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Бодлогын хүүгийн өсөлт зогссоноос 2 жилийн 
дараах хөрөнгийн зах зээлийн өгөөж



ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.11.21-ний pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,661.00 -0.25% 0.37% 6.86% -5.50%

US500 3,952.99 -0.15% -0.16% 4.12% -15.59%

NASDAQ 11,640.89 -0.31% -0.51% 1.85% -28.93%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,356.00 0.53% 0.92% 6.65% 2.24%

DE40 14,432.00 1.16% 1.46% 13.27% -10.69%

FR40 6,644.00 1.04% 0.76% 9.99% -6.58%

IT40 24,535.00 -0.57% 0.35% 14.29% -10.23%

ES35 8,128.00 1.08% 0.37% 7.18% -7.14%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,922.00 0.12% -0.22% 3.46% -6.22%

SHANGHAI 3,085.00 -0.40% 0.05% 3.61% -13.88%

CSI 300 3,769.00 -0.86% -0.66% 3.73% -23.28%

SHANGHAI 50 2,515.00 -1.24% -0.91% 5.12% -21.70%

CH50 12,115.65 -1.25% -1.45% 2.21% -22.59%

SENSEX 61,128.00 -0.87% -0.76% 2.21% 4.60%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 79.51 -0.70% -7.41% -6.00% 4.45%

Газрын тос (Brent) 87.11 -0.58% -6.49% -4.51% 11.16%

Байгалийн хий 6.24 -1.09% 5.19% 8.49% 30.87%

Шатахуун 2.38 -1.63% -5.52% -4.37% 9.27%

Нүүрс 343.45 2.64% 5.09% -12.16% 125.21%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,745.69 -0.23% -1.49% 5.87% -3.31%

Мөнгө 20.81 -0.48% -5.30% 8.00% -13.93%

Зэс 3.62 -0.43% -6.01% 5.08% -17.59%

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

АНУ 3.7877 0.0303 -0.08% -0.44% 2.16%

Англи 3.2360 0.0370 -0.12% -0.63% 2.36%

Швейцар 1.0470 0.0260 -0.07% -0.27% 1.24%

Испани 3.0100 0.023 -0.18% -0.43% 2.59%

Герман 1.9980 0.02 -0.16% -0.56% 2.34%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Хадгаламжийн сертификат болон хөрөнгийн зах зээл хоёрын аль нь илүү
өгөөжтэйг тогтооход бодолцож үзэх 5 зүйлс

2009 оноос хойш АНУ-ын бодлогын хүү дунджаар 0.6% байсан ба ердөө
469 өдөрт нь 2%-иас дээш байж үзсэн. Харин 10 хугацаатай ЗГҮЦ-ны
өгөөж тэр хугацаанд дунджаар 2.3%, 600 өдөрт нь 3%-иас дээш болж
байсан. ЗГҮЦ-ны өгөөж сүүлийн 15 жил ийм бага хүүтэй байсан нь хөрөнгө
оруулагчдын дундаас “хувьцаанаас өөр ямар ч сонголтгүй” (There Is No
Alternative) гэсэн түгээмэл хэллэг бий болсон.

Инфляц өссөнөөр Холбооны Нөөцийн Сан (ХНС) түүхэнд байгаагүй
хурдаар бодлогын хүүг нэмсэн. Ингэснээр тогтмол өгөөжтэй хөрөнгө
оруулалтын бүтээгдэхүүний хүү нэмэгдэж, хувьцаанаас бага эрсдэлтэй
хэр нь илүү өгөөжтэй сонголт болж магадгүй байна. Сайн төрөлжүүлэлт
хийхэд зөв, оновчтой бэлэн мөнгөний удирдлага болон богино хугацаат
тогтмол өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Иймд, та
доорх 5 зүйлсийг урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлэхдээ
бодолцож үзээрэй.

1. Эрсдэл хоёр тал руугаа нээгддэг хаалгатай адил

Энэ жил хөрөнгийн зах зээл унасан бол богино хугацаат ЗГҮЦ-ны
өгөөж өссөн нь аль нь илүү эрсдэл багатайг харуулсан. Богино
хугацаат үнэт цаас уналттай үед таны хөрөнгө оруулалтыг хэдийгээр
хамгаалдаг боловч хөрөнгийн зах зээл болон урт хугацаат бондын
ханш хангалттай унасан гэж бодож байна. Иймд, хэлбэлзэлтэй байж
магадгүй ч одоогоос хувьцаа болон бондод хөрөнгө оруулж эхэлбэл
илүү оновчтой.

Богино хугацаат ҮЦ-нд хэт их хөрөнгө оруулбал хувьцаа болон
бондоос олж болох байсан боломжоо алдах эрсдэлтэй юм.
Шинжээчид урт хугацаат ҮЦ-ны өгөөж 10 сард дээд цэгтээ хүрсэн гэж
харж байна. Түүхээс харахад, 10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж
дээд цэгтээ хүрснээс хойших 2 жилийн хугацаанд хувьцаа болон
бондын өгөөж 2 жилийн хугацаат ЗГҮЦ-ны өгөөжөөс илүү хурдтай
өсөж байсныг харуулсан.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Бодлогын хүүгийн өсөлт дууссанаас 2 жилийн дараах төрөлжүүлэлт
хийсэн хөрөнгө оруулалтын багц болон 2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-
ны өгөөжийн харьцуулалт

Бодлогын хүү дээд цэгтээ хүрсэн огноо

65% хувьцаа, 35% бонд

2 жилийн хугацаатай 
ЗГҮЦ-ны өгөөж
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2. ХНС мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлэхэд хөрөнгийн зах зээл өсдөг

ХНС-ийн зүгээс инфляцын эсрэг тэмцэл дуусах болоогүйг өнгөрсөн 7
хоногийн мэдэгдлээс сонссон. Тэд бодлогын хүүг ирэх жилийн эхний
хагас хүртэл өсгөх боловч энэ жилийнх шиг хурдаас арай багаар
өсгөж магадгүйг хэлсэн. Шинжээчид ХНСанг бодлогын хүүг өсгөж
дуусах ойртсон гэж харж байгаа ба түүхээс харахад, бодлогын хүүг
бууруулахад хөрөнгийн зах зээл хүчтэй өсөж байжээ.

Өнөөгийн өндөр инфляц болон эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа үед
ХНС бодлогын хүүг ойрын хугацаанд бууруулна гэж харагдахгүй байна.
Хэдийгээр бодлогын хүүг бууруулахгүй байж магадгүй ч ХНС нэмэхээ
түр зогсоож нөхцөл байдлыг ажиглаж магадгүй. Өнгөрсөн 4 удаагийн
бодлогын хүүгийн өсөлтийг зогсоосон үеийг (2/1995-6/1995, 5/2000-
12/2000, 6/2006-7/2007 and 12/2018-6/2019) харвал хувьцааны дундаж
өгөөж 10.4% байсан бол урт хугацаат бондын өгөөж 7.5%-тай байжээ.
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Бодлогын хүү эцсийн удаа өссөнөөс 2 жилийн дараах хөрөнгийн зах 
зээлийн өгөөж
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3. Инфляцыг хассан бодит өгөөж хөрөнгийн зах зээлд илүү байдаг

Хадгаламжийн сертификат болон ЗГҮЦ-ны хөрөнгө оруулалтууд
тогтмол өгөөжтэй боловч инфляцыг бодолцож үзэх хэрэгтэй.
Одоогийн 1, 2 жилийн хугацаатай бондууд боломжийн өгөөжтэй
харагдаж байж магадгүй ч инфляцыг хассан бодит өгөөж нь
хөрөнгийн зах зээлийн урт хугацааны өгөөжийг гүйцэхгүй.

Шинжээчид инфляцыг цаашид буурна гэж харж байна. Өнгөрсөн
удаагийн инфляц ихтэй байсан үеүдээс (6/1980-6/1983, 9/1990-
12/1999, 12/2001-12/2003 and 9/2006-12/2010) харахад, хувьцаа болон
урт хугацаат бонд илүү өгөөжтэй байсан.

Жилийн өгөөж: 1980 - Өнөөдөр

Хувьцаа Бонд Инфляц 2 жил ЗГҮЦ
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4. Бондыг орхигдуулж болохгүй
ХНС бодлогын хүүг асар хурдтай өсгөсөн нь богино хугацаат ЗГҮЦ
болон хадгаламжийн сертификатыг ихээхэн анхаарал татахуйц
болгосон. Гэвч өнгөрснөөс харвал, 2 жилийн хугацаат ЗГҮЦ-ны өгөөж
бодлогын хүүгээс 1%-иар илүү болсноос 24 сарын дараа урт хугацаат
бондын өгөөж гүйцсэн байна.

1981 2001 20211991 2011

Бодлогын хүү

2 жилийн хугацаатай 
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Бодлогын хүү болон 2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж
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2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж 1%-иас дээш гарсан тохиолдолд 
урт хугацаат бонд ирэх 24 сард нь илүү өгөөжтэй байсан
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5. Одоохондоо богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн авч, урт
хугацааны хөрөнгө оруулалтынхаа бэлтгэл ажлыг базаавал зохино

Зах зээл дэх хэлбэлзэл дуусах болоогүй байгаа ч ёроол ханш тогтох
дөхөж байгаа гэж харж байна.

2023 оны эхээс эдийн засгийн хямралын талаар ихээхэн шуугьж
магадгүй ч хөрөнгийн зах зээлийн ханшид хямралтай холбоотой мэдээ
энэ 10 сард аль хэдий нь тусгагдсан. Инфляц унаж, ХНС-аас илүү зөөлөн
бодлого баримталсан тохиолдолд шинэ бухын зах зээл ирнэ гэж харж
байна.

Иймд, одоохондоо богино хугацаат хадгаламжийн сертификат зэргийг
авч, хувьцаа нь дээр өртгөө дундажлах аргыг ашиглах нь оновчтой.

3 сарын хугацаатай хадгаламжийн сертификатын хүү
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