


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.11.07-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 32,355.00 -0.15% -1.19% 10.76% -11.22%

US500 3,761.91 -0.08% -2.92% 4.05% -20.01%

NASDAQ 10,822.25 -0.30% -5.17% -1.02% -33.79%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,335.00 2.03% 4.07% 4.00% 0.42%

DE40 13,460.00 2.51% 1.63% 7.53% -16.16%

FR40 6,416.00 2.77% 2.29% 7.20% -8.87%

IT40 23,282.00 2.54% 3.34% 9.00% -16.24%

ES35 7,943.00 0.94% 0.33% 4.79% -13.01%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,555.00 1.43% -0.09% 4.29% -6.67%

SHANGHAI 3,062.00 -0.26% 5.79% 2.92% -12.51%

CSI 300 3,755.00 -0.31% 7.00% 0.89% -22.57%

SHANGHAI 50 2,464.00 -0.20% 7.23% -3.27% -22.98%

CH50 12,070.47 -0.12% 7.53% -4.11% -22.52%

SENSEX 60,950.00 0.19% 1.65% 4.69% 0.67%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 91.11 -1.62% 5.31% 1.43% 12.86%

Газрын тос (Brent) 97.39 -1.20% 5.00% 3.28% 16.81%

Байгалийн хий 6.93 8.22% 9.02% 2.12% 27.66%

Шатахуун 2.71 -1.01% 7.27% 8.77% 16.67%

Нүүрс 349.50 -1.27% -9.39% -11.80% 124.90%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,671.12 -0.54% 2.36% 0.22% -8.37%

Мөнгө 20.47 -1.75% 6.99% 4.22% -16.20%

Зэс 3.63 -2.37% 6.30% 5.32% -17.52%

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

АНУ 4.1563 0.0017 0.08% 0.21% 2.66%

Англи 3.5500 0.0390 0.05% -0.48% 2.71%

Швейцар 1.2320 0.0050 0.11% 0.10% 1.43%

Испани 3.3570 0.0350 0.21% 0.12% 2.95%

Герман 2.2890 0.0380 0.20% 0.27% 2.57%
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АНУ-ын төв банкнаас хөрөнгө оруулагчдад хандаж хэлсэн үг: 

Бид бодлогын хүүг багаар өсгөж болох ч хэзээ гэдгийг мэдэхгүй 

байна гэв

Холбооны Нөөцийн Сангийн (ХНС) 11 сарын мөнгөний бодлогын шийдвэр

Өнгөрсөн 7 хоногт ХНС бодлогын хүүг 0.75%-иар өсгөсөн. Бодлогын хүүг
ийнхүү 4 дөх удаагаа 0.75%-иар өсгөсөн нь 8 сарын өмнө 0% буусан хүүг 4%
болгосон нь АНУ-ын түүхэнд өмнө нь тохиож байгаагүй үйлдэл юм.

ХНС-ийн мэдэгдэлд хатуу мөнгөний бодлогын эдийн засагт үзүүлж буй
нөлөө тодорхой хэмжээний хоцрогдолтой байдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ч
төв банкны ерөнхийлөгч Жером Пауэллийн мэдэгдэл илүү хатуу байр
суурьтай байсан юм. Шинжээчид түүний тавьсан мэдээллээс онцлох 3
мэдээнээс дурдвал:

1. ХНС бодлогын хүүг илүү багаар өсгөж магадгүй ч энэ нь бүр зогсооно

гэсэн үг биш юм:

Жером Пауэлл ирэх 12 сарын хурлаар бодлогын хүүг 0.75%-иас багаар

өсгөж магадгүй гэсэн боловч бүр мөсөн зогсоох нь “хэт эртэдсэн” алхам

байх талаар онцолсон юм. Ингэснээр шинжээчдийн хүлээж байсан

бодлогын хүүг өсгөхөө энэ 12 сард эсвэл ирэх 2 сард зогсооно гэсэн

таамаглал талаар нэг болсонд тооцож болохоор боллоо.

2. Бодлогын хүүгийн дээд хэмжээ ХНС-ийн 9 сард төсөөлж байснаас давж

магадгүй:

Төв банкны ерөнийлөгч шинээр гарсан мэдээллээс харахад 9 сард

төсөөлж байсан бодлогын хүүгийн түвшин илүү өндөр болж магадгүйг

дурдсан. ХНС 9 сарын хурлаар бодлогын хүүгийн түвшин 2023 онд 4.60%

дээр тогтож магадгүй гэж байсан. Гэвч, өнгөрсөн 7 хоногт тэрээр

шинжээчдийн таамаглал дагуу ХНС-ийн төсөөлж байснаас илүү өсөж

болзошгүйг онцолсон. Шинжээчид хамгийн сүүлийн байдлаар бодлогын

хүүг 2023 оны эхний хагас жилийн дотор 5.00%-5.30% хүрнэ гэж

төсөөлөөд байна.
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3. ХНС бодлогын хүүг эрт зогсоох нь хэт их өсгөхөөс илүү эрсдэлтэй гэж
харж байна:
Өнгөрсөн 7 хоногийн мэдэгдлээс бас нэг онцлох мэдээ нь төв банк
бодлогын хүү өсгөхийг хэт эрт зогсоох нь хурдтай нэмэхээс илүү
эрсдэлтэй гэсэн байр суурь байлаа. Энэ төв банк инфляцыг
мэдэгдэхүйц буухаас өмнө бодлогын хүүг өсгөхөө зогсоохгүй нь
тодорхой боллоо.

Дээрх хатуухан мэдэгдлийн дараагаар хөрөнгийн зах зээл өнгөрсөн 7
хоногт 10 сарын өсөлтөө алдсан юм. Эдийн засгийн өнцгөөс харахад,
бодлогын хүү өссөнөөр зээлийн хүүгийн нөлөөнд эмзэг үл хөдлөх
хөрөнгийн зах зээл болон бусад зээлийн эрэлт буурахад нөлөөлнө. Харин
хөрөнгийн зах зээлийн өнцгөөс харвал, өндөр хүүтэй үед бондын өгөөж
өсөж, хувьцаануудын зах зээлийн үнэлгээ буурахад нөлөөлж болзошгүй.
Бид үүний илрэлийг өнгөрсөн 7 хоногийн Nasdaq индекс 5%, S&P 500
индекс 3% унахыг харсан.
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Зураг 2. Dow болон S&P 500 индексүүдийн энэ улиралд өнгөрсөн 7
хоногийн уналтыг оролцуулсан ч боломжийн сайн байлаа. Харин Nasdaq
индекс энэ улирлын бүх өсөлтөө алдлаа

Хөдөлмөрийн зах зээл өсөлттэй хэвээр байна.
Өнгөрсөн 7 хоногийн эдийн засгийн мэдээнүүдээс нэг сайн мэдээ нь
АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл байлаа. Өнгөрсөн Баасан гарагийн
мэдээгээр 10 сард 261 мянган шинэ ажлын байр нэмэгдсэн нь
шинжээчдийн таамаглаж байсан 200 мянгаас илүү байв. Харин
ажилгүйдлийн түвшин 3.5%-иас 3.7% болж өссөн бол ажиллах хүч 62.3%-
иас 62.2% болон буурчээ. Цалингийн нэмэгдэл өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 4.7%-иар өссөн нь шинжээчдийн таамагтай нийцэж байсан
боловч өнгөрсөн сарын 5.0%-иас буурсан үзүүлэлттэй байна.

Эдгээр хөдөлмөрийн зах зээлийн тоонууд сайжирч байгаа нь өрхийн
санхүүд эерэг ч гэлээ ХНСанг бодлогын хүүг нэмэх нэг гол үндэслэл
болсоор байх боллоо. Нэг анхаарах зүйл нь хэдий хөдөлмөрийн зах
зээлийн нөхцөл байдал сайн хэвээрээ байгаа ч төв банкны хатуу
мөнгөний бодлогын нөлөө хараахан тусгагдаж эхлээгүй байх
магадлалтай. Иймд, шинжээчид ажилгүйдлийн түвшинг ойрын
хугацаанд 4.0%-д хүрч, цалингийн түвшин буурна гэсэн хүлээлттэй байна.
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Сүүлийн үед мэдээгээр технологийн салбарт ихээхэн цомхотгол явагдаж
байгаа талаар сонсогдсон нь хөдөлмөрийн зах зээл саарч байгаагийн
шинж байж болно. Өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд Amazon, Apple, Lyft зэрэг
компаниуд нэмж ажилтан авахгүй харин ч халж байгаа талаар мэдэгдсэн.

Зураг 3. Хөдөлмөрийн зах зээл одоогоор өсөлттэй байгаа ч
ажилгүйдлийн түвшин өсөж эхэлсэн. Цалингийн өсөлт өнгөрсөн оны мөн
үетэй харьцуулахад буурсан ба шинжээчид энэ тренд цаашид
үргэлжилнэ гэж харж байна

АНУ-ын ажилгүйдлийн түвшин ба цалингийн өсөлт (хувиар)

Ажилгүйдлийн
түвшин %

Цагийн цалингийн өсөлт YoY%

Эцэст нь ХНС-ийн хатуу мөнгөний бодлого дуусах тал руугаа орж байгаа
Өнгөрсөн 7 хоногт хөрөнгийн зах зээлд томоохон уналт ажиглагдсан
боловч шинжээчид бодлогын хүүгийн өсөлт дуусах тал руугаа орж байгаа
гэж харж байна. Шинжээчид болон ХНС бодлогын хүүг 5.0%-5.3% хүрнэ
гэж төсөөлж байна. ХНС-аас эдийн засгийн мэдээг тодорхой хэмжээний
хоцрогдолтойг хүлээн зөвшөөрсөн ба эдийн засгийн уналтыг ойроос
хянаж байгаагаа мэдэгдсэн. Edward Jones-ийн шинжээчид эдийн засгийн
өсөлт болоод инфляц буурч байгаа гэж харж байна.
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ХНС эцсийн өсөлтөө хийж байгаа нь хөрөнгийн зах зээлийг унагаж байгаа
боловч эцсийн өсөлтийн дараа хөрөнгийн зах зээл хүчтэй өссөн байна.
Түүхээс харахад, ХНС бодлогын хүүг эцсийн удаагаа өсгөснөөс 12 сарын
дараа S&P 500 индекс дунджаар 15% өссөн байна. Хөрөнгийн зах зээл
баавгайн зах зээлд ороод бараг 1 жил болсон тул эдийн засгийн ихэнх муу
мэдээ ханшид тусгагдсан. Иймд, хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын
зөвлөхтэйгөө хамтран төрөлжүүлэлт, багцаа бүрдүүлэлт дээрээ дахин
сууж ажиллан энэхүү өсөлтөөс хэрхэн өгөөж хүртэх дээр анхаарах
хэрэгтэй.

Зураг 4. ХНС бодлогын хүүг эцсийн удаагаа өсгөснөөс 12 сарын дараа 
S&P 500 индекс дунджаар 15% өссөн 

Бодлогын хүү эцсийн удаагаа
өссөний дараах хөрөнгийн зах
зээлийн 12 сарын өгөөж

Бодлогын хүү болон хөрөнгийн зах зээлийн хөдөлгөөн


