


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.11.14-ний pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,649.00 -0.29% 2.51% 11.48% -6.75%

US500 3,991.16 0.96% 6.01% 11.50% -14.77%

NASDAQ 11,817.01 1.82% 8.84% 9.56% -27.06%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,318.00 -0.78% -0.23% 7.21% -0.42%

DE40 13,225.00 0.56% 5.68% 16.86% -11.61%

FR40 6,595.00 0.58% 2.78% 13.34% -7.01%

IT40 24,456.00 0.25% 5.04% 19.49% -11.82%

ES35 8,098.00 -0.43% 1.96% 11.53% -10.28%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,974.00 -1.08% 1.59% 4.53% -6.04%

SHANGHAI 3,080.00 -0.22% 0.15% -0.08% -12.76%

CSI 300 3,790.00 0.05% 0.49% -1.37% -22.30%

SHANGHAI 50 2,537.00 0.77% 2.53% -1.75% -21.15%

CH50 12,372.05 0.89% 1.85% -3.06% -20.45%

SENSEX 61,661.00 -0.22% 0.81% 5.60% 1.58%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 88.67 -0.34% -3.43% 4.87% 11.15%

Газрын тос (Brent) 95.65 -0.36% -2.39% 5.98% 16.48%

Байгалийн хий 6.05 2.99% -12.78% -6.52% 20.72%

Шатахуун 2.61 0.14% -1.52% 7.33% 12.20%

Нүүрс 326.80 0.55% -6.50% -19.31% 113.59%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,761.12 -0.55% 5.22% 6.80% -5.39%

Мөнгө 21.39 -1.34% 3.11% 14.68% -14.44%

Зэс 3.91 -1.59% 7.81% 14.01% -11.07%

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

АНУ 3.8930 0.0640 -0.32% -0.12% 2.28%

Англи 3.3570 0.0700 -0.19% -1.07% 2.44%

Швейцар 1.1160 0.1390 -0.12% -0.37% 1.26%

Испани 3.2050 0.1710 -0.15% -0.33% 2.74%

Герман 2.1580 0.1550 -0.13% -0.19% 2.41%
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10 сарын инфляц буурсан үзүүлэлттэй гарснаар цаашид унасаар байх юм
биш биз?

Өнгөрсөн 7 хоногийн инфляцын мэдээ хөрөнгө оруулагчид болон төв
банканд дараа сар хүртэл санаагаа багахан ч болов амраах завдал
боллоо. Инфляц өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 7.7%-тай байсан нь
1 сараас хойших хамгийн доод үзүүлэлт буюу өнгөрсөн сарын 8.2%-иас
харьцангуй сайн буурсан юм. Төв банкны илүү анхаарал хандуулдаг хүнс,
эрчим хүчний үнийг хассан суурь инфляц өнгөрсөн сараас 0.3%-иар өсөж
6.3% болсон байна. Орон байрны үнийг хасвал, суурь инфляц өнгөрсөн
сараас 0.1%-иар буурсан нь 2020 оны 5 сараас хойш анх удаа ажиглагдаж
буй онцлох явдал юм.

Инфляц ийнхүү буурч байгаа нь хөрөнгийн зах зээлийг хүчтэй өсгөж, ЗГҮЦ-
ны өгөөж болон долларын ханшийг унагасан нь инфляцын мэдээ энэ оны
хамгийн их анхаарал хандуулсан үзүүлэлт болохыг баталлаа. Шинжээчид
сүүлд гарсан энэхүү мэдээ цаашдын мөнгөний бодлого болон хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөгөөнд хэрхэн нөлөөлж болох талаар судалсныг та
бүхэнтэй хуваалцъя.

Хэрэглээний үнийн индекс цаашид буурах хандлагатай байна

Нэг сарын мэдээгээр уналтын трендийг тодорхойлж болохгүй тул
шинжээчид олон төрлийн инфляцын хэмжүүрээр харахад цаашид уналт
үргэлжлэхээр харагдаж байна. 10 сард ажиглагдсан томоохон трендүүд
болон ирээдүйд суурилсан судалгааг доорх байдлаар хүргэж байна.

• Бараа материалын инфляц: Нийлүүлэлтийн гацаа арилж,
хэрэглэгчдийн эрэлт буурсан, илүүдэл бараа материал үүссэн зэрэг нь
бараа материалын инфляц өнгөрсөн сараас 0.4%-иар буурахад
нөлөөлсөн. Хамгийн их унасан салбар нь хуучин автомашины үнэ
байсан. Хуучин машины үнийн индексийг ирэх 1 сард хэдтэй байхыг
харуулдаг Manheim индекс өнгөрсөн оны 11 сарын дээд үнээсээ
одоогоор 15% унаад байна. Автомашинаас гадна мебель, хувцас,
цахилгаан барааны үнэ тээвэр логистик болон дэлгүүрүүдийн үлдсэн
бараагаа хямдралтай үнээр зарах үйлдлээс болж ихээхэн буурчээ.
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• Үйлчилгээний инфляц: Үйлчилгээний үнийн өсөлт бараа материалтай
харьцуулахад илүү багаар буурч байгаа ч цаашид унаж магадгүй
байгаа. Үйлчилгээний инфляцад орон байрны эзлэх хувь ⅓ буюу
хамгийн их байдаг ба өнгөрсөн сард зочид буудлын үнээс хамаарч
өссөн байна. Барилгын ажил болон орон сууцны үнэ нь орон байрны
хэрэглээний үнийн индексийг хэдэн улирлаар урьдчилж харуулдаг.
Орон сууцны зээлийн хүү өссөнөөр борлуулалт болон үнэ хоёулаа
буурсан тул энэхүү үзэгдэл хэрэглээний үнийн индексэд удахгүй
ажиглагдах байх. 10 сард эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон нислэгийн
үйлчилгээнд уналт харагдсан. Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх өсөлт
болон цалингийн өсөлт саарснаар үйлчилгээний инфляц цаашид
буурна гэж шинжээчид харж байна.

• Хүнс болон эрчим хүчний инфляц: Хэдийгээр хүнстэй холбоотой
инфляц өндөр байгаа ч гэрийн хүнсний индекс 2021 оны 12 сараас
хойших хамгийн бага өсөлттэй гарсан. Харин эрчим хүчний хувьд
дараалан 3 сар унасан нь инфляц буурахад нөлөөлсөн.
Геополитикийн шалтгаанаас үүссэн таваарын ханшийг урьдчилан
таамаглахад хүндрэлтэй байдаг. Гэвч таваарын ханш сүүлийн 5 сард
хүчтэй өсөөгүй ба 6 сарын оргил ханшаас 15% унасан байна. Өнгөрсөн
7 хоногт БНХАУ цар тахлын хязгаарлалтаа бага зэргээр сулруулахаа
мэдэгдсэн. БНХАУ нь таваарын томоохон хэрэглэгч улс тул эдийн
засаг нь сэргэвэл таваарын ханш өсөхөд нөлөөлж болзошгүй юм.

Бараа инфляц унаж байгаа бол үйлчилгээний инфляц буурч байна

Барааны инфляц

Үйлчилгээний инфляц
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Дүгнэлт: Шинжээчид ирэх жилд инфляцыг үргэлжилж буурна гэж харж
байгаа боловч тогтмол хурдаар буурахгүй болов уу гэж бодож байна.
Үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний түүхий эдийн ханшаар инфляцын
ханшийг урьдчилан таамагладаг. Энэхүү 2 хэмжүүрээс харахад ирэх жилд
инфляц 4%-иас доош орох хандлагатай байна.

Инфляц буурснаар төв банканд бодлогын хүүг илүү алгуурхан өсгөх
боломж нээгдэж байгаа ч бүр мөсөн бууруулах болоогүй юм

Үнийн индекс буурч байгаа нь төв банкны хувьд таатай мэдээ болж
байгаа ба бодлогын хүүг ирэх сард өнгөрсөн удаагаас багаар өсгөх
боломжийг олгож байна. Инфляц одоогоор зорилтот түвшнөөс хэт өндөр
байгаа тул хэдэн сар дараалан унасан үзүүлэлтийг харахаас нааш
бодлогын хүү буурахгүй. Ирэх хэдэн сарын ажлын байрны болон
инфляцын мэдээнээс хамаарч бодлогын хүүг хэдээр өсгөх нь тодорхой
болно. Ямар ч байсан шинжээчид одоогоор бодлогын хүүг ирэх хагас жил
гэхэд 4.75%-5.00% хүрнэ гэж төсөөлж байна. Одоогоор хэдий бодлогын
хүүгийн өсөлт зогсох нь эхнээсээ харагдаж байгаа боловч буурах
магадлал тун бага харагдаж байна.

Инфляц 2023 оноос эхлэн урьдчилсан байдлаар буурах хандлагатай байна

ХҮИ (YoY)

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
ирэх 6 сарын үнэ



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Хөрөнгийн зах зээл “U” хэлбэртэй сэргэнэ гэсэн төсөөлөлтэй хэвээрээ
байна

Инфляцын мэдээ шинжээчдийн таамагласнаас бага гарсан нь хөрөнгийн
зах зээлийг 2020 оноос хойш хамгийн хүчтэй өсөхөд нөлөөлсөн бол ЗГҮЦ-
ын өгөөжид 2009 оноос хойш хамгийн их уналт үзүүлсэн юм. Хөрөнгө
оруулагчид болон эрх баригчид инфляцыг буурна гэсэн ойлголттой
болсноор хөрөнгийн зах зээл тогтвортой өсөх чухал үндэслэл болно.
Edward Jones-ийн шинжээчид одоогоор “V” хэлбэртэй өсөлтийг харахгүй
байгаагаас гадна уналт үргэлжилж магадгүй гэж харж байна. Тэд
хөрөнгийн зах зээлд одоо ёроол ханш тогтож байна гэж харж байгаа ба
2023 онд “U” хэлбэртэй сэргэлтийн баруун талын өсөлт өрнөнө гэж
төсөөлжээ.

Цаашид 60/40-ийн хөрөнгө оруулалтын багц баримтлах нь илүү
тохиромжтой боллоо

Энэ жил хувьцаа болон бонд хоёулаа зэрэг унасан нь холимог багц
бүрдүүлэх аргыг үгүйсгэж байсан юм. 60/40-ийн уламжлалт хөрөнгө
оруулалтын багц 21%-ийн алдагдалтай байсан нь түүхэнд байгаагүй муу
үзүүлэлт байв. Инфляц асар хүчтэй өссөн нь бодлогын хүүг сүүлийн 40
жилд үзэгдээгүй хэмжээгээр өсөхөд нөлөөлсөн. Ингэснээр бондын
төрөлжүүлэлтэд үзүүлдэг өгөөж энэ удаа харагдаагүй. Харин одоо 1.
инфляц буурч 2. өгөөж өсөж 3. бодлогын хүүгийн өсөлт дуусах тал руугаа
орсноор 4. бондоос өөр орлуулах бүтээгдэхүүн алга байна. Иймд, хувьцаа
болон бондын өгөөж хоёулаа сэргэж байгаа тул цаашид хослуулсан
хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлэх нь оновчтой хэвээрээ байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Өндөр өсөлттэй болон хямд үнэлгээтэй хувьцаануудын зөв тэнцвэрийг нь
олсон багц бүрдүүлэх чухал болж байна

Хөрөнгө оруулагчдын анхаарал инфляцаас холдсон үед бондын өгөөж
болон долларын ханш буурч, технологи болон бусад өндөр өсөлттэй
хувьцаануудын өгөөж өснө. Өнгөрсөн 7 хоногийн инфляцын мэдээгээр
технологийн компаниудаас бүрдсэн Nasdaq индекс 7% өссөн боловч он
гарснаас хойш 28% унасан хэвээрээ байна. Хямд үнэлгээтэй хувьцаанууд
өсөлтийн хувьцаануудтай харьцуулахад илүү оновчтой хөрөнгө оруулалт
болох хэвээр байна. Хэрвээ төв банк бодлогын хүүгээ бууруулж эхэлбэл
өсөлттэй болон хямд үнэлгээтэй хувьцаануудад тэнцвэрийг нь олж авбал
зохино.

60/40 хөрөнгө оруулалтын багцын жилийн өгөөж


