


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.10.28-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 32,840.00 -0.07% 4.28% 11.39% -8.53%

US500 3,895.41 -0.09% 2.64% 6.00% -15.54%

NASDAQ 11,523.48 -0.18% 0.83% 2.63% -27.54%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,048.00 -0.37% 1.12% 2.41% -2.62%

DE40 13,243.00 0.24% 4.03% 10.59% -15.59%

FR40 6,273.00 0.46% 3.94% 10.50% -8.16%

IT40 22,529.00 -0.27% 4.46% 10.69% -16.17%

ES35 7,917.00 -0.06% 4.92% 8.44% -12.60%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,571.00 1.73% 2.15% 5.24% -7.02%

SHANGHAI 2,914.00 -0.04% -2.34% -2.23% -17.96%

CSI 300 3,535.00 -0.17% -2.93% -5.22% -27.89%

SHANGHAI 50 2,313.00 -0.59% -3.35% -9.14% -28.87%

CH50 11,270.63 -0.87% -4.91% -10.46% -28.52%

SENSEX 59,960.00 0.34% 1.10% 6.29% 1.10%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 87.65 -0.28% 3.62% 5.98% 6.30%

Газрын тос (Brent) 95.33 -0.46% 2.23% 7.29% 12.54%

Байгалийн хий 6.02 5.90% 4.62% -11.53% 16.06%

Шатахуун 2.82 -3.10% 3.13% 12.05% 16.86%

Нүүрс 385.70 0.03% -1.10% -11.49% 72.61%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,642.99 0.07% -0.36% -3.33% -8.39%

Мөнгө 19.16 -0.34% -0.59% -7.75% -20.28%

Зэс 3.44 -0.73% -0.33% 0.19% -21.78%

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

АНУ 4.0288 0.0188 -0.20% 0.38% 2.47%

Англи 3.5000 0.0040 -0.24% -0.45% 2.44%

Швейцар 1.1270 0.0440 -0.24% -0.18% 1.13%

Испани 3.1510 0.1510 -0.40% -0.24% 2.53%

Герман 2.0860 0.1080 -0.35% -0.12% 2.18%

Эх сурвалж: Trading economics
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Тааруухан санхүүгийн тайлан vs. эцэстээ хүрч буй бодлогын 

хүүгийн олс таталтын тэмцээн

Өнгөрсөн 7 хоногт зах зээлд болж өрнөсөн үйл явдлыг олс таталтын
тэмцээнээр зүйрлэвэл зохих юм шиг санагдлаа. Нэг талд нь өндөр
үнэлгээтэй технологийн компаниудын 3-р улирлын санхүүгийн тайлан
тааруухан гарсан ба эдийн засаг саарч буйг илтгэсэн мэдээ гарсан. Харин
нөгөө талд нь төв банк бодлогын хүүг бууруулж магадгүй гэсэн хүлээлт
газар авсаар байна. Дээрх хоёр хүчин зүйлс нь Dow Jones Industrials
Average-ийг 5%-иар, Nasdaq индексийг 1% гаруй өсөхөд нөлөөлөв.

Томоохон технологийн компаниудын санхүүгийн тайлан чамлахаар байв

Өнгөрсөн 7 хоногт хөрөнгө оруулагчид компаниудын улирлын тайланд
ихээхэн анхаарал хандуулсан. S&P 500 индексэд багтдаг компаниудаас
164 одоогоор тайлангаа танилцуулсан байгаа нь бараг 50%-тай тэнцэж
байгаа юм. Хэдийгээр одоохондоо тал нь л тайлангаа танилцуулаад
байгаа ч ихэнх нь шинжээчдийн таамагласан дүнгээс доогуур байгаа нь
бизнесүүдийн ашигт ажиллагаа тэсвэртэй байна гэсэн санааг няцаалаа.

Alphabet, Microsoft, Meta, Apple, Amazon компаниуд нийт индексийн 20%-
ийг бүрдүүлдэг ба эдгээр компаниуд тайлангаа танилцуулснаас хойш
хувьцааны ханш нь 9% хүртэл унасан юм. Худалдан авалтаас ашиг нь
шалтгаалдаг зарим компанийн ашиг харьцангуй сайн гарсан. Тэр дундаас
гурвыг нь онцолбол:

1. Эдийн засгийн өсөлт буурч байгаа болон тодорхой бус байдал газар
авч байгаатай холбоотойгоор бизнесүүд маркетингийн зардлаа танаж
байгаа нь онлайн рекламын бизнес эрхэлдэг компаниудын орлого
буурахад нөлөөлжээ. Дээрээс нь долларын ханш чанга байгаа нь
гадаадад үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудын орлого буурахад
нөлөөлсөн. 11 төрлийн S&P 500 индексийн салбарууд дундаас
технологийн салбар орлогынхоо 60%-ийг гадаадаас олдог тул
валютын хэлбэлзэлд хамгийн хүнд өртсөн.
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2. АНУ-ын хэрэглэгчид бараа, бүтээгдэхүүн авахаас илүүтэйгээр
үйлчилгээнд мөнгө зарцуулж байна. Жишээлбэл, Visa болон American
Express компаниудын тайлан сайн гарсан нь инфляц, бодлогын хүү
өндөр өнөөгийн үед хэрэглэгчид худалдан авалт хийсээр байгааг
харуулж байна. Нэг ажиглагдсан зүйл нь худалдан авалт орлогын
давхаргаас ихээхэн хамаарч байгаа нь бага орлоготой өрхийн
хэрэглээ буурч байгаатай холбоотой байсан. Хөл хорио цуцлагдаж,
эдийн засгаа нээсний үр дүнд ресторан, агаарын тээврийн
үйлчилгээний эрэлт хүчтэй өссөн бол онлайн худалдааны эрэлт
эсрэгээрээ буурсан байна.

3. Үнэ тогтоох чадвартай компаниудын ашиг илүү тэсвэртэй байгаа нь
ажиглагдаж байна. Үүний нэг жишээ нь хүнд үйлдвэрийн механизм
нийлүүлэгч компаниудын манлайлагч Caterpillar өртөг өсөж байгаатай
холбогдуулан үнээ нэмж байгаагаа мэдэгдсэн. Нийлүүлэлтийн гинжин
хэлхээ нь дээр үүссэн удаашрал бага багаар арилснаар түгээлтийн
зардал буурч, ашиг өсөхөд нөлөөлөх боломжтой.
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Дээрх зураг нь S&P 500 салбаруудын орлого гадаад валютын ханшийн
нөлөөнд хэр өртөмтгийг харуулж байгаа ба технологийн салбар 60%-иа
гадаадаас олдог байна.

Шинжээчдийн таамагласан ашгийн хэмжээ цаашид буурч магадгүй ч том
уналт тохиохгүй л болов уу
Сүүлийн хэдэн сар шинжээчид макро эдийн засгийн уналтаас болж
компаниудын ашиг буурна гэж төсөөлсөн нь биелж эхэллээ. S&P 500
компаниудын ирэх жилийн ашиг 2022 оны эхэн хавьцаа 10%-иар өснө гэж
харж байсан бол одоо 6.7%-иар өснө гэж төсөөлсөн. Хэрвээ дараа жил
бага зэргийн эдийн засгийн хямралд орвол ашгийн өсөлт хэвэндээ эсвэл
бүр буурч магадгүй.

Одоогийн баавгайн зах зээлийн уналттай харьцуулахад компаниуд
инфляцтай уялдуулан үнээ нэмснээр ашгийн хэмжээ илүү тэсвэртэй байж
мэднэ. Жишээлбэл, АНУ-ын эдийн засаг хэдийгээр тогтонги байдалд
байгаа боловч үнийн өсөлтийг нэмбэл ДНБ-ний өсөлт 6%-тай байгаа юм.
Хөрөнгийн зах зээлийн 30%-ийн уналтад компаниудын ашгийн хэмжээ
буурах тренд аль хэдий нь тусгагдсан байх магадлал өндөр тул
хувьцаанууд нэмж унахгүй болов уу.

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ унасан нь компаниудын тайлан 
муу гарахыг урьдчилан тусгасан байх магадлал өндөр 

Ашгийн муруй

Үнэ ашгийн харьцаа

S&P 500 индексийн ханш
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АНУ-ын 3-р улирлын ДНБ өсөлттэй байв
3-р улиралд АНУ-ын эдийн засаг өсөлттэй гарснаар өмнөх хагас жилийн
уналтыг арилгав. Жилээр авч үзэхэд ДНБ 2.6%-иар өссөн нь
шинжээчдийн таамаглаж байсан 2.4%-иас ялимгүй их байв. Гэвч энэхүү
үзүүлэлтийн гадаргууг гүнзгийрүүлэн харвал, ихэнх өсөлт цэвэр
худалдааны тэнцлээс буюу импорт унаж, экспорт хүчтэй өссөнтэй
холбоотой байсан. Олон улсын эдийн засаг уналттай, долларын ханш
өмнө жилийн мөн үеэс 20% чангарсан байхад экспорт унахаас өөр
аргагүй болно. Иймд, АНУ-ын ДНБ-ний өсөлтийн эхний улирлын мэдээг
хэт гутранги тооцсон бол энэ улирлын тайланг хэт өөдрөгөөр тооцсон гэж
Edward Jones-ийн шинжээчид үзэж байна.

АНУ-ын эдийн засгийн ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг хэрэглээний хэсэг өмнөх
улирлын 2%-ийн өсөлтөөс буурч, энэ удаа 1.4% болсон байна. Шалтгаан нь
үйлчилгээнд зарцуулсан дүн өсөлтөд нөлөөлсөн боловч бараа,
бүтээгдэхүүний хэрэглээ унасан. Он гарснаас хойш АНУ-ын моргейжийн
зээлийн хүү 2 дахин өссөн тул хүүгийн өөрчлөлтөд эмзэг үл хөдлөх
хөрөнгийн зах зээл огцом уналтад орсон. Эерэг талаас нь авч үзвэл, үл
хөдлөхийн зах зээл унаснаар ирэх жил инфляц буурахад дэм үзүүлэх юм.

Эдийн засгийн өсөлт 3-р улиралд эерэг байв

ДНБ Хэрэглээ
Бизнес

Хөрөнгө 
оруулалт

Үл хөдлөх Бараа 
материал

Цэвэр 
худалдааны 

тэнцэл

Засгийн 
газар



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Дээрх зураг АНУ-ын эдийн засаг өсөхөд аль салбар нөлөөлснийг
харуулахаас гадна цэвэр худалдааны тэнцэл өсөж, үл хөдлөх хөрөнгийн
зах зээл унаж буйг харуулж байна.

АНУ-ын төв банкийг бодлогын хүүг өсгөхөө удахгүй зогсоно гэсэн
хүлээлт газар авснаар ЗГҮЦ-ны өгөөж буурав
Энэ 7 хоногт үлдсэн компаниудын тайлан гарахаас гадна, төв банк
бодлогын хүүг хэдээр нэмэхээ мэдэгдэнэ. Шинжээчид бодлогын хүүг
нэмж 0.75%-иар өсгөнө гэж хүлээж байгаа нь хүүг 4.00%-д хүргэж
хумилтын шинжид орно. Ингэснээр хатуу мөнгөний бодлого дуусаж
цаашид илүү бага хувиар бодлогын хүүг өсгөх суурь тавигдана.
Хэдийгээр төв банкны ерөнхийлөгч инфляцыг буухаас нааш зогсохгүйгээ
мэдэгдсэн боловч энэ 12 сард бодлогын хүүг 0.75%-иас багаар өсгөх юм
бол дээрх хүлээлт биелэх юм.

Инфляцыг урьдчилж харуулдаг хэмжүүрүүд бүгд буурч буйг илгэж байгаа
ба цалин буурч, эдийн засаг унаж, зээлийн хүү өсөж, эх үүсвэр татахад
хүндрэлтэй болсон. 3 сар болон 10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөжийн
зөрүү өнгөрсөн 7 хоногт 2019 оноос хойш анх удаагаа сөрөг болсон. Төв
банк энэхүү хүүгийн зөрүүнд их анхаарал хандуулдаг ба одоо зөрүүтэй
байгаа нь мөнгөний бодлогыг хэт хатуу байгааг илтгэж байна. Бусад улс
орны төв банкнууд мөн адил хэт хатуу мөнгөний бодлого баримталж
байж магадгүйгээ хүлээн зөвшөөрч бодлогын хүүг хурдтай өсгөхөө
удахгүй зогсоож магадгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт Канадын төв банк
бодлогын хүүг 0.5%-иар өсгөсөн нь шинжээчдийн таамаглаж байснаас
бага байсан нь ихээхэн анхаарал татсан.

Төв банкнаас бодлогын хүүг цаашид хэр их нэмэх нь хөрөнгийн зах зээлд
шууд нөлөөлөх тул хөрөнгө оруулагчид ихэд анхаарал хандуулж байна. 10
жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж 12 долоон хоног зогсолтгүй өссөнөөр
4.30%-д хүрээд байсан боловч өнгөрсөн Баасан гарагт 4.00% хүртэл
буурсан. Энэ өгөөжийн өсөлт, бондын зарж буй нь хэтэрхий их байгаа
талаар шинжээчид хөндөж байна.
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Анхаарлын гол төвлөрөл инфляцаас өсөлт рүү шилжсэн тохиолдолд
баримтлах хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
3-р улирлын санхүүгийн тайлангууд өмнө төсөөлж байснаас муу байгаа ч
төв банк мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлж магадгүй гэдэг хүлээлтээр
хөрөнгийн зах зээл өнгөрсөн Баасан гарагт өссөн. Тогтвортой сэргэлт
болохын тулд эхлээд инфляц хэдэн сар дараалж буурах хэрэгтэй. Edward
Jones-ийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар 2023 оны эхээр анхаарал
инфляцаас өсөлт рүү шинжиж, бондын өгөөж буурч, долларын ханш
суларч, том технологийн компаниудын хувьцаа өснө гэжээ.

Өнгөрснөөс харахад, урт хугацаат бондын өгөөж хөрөнгийн зах зээл
сэргэхээс 3.5 сарын өмнө дээд цэгтээ хүрсэн байна. Edward Jones-ийн
шинжээчид хөрөнгийн захыг одоогоор “U” хэлбэртэй удаан сэргэлтэд
орсон гэж харж байна. Хэлбэлзэл байх хэвээрээ тул өртгөө дундажлах
арга ашиглахыг зөвлөж байна. Төв банкнууд мөнгөний бодлогоо
зөөлрүүлээд ирэхээр хөрөнгийн зах зээл сэргэнэ. Олс таталтын тэмцээн
үргэлжилсээр байх боловч эрсдэл даах чадвартай, урт хугацаанд хөрөнгө
оруулагчид өгөөж хүртэх нь ойлгомжтой.

10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж дараалан хэдэн 7 хоног өссөн

1984 оны 5 сар: 
12 долоон хоног

2022 оны 10 сар: 
12 долоон хоног
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Дээрх зураг 10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөжийг S&P 500 индексийн
өнгөрсөн 60 жилийн ёроолтой хамт харуулж байна. Баавгайн зах зээл
дуусахаас дунджаар 3.5 сарын өмнө өгөөж дээд цэгтээ хүрсэн.

S&P 500 баавгайн 
ЗЗ-ийн ёроол

Бондын өгөөж хөрөнгийн зах зээлд ёроол тогтохоос өмнө дээд 
цэгтээ хүрдэг

Он
Ёроол тогтохоос 

хэдэн сарын өмнө

1966 1.3

1970 0.0

1974 1.2

1982 10.4

1987 1.6

1990 5.5

2002 6.3

2009 4.2

2018 1.5

2020 3.0

Дундаж 3.5

10 жилийн 
хугацаатай ЗГҮЦ


