
Инфляц оргил цэгээсээ буурч байж магадгүй



ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.09.19-ний pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 30,765.00 -0.20% -4.99% -6.95% -9.43%

US500 3,862.73 -0.27% -6.04% -6.66% -11.37%

NASDAQ 11,801.73 -0.50% -7.38% -8.47% -21.40%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,237.00 -0.62% -1.56% -3.71% 3.92%

DE40 12,741.00 -1.66% -2.65% -6.50% -17.75%

FR40 6,077.00 -1.31% -2.17% -6.91% -7.50%

IT40 22,111.00 -1.14% 0.07% -2.84% -14.00%

ES35 7,985.00 -1.25% -0.60% -5.34% -8.82%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,572.00 -1.11% -2.33% -5.57% -9.60%

SHANGHAI 3,121.00 -0.16% -4.36% -4.77% -13.97%

CSI 300 3,938.00 0.14% -4.21% -5.82% -18.33%

SHANGHAI 50 2,686.00 0.31% -2.99% -2.54% -13.96%

CH50 13,175.87 0.81% -2.65% -3.78% -11.95%

SENSEX 58,913.00 0.13% -2.62% -0.39% 0.09%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 85.37 0.13% -2.75% -5.52% 21.71%

Газрын тос (Brent) 91.73 0.41% -2.42% -4.26% 24.09%

Байгалийн хий 7.61 -1.98% -7.75% -21.39% 52.64%

Шатахуун 2.41 -0.10% -1.29% -10.03% 14.09%

Нүүрс 439.00 -1.46% 0.86% 6.06% 147.32%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,667.87 -0.42% -3.25% -3.90% -5.43%

Мөнгө 19.40 -0.83% -2.01% 1.96% -12.87%

Зэс 3.55 -0.18% -2.01% -3.21% -13.67%

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

АНУ 3.4553 0.0083 0.09% 0.42% 2.14%

Англи 3.1460 0.0070 0.05% 0.86% 2.30%

Швейцар 1.1290 0.0470 0.10% 0.62% 1.34%

Испани 2.9200 0.0150 0.05% 0.70% 2.56%

Герман 1.7650 0.0240 0.07% 0.86% 2.30%

Эх сурвалж: Trading economics
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8 сарын инфляц шинжээчдийн таамагласнаас илүү гарснаар 

хөрөнгийн зах зээлийн сэргэлтийг хойшлууллаа

Өнгөрсөн 7 хоногийн инфляцын түвшин таамагласнаас илүү байснаар S&P
500 индексийг сүүлийн 2 жилд ажиглагдаагүй хэмжээгээр унагаж,
бодлогын хүүг өсгөх хүлээлтийг бүр ч ихээр нэмэв. Төв банкны инфляцыг
2% дээр барина гэсэн зорилт нь удаан үргэлжилж, хүндхэн байх нь
тодорхой боллоо. Гэвч ирэх хэдэн сараас инфляц мэдэгдэхүйц буурах
болов уу гэсэн төсөөлөл хэвээрээ байна. Шинжээчид сүүлд гарсан
инфляцын мэдээнээс дараах 4 асуултыг хөндөв.

8 сарын инфляцын мэдээ юугаараа онцлог байв?

Хэрэглээний үнийн индекс 8 сард буурч, инфляцыг сааруулна гэсэн

хүлээлттэй байсан боловч 0.1%-иар өссөн үзүүлэлттэй байсан юм.

Өнгөрсөн жилийн мөн үеийн инфляцтай харьцуулахад 8.5%-иас 8.3% болон

буурсан боловч 8.1% болно гэсэн төсөөллөөс илүү байлаа. Төв

банкнуудын илүү анхаарлаа хандуулдаг хүнс, эрчим хүчийг оруулагүй

инфляцын түвшин 5.9%-иас 6.3% болж өссөн нь хөрөнгө оруулагчдын

айдсыг өсгөсөн.

Инфляц оргил цэгээсээ буурч байж магадгүй

Нэрлэсэн инфляц

Суурь инфляц (хүнс, эрчим хүчийг оруулаагүй)
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Хэдийгээр нэрлэсэн инфляц эрчим хүч, түлшний ханш унасантай

холбоотойгоор буурсан ч цаашдын төлөв байдал хэцүүхэн хэвээрээ

байна. Орон сууцны үнийг багтаасан суурь инфляц өссөөр байна. Орон

сууцны үнэ инфляцын 1/3 эзэлдэг ба өнгөрсөн сараас 0.7%, өнгөрсөн

жилийн мөн үеэс 6.2% өссөн нь 1990 оноос хойших хамгийн өндөр өсөлт

юм. Дээрээс нь хуучин машины үнэ 0.1%-иар буурсан ч шинэ машины үнэ

0.8%-иар өссөн нь инфляцыг нэмэгдэхэд нөлөөлсөн.
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Барааны инфляц буурч байгаа боловч үйлчилгээний инфляц өссөөр байна

Барааны инфляц

Үйлчилгээний инфляц
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Одоогоор ирээдүйн нөхцөл байдал ямаршуухан харагдаж байна?

Инфляцын түвшин өндөр байсаар байгаа нь төв банкны зорилтот түвшин

болох 2% хүртэл урт хугацаа орох нь ойлгомжтой боллоо. Орон сууцны үнэ,

цалингийн зардал өссөөр байгаа нь инфляцыг нэмэгдүүлсээр байна. Сайн

мэдээ гэвэл: хөдөлмөрийн зах зээл бага зэргээр саарч, нийлүүлэлтийн

гацаа хэвийн болж, түүхий эдийн ханш унасаар байгаа ба хэрэглээний

эрэлт буурч байна. Эдгээр хүчин зүйлс дээр үндэслэж Edward Jones-ийн

шинжээчид ирэх саруудад инфляцыг буурна гэж харж байна.

Ирэх саруудад инфляц буурахад дараах хүчин зүйлс чухал үүрэг

гүйцэтгэнэ:

• Эрчим хүчний үнэ 9 сарыг оролцуулаад унасаар байна. Түлшний

дундаж үнэ $5.05-аас $3.70 хүртэл унасан.

• Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ сайжирч, эрэлт унасаар байна.

Тээвэрлэлтийн хугацаа хурдассан

• Азиас АНУ хүртэлх тээврийн зардал дээд үнээсээ 60%-иар буурсан.

• Илүү олон хуучин машин байгаа нь үнийг бууруулсан.

Тээвэрлэлтийн зардал буурч байна

Шанхайгаас Лос-Анжелес хот хүртэлх 

тээврийн төлбөр буурав

Оргил цэгээсээ 60% 

буурсан ч 2020.01 

үеийн ханшаас 200% 

илүү 

Түүхий эд материалын ханш хурдтай буурч 

байна

Үйлдвэрлэл

Үйлчилгээ
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Харин нөгөө талдаа орон сууцны үнэ өндөр хэвээр байх шинжтэй байна.

Түрээсийн үнэ жилээр тогтдог тул өнгөрсөн жил хурдтай өссөн түрээсийн

үнэ цаашид өндөр хэвээрээ үлдэх шинжтэй. Хэдийгээр байрны

борлуулалт буурч байгаа ч үнэд шууд нөлөөлөх болоогүй болов уу. Орон

сууцны зээлийн хүү хурдтай өсөж байгаа нь зээлд хамрагчдын тоог

өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 30%-иар унажээ.

Орон сууцны үнэ өндөр хэвээр байхаар байна



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

АНУ-ын ХНС-ийн дараагийн үйлдэл юу байх вэ?

8 сарын инфляцын мэдээ ХНСанг цаашид бодлогын хүүг өсгөсөөр байхыг

тодорхой болгосон. Энэ 7 хоногт бодлогын хүүг 0.75%-иар нэмнэ гэсэн

хүлээлттэй байгаа ба шинжээчдийн 25% нь 1 бүхэл хувиар ч нэмж

магадгүй гэж харж байна. Өнгөрсөн сарын инфляцын түвшин

шинжээчдийг хатуу мөнгөний бодлого өмнө тооцоолж байснаас илүү

удаан үргэлжилж, бодлогын хүү илүү өндөр болно. Бондын зах зээл

бодлогын хүүг өмнө төсөөлж байсан 4.00%-иас 4.50% хүртэл өсгөнө гэж

харж байна.

New York Fed-ийн хэрэглэгчийн төсөөллөөр инфляцыг ойрын 1, 3, 5

жилүүдэд буурна гэжээ. Мөн Michigan Их Сургуулийн ирэх 1 жилийн

инфляцын төсөөллийг 4.6% байна гэж төсөөлсөн нь энэ жилийн доод

түвшин юм. Иймд, шинжээчид ХНСанг энэ жилдээ бодлогын хүүгийн

өсөлтийг сааруулж, дараа жилээс зогсоох болов уу гэж харж байна.

Түүхий эдийн ханш огцом өсчихгүй л бол дээрх төсөөлөл хадгалагдсаар

байна.

Эх сурвалж: edwardjones.com

Инфляцын төсөөлөл 8 сард буурсан

Инфляцын 1 жилийн дараах медиан төсөөлөл

Инфляцын 3 жилийн дараах медиан төсөөлөл
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Эдгээр нь хөрөнгийн зах зээлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Инфляц ирээдүйд хэд хүрэх нь тодорхой бус байгаа нөхцөл байдал нь

хөрөнгийн зах зээлийг хэлбэлзэл ихтэй байлгасаар байх болно. Харин

хөрөнгө оруулагчид зөвхөн ганц мэдээ нь дээр хэт их анхаарал хандуулах

нь зохимжгүй байдаг. 8 сарын инфляцын мэдээ хөрөнгийн зах зээлийн

сэргэлтийг хойшлуулж байгаа ч инфляц цаашид буурах хандлагатай байна.

Бондын өгөөж өсөж байгаа нь технологийн салбарт сөргөөр нөлөөлж

магадгүй. Инфляц ирэх хэдэн сард дараалан буурахаас нааш хөрөнгийн

зах зээлд сэргэлт ирэхгүй л болов уу. Хөрөнгө оруулагчид урт хугацаандаа

дараахыг бодох хэрэгтэй.

• Компаниудын ашгийн төсөөлөл буурч магадгүй ч үнэлгээ аль хэдий нь

тогтсон.

• Сүүлийн 26 жилд, үнэ ашгийн харьцаа дунджаар 24%-иар буурсан бол

энэ жилийн 26%-ийн уналт үнэлгээг хангалттай буурсныг харуулж

байна.Хувьцаа нь ирээдүйг харж үнэлгээг тогтоодог тул эдийн засгийн

мэдээнээс түрүүлж байдаг.

• Дэлхийн 2-р дайнаас хойш баавгайн зах зээл дунджаар 11 сар

үргэлжилсэн бол энэ удаагийн баавгайн зах зээл 9 сар үргэлжилсэн нь

дуусах тал руугаа орсныг мэдэгдэж байна.

• Энэ жилийн хувьцаа, бондын ханшийн уналт ирээдүйн өгөөжийг их

байх магадлалыг нэмэгдүүлсэн.

Дүгнэлт: Төв банк өсөлтийг сааруулж, макро эдийн засгийг хүндрүүлж

байгаа ч хөрөнгө оруулагчид тэвчээртэй байх хэрэгтэй. Хөрөнгийн зах зээл

тодорхой хугацаанд хэлбэлзэлтэй байх боловч төв банкийг зөөлөн

мөнгөний бодлого баримталтал сэргэхгүй. Хөрөнгө оруулагчид одоо уналт

бүр дээр сайн компанийн хувьцаанаас хямд үнээр авсаар байхыг зөвлөж

байна.
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S&P 500 компаниудын үнэ ашгийн харьцааны өөрчлөлт (жилээр)
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