төсөөлөл: Эдийн засгийн хямрал аль хэдий нь ээ хуучин мэдээ 

болсон тул өсөлтийн тренд эхэлсэн

• Энэхүү төсөөллөөр баавгайн зах зээл 6 сард өндөрлөсөн ба эдийн

засгийн өсөлтөд их эмзэг бага үнэлгээтэй компаниуд удахгүй

манлайлж магадгүй.

• Edward Jones-ийн шинжээчдийн харж байгаагаар эдийн засгийн

хямралтай үед энэхүү төсөөлөл биелэх магадлал багатай. Эдийн засаг

хэдийгээр 2 улирал дараалан унасан боловч хөдөлмөрийн зах зээл

уналтгүй, аж ахуйн нэгжүүд зээлээ төлөх чадвартай хэвээрээ,

бизнесүүдийн ашиг хумигдаагүй энэ үед хөрөнгийн зах зээлд өсөлт

эхэлнэ гэх нь өрөөсгөл ойлголт юм. Дээрээс нь төв банк бодлогын

хүүгээ нэмсээр байгаа.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

2-р төсөөлөл: Эдийн засаг албан ёсны хямралд оролгүйгээр зөөлөн

газардалт хийнэ

• Энэхүү төсөөллөөр одоогийн уналт эдийн засгийн хэвийн цикл

болохоос биш хямрал биш гэж харж байна. Инфляцын түвшин

алгуурхан буурснаар ХНС бодлогын хүүг ирэх жилээс нэмэх

шаардлагагүй болно. Эдийн засгийн өсөлт бага, инфляц буурч эхэлсэн,

хэлбэлзэл ихтэй үед хөрөнгийн зах зээл завсрын хөдөлгөөн ирэх

саруудад хийхээр байна. Ийм үед эдийн засгийн мөчлөгт эмзэг болон

тэсвэртэй салбарын хувьцаанууд хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байдаг.

• ХНС өмнө нь хатуу мөнгөний бодлого баримталснаар эдийн засгийг

хямралд оруулахгүйгээр инфляцыг бууруулсан амжилттай түүх тийм ч

олон байдаггүй. Сүүлийн үед ажиглагдаж байгаа түүхий эдийн

ханшийн уналтаас үүдэж инфляц буурч магадгүй ч ХНС бодлогын хүүг

эртхэн их хэмжээгээр өсгөсөн нь зээлийн хүүг цаашид ихээр

нэмэгдүүлэхгүй болов уу. Хэрвээ энэ төсөөлөл биелэх юм бол

хөрөнгийн зах зээлд ёроол ханш тогтсон ба 2023 оны хүлээлт бодит

болно.

3-р төсөөлөл: ХНС-аас бодлогын хүүг нэмж өсгөснөөр эдийн засаг 2023

онд бага зэргийн хямралд орно

• Инфляцын түвшин өндөр байгаа нь төв банкийг хатуу мөнгөний

бодлогоор тэмцэх тэмцлийг үргэлжлүүлсээр байх хэдий ч эдийн

засагт хараахан нөлөө үзүүлээгүй байна. Агшилтын бодлого

баримталсан үед ажилгүйдлийн түвшин өсөж, бизнесийн ашиг

буурдаг. Ингэснээр сүүлд ажиглагдсан хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт

баавгайн зах зээлийн өсөлт байж болох ба уналт үргэлжилсээр байх

магадлалтай.

• Edward Jones-ийн харж байгаагаар бага зэргийн эдийн засгийн хямрал

болох төсөөлөл нь хямралд оролгүй уналттай байх төсөөлөлтэй

тэнцүү боломжтой. ЗГ-ын үнэт цаасны өгөөжийн зөрүү урвуу болсон

болон бусад хямралын дохионуудыг үл тоож болохгүй юм. Худалдан

авалт, хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиглагдаж байгаа өсөлт гүн эдийн

засгийн уналтыг даван гарахад гол дэмжлэг үзүүлж байгаа нь өмнөх

хямралуудаас ялгарах онцлог болж өгч байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Хөдөлмөрийн зах зээл төсөөлж байснаас илүү өссөн нь төв банкны хүсэж

байгаа зүйл биш юм

7 сард АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээлд 528 мянган шинэ ажлын байр

нэмэгдсэн нь төсөөлснөөс 2 дахин илүү байснаар ажилгүйдлийн түвшнийг

3.5% хүртэл бууруулжээ. Энэ нь 1969 оноос хойш үзэгдээгүй бага түвшин

юм. Хэдийгээр эдийн засагт энэ нь сайн боловч инфляцыг өсгөх нэг хүчин

зүйл болж өгч байгаа юм. Хүмүүс илүү орлоготой болсноор нэмэлт үнэ

төлөхөөс татгалзахгүй шүү дээ. Энэхүү мэдээгээр хөрөнгийн зах зээл

унаж, бондын өгөөж өссөн. Ингэснээр ХНС-ийг 9 сард 0.5% биш 0.75%-иар

нэмэх хүлээлтийг ойртуулж байна. Уг нь 7 сарын төв банкны хурлаар

бодлогын хүүг цаашид багаар өсгөж магадгүй гэсэн хүлээлттэй байсан

боловч тэр хүлээлт биелэхгүй байж магадгүй боллоо.

Хөрөнгө оруулалт марафон болохоос буухиа гүйлт биш билээ

Ирээдүйд эдийн засаг болон хөрөнгийн зах зээлийг ямар байхыг 100%-ийн

баталгаатай зөгнөх боломжгүй. Иймд, тохиож магадгүй өөр, өөр боломжит

нөхцөлүүдийг эргэцүүлэн бодож, хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлэх

хэрэгтэй.

Шинжээчид уналт дууссан гэж харахгүй байгаа тул том зах зээлийн

үнэлгээтэй компани болон сайн зэрэглэлтэй бондыг илүүд үзэж байна.

Бодлогын хүүгийн нэмэлт үргэлжилсээр байх ба энэ нь өрхийн хэрэглээ

болон эдийн засгийн өсөлтөд 2022 оны эцэс хүртэл саад болохоор байна.

Хэлбэлзэл ихтэй байх нь хөрөнгө оруулагчдад амаргүй байдаг боловч урт

хугацааны зорилгодоо хүрэхийн тулд олон удаа посицоосоо орж гараад

байлгүй тууштай байснаар хождогийг санах хэрэгтэй.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Exxon Mobil-ийн хувьцаа уналттай байгаа энэ үед авах нь оновчтой юу?

Exxon Mobil-ийн хувьцааны ханш 6 сарын оргил цэгээсээ нэлээд унаад

байгаа ба шинжээчид ханш цаашид хэр өсөх дээр эргэлзээтэй байна.

Компанийн хөрөнгийн төрөлжүүлэлт хөрөнгийн зах зээл дэх хамгийн

тэсвэртэй байж мэдэх хувьцаануудын нэг болгож байна.

Сүүлийн 2 жил хоёр дахин өссөн Exxon Mobil-ийн хувьцааны ханш ойрын

үед уналт үзүүллээ. Ханш оргил цэгээсээ өнгөрсөн Баасан гарагийн

байдлаар 16% унаад байгаа нь олон улсын эдийн засгийн уналт болон

газрын тосны нийлүүлэлт өсөх хүлээлттэй байгаатай холбоотой.

Эх сурвалж: edwardjones.com
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Хэдийгээр газрын тосны ханшийг урьдчилан таамаглах бэрхшээлтэй ч

сүүлд ажиглагдсан уналт хөрөнгө оруулагчдыг хувьцаагаа зарж гарах

эсвэл нэмж авах дээр эргэлзүүлээд байна. Investing.com-ийн хийсэн

судалгаанд 29 шинжээчид оролцсон ба 13 нь авах саналтай байгаа бол 14

нь байр суурьгүй байна гэжээ.

Эх сурвалж: edwardjones.com

Газрын тосны зах зээл сүүлийн үед уналттай байгаа нь Орос-Украины

дайны үеийн оргил цэгээсээ буурч байгааг харуулж байна. Газрын тосны

ханш өнгөрсөн 7 хоногт 6 сарын хамгийн доод түвшин буюу 90 долларт

хүрсэн.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

АНУ-ын түүхий газрын тосны индекс 3 сард 130 долларт хүрснээс хойш

ханш алгуурхан буурч байгаа. Үүний нэг шалтгаан нь ОХУ-д хорио тавьсан

байтал олон улсын таваарын зах дээр газрын тос нийлүүлсээр байгаатай

холбоотой. Дээрээс нь олон улсын эдийн засаг агших сургаар эрчим

хүчний эрэлт буурч байгаа.

Хэдийгээр дээрх бэрхшээлүүд тулгарч байгаа ч АНУ-ын 2 том эрчим

хүчний компани эерэг төсөөлөл өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан. Техас

мужид үйл ажиллагаа явуулдаг Exxon Мobil-ийн салбар түүхэн дээд ашиг

хийсэн ба өнгөрсөн жилийн мөн үеийн дүнг 4 нугалахаар их ашигтай

байжээ.

Exxon Mobil-ийн гүйцэтгэх захирал Darren Woods хэлснээр эрэлт хүчтэй

сэргэж байгаа ч бидний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хангалтгүй байна

гэсэн. Эдийн засгийн хямрал ойртож байгаа сургаар АНУ-ын газрын тос

олборлогчдын ашгийн маржин буурч болзошгүй байна.
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Хөрөнгийн зөв оновчтой төрөлжүүлэлт

Шинжээчдийн үзэж буйгаар Exxon Mobil-ийн ханш унах эрсдэл бага байна

гэжээ. Одоо үүсээд буй нийлүүлэлтийн хомсдол нь хувьцааны ханш

тэсвэртэй байхад сайнаар нөлөөлж байна. Компани нь дээрээс нь олон

улсын хийн түүхий эдийн үйл ажиллагаатай тул байгалийн хийн

хомсдолоос мөн ашиг хүртэх боломжтой.

Credit Suisse-ийн шинжээчийн хэлснээр Exxon Mobil-ийн шатдаг түлшний

салбарт хөрөнгө оруулсаар байгаа нь түүхий эдийнх нь ханш өсөлттэй

байгаа энэ үед өгөөжөө өгөх болно гэв. Дээрээс нь компанийн сүүлд

хийсэн өртөг бууруулах үйлдэл нь эдийн засгийн уналттай үед хөрөнгө

оруулагчдадаа ногдол ашиг тараах боломжийг олгохоор байгаа нь

хувьцаа өсөх бас нэг шалтгаан болж байна.

Хувьцаа одоогоор 0.88 долларыг улирал бүр ногдол ашиг хэлбэрээр

олгож байгаа нь 4%-ийн өгөөжийг илэрхийлж байна. Ирэх жил компани 3

тэрбум долларыг хэмнэх төсөөлөлтэй байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын

хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлж байна.

Шинээр хэрэгжүүлэх хэмнэлтийн арга нь нэг баррель тутамд 10 долларыг

хэмнэхээр байгаа ба энэ нь нийт олгох ногдол ашгийн 60%-ийг бүрдүүлэх

боломжтой. Exxon-ийн зүгээс хэмнэлтүүд компанийн ашиг болон мөнгөн

урсгалыг 2027 он гэхэд 2 дахин өсгөх боломжтой гэсэн юм.

Дүгнэлт

Газрын тосны ханш унаж байгаа энэ үед Exxon Mobil-ийн хувьцаа нэмж

өсөх боломж бага байж магадгүй ч компанийн төрөлжүүлсэн хөрөнгө

оруулалт, өндөр ногдол ашгийн өгөөж болон хэмнэлтийн бодлогууд

хувьцааны ханшийг уналттай байгаа энэ үед авах үндэслэл болж өгч

байна.


