


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.09.02-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 31,360.00 0.13% -2.31% -4.49% -11.54%

US500 3,926.60 0.05% -2.54% -5.12% -13.39%

NASDAQ 12,088.52 -0.08% -3.17% -8.13% -23.01%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,281.00 1.86% -1.97% -2.21% 2.00%

DE40 13,050.00 3.33% 0.61% -3.95% -17.31%

FR40 6,168.00 2.21% -1.70% -4.71% -7.81%

IT40 21,921.00 2.91% 0.12% -2.90% -15.90%

ES35 7,932.00 1.62% -1.63% -2.58% -10.51%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,579.00 -0.13% -0.97% -2.28% -6.98%

SHANGHAI 3,999.00 0.08% -1.53% -1.41% -11.89%

CSI 300 3,998.00 -0.63% -2.15% -3.53% -18.89%

SHANGHAI 50 2,681.00 -1.11% -1.79% -2.82% -16.44%

CH50 13,151.55 -1.10% -2.37% -3.02% -14.54%

SENSEX 58,803.00 0.06% -0.05% 0.78% 1.16%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 87.87 1.16% -9.42% -2.29% 27.58%

Газрын тос (Brent) 94.20 1.27% -8.47% -0.95% 30.45%

Байгалийн хий 8.96 1.99% -3.99% 18.11% 90.83%

Шатахуун 2.46 0.04% -9.24% -6.96% 14.83%

Нүүрс 435.00 1.79% 4.22% 10.55% 143.02%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,708.98 -0.16% -1.62% -4.41% -6.22%

Мөнгө 17.99 -0.18% -4.09% -12.90% -27.10%

Зэс 3.40 -0.77% -5.98% -5.34% -21.43%

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

АНУ 3.1910 0.0740 0.16% 0.44% 1.87%

Англи 2.9190 0.0390 0.31% 1.01% 2.20%

Швейцар 0.8740 0.0010 0.03% 0.40% 1.20%

Испани 2.7310 0.0500 0.14% 0.74% 2.39%

Португали 2.6270 0.0550 0.13% 0.70% 2.40%

Эх сурвалж: Trading economics
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Хөрөнгийн зах зээл оны эцэс хүртэл хэлбэлзэл ихтэй байх боловч 

хэсэг хугацааны сэргэлт үзүүлэхээр байна

Хоёр 7 хоногийн өмнө ХНС-ийн ерөнхийлөгч Жером Пауэлл инфляцыг
зорилтот түвшинд хүртэл бодлогын хүүг өсгөхөө мэдэгдсэн билээ. Үүний
улмаас хөрөнгийн зах зээл ихээхэн уналт үзүүлсэн. Өнгөрсөн Баасан
гарагт шинээр нэмэгдсэн ажлын байрны мэдээ сайн гарсан ч хөрөнгийн
зах зээл унаж, бондын өгөөж өссөн.

Шинжээчид энэ 9 сарын мөнгөний бодлогын хурлаар бодлогын хүүг
0.75%-иар өсгөнө гэсэн хүлээлттэй байна. Ингэснээр бодлогын хүү 4.00%-д
хүрэх ойртож байгаа ба 2023 оны хагас жил хүртэл өсөх төлөвтэй.
Хөрөнгийн зах зээл хэдийгээр ойрын богино хугацаанд хэлбэлзэл ихтэй
байх боловч оны сүүл гэхэд тогтворжиж, сэргэлт үзүүлэх 2 шалтгаан бий.
Эхний шалтгаан нь завсрын сонгууль бол хоёр дох нь ХНС 2023 онд
бодлогын хүүг өсгөхөө зогсооно гэсэн хүлээлт.

Санхүүгийн зах зээлүүд төв банкийг ойрын хэдэн сард бодлогын хүүг

нэмж өсгөнө гэсэн хүлээлттэй

Төв банкны ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл их тодорхой байсан. “Инфляцын

түвшин мэдэгдэхүйц буухаас нааш бодлогын хүүг өсгөхөөр байх болно”

гэсэн. Тэрээр энэхүү өндөр хүү хөдөлмөрийн зах зээл болоод цаашлаад

эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж магадгүйг хүлээн зөвшөөрсөн.

8 сарын ажилгүйдлийн түвшин 3.7%-тай гарсан нь хөдөлмөрийн зах

зээлийг хэвийн байгааг илтгэж байгаа боловч цаашид ажилгүйдэл өсөж

магадгүй. ХНС-ийн Жаксон Хөүлийн мэдэгдлээр хөрөнгийн зах зээл унаж,

бондын хүү өсөхөөс гадна бодлогын хүү өмнө төсөөлж байснаас илүү

нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлт хүч авсан.

Шинжээчид тэрхүү мэдэгдлээс өмнө ХНСанг 2023 оны хагас жилээс

эхлээд бодлогын хүүг бууруулах болов уу гэсэн төсөөлөлтэй байсан

боловч мэдэгдлийн дараагаар 2023 онд бодлогын хүүг хэвээр үлдээнэ

гэсэн төсөөлөлтэй болсон.
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Хөрөнгийн зах зээл энэ 9, 10 сард түүхийн дагуу хамгийн их хэлбэлзэлтэй

сар луу орлоо. Төв банк дээрээс нь бодлогын хүүгээ нэмж, балансаа

бууруулах арга хэмжээ авч байна. Ийм үед бондын хүү өсөж, хувьцааны

ханш унах хүлээлттэй байна. Ялангуяа өндөр үнэлгээтэй компаниудын

хувьцаа.
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Шинжээчдийн төсөөлж буй бодлогын хүүгийн төсөөлөл

Инфляцын түвшин цаашид буурах хандлагатай байна

Шинжээчид сүүлд гарч буй инфляцын мэдээг их дагаж, төв банкны
цаашдын мөнгөний бодлогын хандлагыг ажиж байна. Газрын тос болон
бусад түүхий эдийн ханш унасаар байгаа, ISM үйлдвэрлэлийн түвшин энэ
жилийн хамгийн доод хэмжээндээ хүрсэн, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ унаж
байгаа зэрэг нь инфляцыг илүү буурахыг илтгэж байна.
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Хөдөлмөрийн зах зээл болон эдийн засаг тогтвортой хэвээрээ байна

8 сард шинээр нэмэгдсэн ажлын байрны тоо таамаглаж байсан 300

мянгаас илүү 315 мянга гарсан. Цар тахлаас өмнө сарын дундаж нэмэлт

ажлын байрны тоо 150 мянгатай л байсан нь одоо хэр зэрэг их өсөлттэй

байгааг харуулж байна.

Ажилгүйдлийн түвшин 3.5%-иас 3.7% болон өссөн боловч энэ нь түүхэн

доод түвшин хэвээрээ байна. Ажиллах хүч 62.1%-иас 62.4% болж өссөн нь

илүү олон хүмүүс ажилд орж эхэлснийг илтгэж байж болох юм. ISM

үйлдвэрлэлийн индекс 52.0-той байгаа нь 50-иас дээш буюу эдийн засаг

тэлж байгааг илтгэдэг.

Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж буйгаар хөдөлмөрийн зах зээл

болон үйлдвэрлэлийн индекс АНУ-ын эдийн засгийг хатуу мөнгөний

бодлогыг даван туулах чадалтай гэж үзжээ. Ирэх саруудад эдийн засаг

унаж магадгүй ч урт хугацаанд гүн хямрал явагдахааргүй байна гэж харж

байна. Хөрөнгө оруулагчид энэхүү эдийн засгийн уналтыг аль хэдий нь

тооцож хөрөнгийн зах зээлийн ханшид тусгасан.
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Хэлбэлзэл ойрын хугацаанд явагдах боловч урт хугацаандаа тогтвортой

байх магадлал өндөр

Хөрөнгийн зах зээл U хэлбэртэй сэргэлт үзүүлэх 2 хүчин зүйлс байна.

1. Аль ч нам гарч байсан гэсэн завсрын сонгуулийн дараа хөрөнгийн зах

зээл сэргэлт үзүүлдэг түүхтэй.

Энэ завсрын сонгууль 11 сарын 8-нд болно. Сонгууль болохоос 12

сарын өмнө хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэл өндөртэй байдаг ба энэ

удаа ч давтагдлаа. Харин сонгуулийн дараа хөрөнгийн зах зээл

дунджаар 15% өсдөг.

S&P 500 индексийн сонгуулийн өмнөх болон дараах өсөлт (1930 

оноос хойш)

Сонгууль болохоос

12 сарын өмнө

Сонгууль болсноос

хойш 12 сарын

дараа
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2. Хэрвээ инфляц энэ хэвээрээ буурах юм бол ХНС энэ 12 сараас эхлэн

бодлогын хүүг нэмэхээ зогсоож магадгүй

Хөрөнгийн зах зээлийн чиг хандлагад сонгуулиас илүү төв банкны

мөнгөний бодлогын байр суурь нөлөөлж магадгүй. Шинжээчид ХНСанг

бодлогын хүүг 12 сар хүртэл нэмж 3 удаа өсгөнө гэж харж байгаа ба

инфляц болон бусад эдийн засгийн мэдээнээс шалтгаалж шийдвэр

гаргана. Хэрвээ инфляц энэ хэлбэрээрээ буурвал бодлогын хүү буурах

өндөр магадлалтай. Инфляцын түвшин 2% хүртэл буутал ойролцоогоор 12

сар болох хэдий ч бодлогын хүүгийн өсөлт зогсвол хөрөнгийн зах зээл

ээлтэй хүлээж авна.

Хөрөнгө оруулалтын багцаа хэрхэн бүрдүүлэх вэ?

Хэдийгээр ойрын хугацаанд хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэлтэй байх боловч

сонгуулийн дараагаар өсөлт үзүүлнэ гэсэн төсөөлөлтэй багцаа бүрдүүлж

болох юм. Дундаж баавгай зах зээл 13 сар үргэлжилдэг гэвэл, бид

одоогоор 9 сарыг аль хэдий нь ээ ардаа орхижээ. Үүний дараа бухын зах

зээл эхэлж, дунджаар 4 жил үргэлжилж, 150% хүртэл өсдөг. Иймд хөрөнгө

оруулагчид бага зэргийн уналт бүрт сайн компанийн хувьцааг авч байхыг

зөвлөж байна.

Хувьцааны хувьд хөрөнгө оруулалтын багцаа бага үнэлгээтэй хямд болон

тэсвэртэй салбарын хувьцаанаас авахыг санал болгож байна. Хэрвээ ХНС

оны эцсээр бодлогын хүү өсгөхөө зогсоовол, үнэт цаасны өгөөж буурч,

хөрөнгийн зах зээл хүчтэй өсөж магадгүй.

Тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүний хувьд хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн

өндөр өгөөжтэй бонд авахыг санал болгож байна.
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Баавгайн зах зээлийн дараа бухын зах зээл эхэлдгийг санаж байх хэрэгтэй 

ба бухын зах зээл илүү удаан үргэлжилдэг


