


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.11.28-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 34,168.00 -0.52% 1.39% 4.39% -2.75%

US500 3,997.71 -0.75% 1.24% 3.20% -14.13%

NASDAQ 11,652.77 -0.87% 0.86% 2.17% -28.94%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,387.00 0.27% 1.37% 6.10% 6.28%

DE40 14,541.00 0.01% 0.76% 10.20% -4.69%

FR40 6,712.00 0.08% 1.02% 6.95% -0.40%

IT40 24,719.00 -0.05% 0.18% 10.40% -4.39%

ES35 8,417.00 0.34% 3.55% 6.94% 0.17%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 28,116.00 -0.64% 0.73% 2.04% -0.56%

SHANGHAI 3,065.00 -1.18% -0.60% 5.98% -13.93%

CSI 300 3,712.00 -1.67% -1.50% 5.81% -23.47%

SHANGHAI 50 2,488.00 -2.25% -1.17% 8.26% -22.01%

HK50 17,151.04 -2.40% -2.56% 17.14% -27.87%

SENSEX 62,412.00 0.18% 2.06% 2.73% 8.98%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 73.96 -3.04% -7.47% -13.27% 6.38%

Газрын тос (Brent) 81.23 -2.85% -7.04% -12.41% 11.60%

Байгалийн хий 6.86 -2.29% 1.43% 8.15% 44.15%

Шатахуун 2.28 -1.93% -6.34% -9.63% 12.90%

Нүүрс 349.40 0.47% 1.73% -9.60% 121.84%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,751.31 -0.28% -0.80% 7.26% -1.87%

Мөнгө 21.23 -1.70% 1.86% 10.92% -7.25%

Зэс 3.55 -1.68% -0.57% 4.03% -18.12%

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

Хөрөнгө оруулалдагчдын бүрдүүлсэн багц энэ жил ихээхэн уналттай
тулгарсан ч сэргэлт ирэх цаг ойртсон уу?

Дэлхий дахинд инфляцын түвшин ойрд байгаагүй дээд хэмжээнд хүрсэн
тул төв банкнууд нийт эрэлтийг буулгаж, үнийн өсөлтийг хяналтад
оруулахаар хатуу мөнгөний бодлого баримталж эхэлсэн. Хөрөнгө
оруулагчид илүү өндөр хүүтэй нөхцөл байдал руу шилжсэн тул хувьцаа
болон бондын ханш огцом унасан. Бодлогын хүү хэт хурдтай өсөж, эрэлт
буурсны улмаас хөрөнгийн зах зээл унах үед дэмжлэг үзүүлдэг бонд мөн
адил унасан.

Холбооны Нөөцийн Сангаас (ХНС) инфляцыг буулгахын тулд ямар арга
хэмжээ авахаас шалтгаалан хөрөнгийн зах зээлийн цаашдын нөхцөл
байдлыг шийднэ. ХНСанг бодлогын хүүг цаашид хэр их өсгөхийг одоогоор
найдвартай хэлж мэдэхгүй ч шинжээчид дуусах ойртож байгаа талаар
онцолж байна. Инфляц ирэх хэдэн саруудад унах төлөвтэй байгаа нь
хөрөнгийн зах зээлд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх боломжтой аж. Ирэх
саруудад хөрөнгийн зах зээлд хэлбэлзэл ажиглагдах нь ойлгомжтой ч зөв
төрөлжүүлэлтийг хөрөнгө оруулалтдаа ашигласнаар өөрийн посицоо
хамгаалах боломжтой юм.

Энэ жил бондын зах зээлд тохиолдсон хүндрэлийг тайлбарлавал:

• Цар тахлын үеэр ХНС эдийн засгийг сэргээхийн тулд бодлогын хүүг
бараг 0%-д хүргэсэн нь бондын ханшийг өсгөж, өгөөжийг огцом
бууруулсан юм. Нөхцөл байдал дээрдэж, эдийн засгууд хөл хорионоос
гарахад худалдан авагчдын эрэлт эрс өссөн байхад нийлүүлэлт
сааталтай хэвээрээ байв. Үүний улмаас инфляц хүчтэй өсөж, эрх
баригчдын өмнө тооцоолж байснаас илүү удаан үргэлжлэх шинжтэй
болсон.

• Үнийн хөөргөдлийг хяналтад авахаар ХНС 1970, 1980 оноос хойш
үзэгдээгүй хурдаар бодлогын хүүг нэмсэн. Энэхүү бодлогын хүүгийн
огцом өсөлт нь ирээдүйн бондын өгөөжийг мөн адил огцом өсөхийг
тодорхой болгож өгсөн тул хөрөнгө оруулагчид өмнө авсан байсан
бага өгөөжтэй бондуудаа зарсан. 1926 оноос хойш ийм их зарсан
үйлдэл болоогүй нь бондын төрөлжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлдэг
чанарыг алдагдахад хүргэсэн.
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Хөрөнгө оруулагчид түүхэн байгаагүйгээр бондоо зарав

Шинжээчид зах зээлд сэргэлт ирнэ гэж харж байна

ХНС-ийн хатуу мөнгөний бодлого дуусах тал руугаа орсноор бондын
ханш тогтворжиход нөлөөлнө гэж харж байна. Түүхээс харахад,
бодлогын хүүгийн дээд цэгтээ хүрэх үе сүүлчийн удаа өсгөхөөс 2 сарын
өмнө илэрдэг. Шинжээчид бодлогын хүү ирэх жилийн эхний хагас (2
эсвэл 3 сард байх магадлалтай) дотор дээд цэгтээ хүрнэ гэж тооцоолж
байна. Бодлогын хүү дээд цэгтээ хүрснээс хойш 12 сарын хугацаанд
бондын жилийн өгөөж дунджаар 16% байжээ.
• Бодлогын хүүгийн өсөлтөөр тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүний

өгөөжийг өсгөж байна.Бодлогын хүү 2022 оны эхэн үеэс харьцангуй
өндөр болсон нь бондын төрөлжүүлэлтэд эерэг нөлөө үзүүлэх илүү
боломжтой болсон гэж үзэж байна. Хөрөнгө оруулагчид ойрын үед
богино хугацаат бонд болон хадгаламжийн сертификатад хөрөнгө
оруулсан боловч урт хугацаат бондод хөрөнгө оруулах цаг нь болсон.
Эдгээр бондууд урт хугацаанд өгөөж олгохоос гадна хүү нь буурснаар
ханш нь өсөх боломжтой. Ялангуяа эдийн засаг хямралд орох үед
сайн чанарын бондууд хүндрэлийг давахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Бонд заралт эхэлснээс хойших сар
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Энэ жил олон улсын хөрөнгийн зах зээлд тохиосон уналтыг
тайлбарлахад:
• Олон улсын хөрөнгийн зах зээл 2022 оны уналтаас ангижирч

чадаагүй. АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлтэй харьцуулахад илүү их
уналттай байсны нэг шалтгаан нь долларын чангаралт байсан.

• ХНС бусад төв банкнуудаас илүү хурдтай бодлогын хүүгээ өсгөсөн
явдал, дээрээс нь олон улсын эдийн засаг уналттай тулгарч магадгүй
зэрэг эрсдэлүүд долларыг чангарахад нөлөөлсөн. Чанга долларын
ханш олон улсын хөрөнгийн зах зээлийг илүү их уналтад хүргэсэн.

• Геополитикийн асуудал, Европын эрчим хүчний хямрал, БНХАУ-ын
тэг-Ковидын бодлого олон улсын хөрөнгийн зах зээлийг уналттай
байхад нөлөөлсөөр байна.

Гэсэн хэдий ч шинжээчид хөрөнгийн зах зээлд сэргэлт ирэх ойртсон
гэдэгт итгэлтэй байна
• Хувьцаануудын үнэлгээ түүхэн хэмжээгээр унаснаар хөрөнгө

оруулагчдад авах томоохон боломж олдож байна. Дээрээс нь инфляц,
бодлогын хүү буураад эхэлбэл олон улсын хөрөнгийн зах зээл
сэргэхэд дэм үзүүлнэ.

• Өнгөрсөн 12 сарын хугацааг туулахад амаргүй байсан боловч зарим
олон улсын салбараас хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлэх нь
төрөлжүүлэлтэд өгөөжтэй байх болов уу. Олон улсын хувьцаанаас
зарим багцаа бүрдүүлэх нь эрсдэлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.

АНУ-ын хувьцаанууд олон улсын хувьцаануудтай харьцуулахад илүү 
үнэтэй байна

АНУ-ын хувьцаанууд 
илүү хямд
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Төрөлжүүлэлтээ хийсээр бай
Нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний ханш энэ жил их унасан тул
бид хөрөнгө оруулалтын багцаа төрөлжүүлэх нь өнөөгийн зах зээлд
оновчтой үйлдэл хэвээрээ эсэхийг дараах байдлаар тайлбарлав.
• Хэлбэлзлийг бууруулах боломж: Төрөлжүүлэлт хийснээр хэлбэлзлийг

бууруулах давуу тал үзүүлсэн хэвээрээ байна. ЗГҮЦ болон компанийн
бондын өгөөж буурснаар чанартай бондууд ирэх жил сайн гүйцэтгэлтэй
байх магадлал өндөр байна.

• Хөрөнгийн зах зээлийн тодорхой секторт хөрөнгө оруулах:
Төрөлжүүлэлт нь таныг муу гүйцэтгэлтэй хөрөнгө оруулалтын
эрсдэлээс хамгаалахаас гадна, сайн гүйцэтгэлтэй хөрөнгө оруулалтаас
өгөөж хүртэх боломжийг олгодог. Жишээлбэл, ирээдүйд долларын
ханш унаснаар олон улсын хөрөнгийн зах зээлд ороход илүү таатай
нөхцөл бүрдэнэ. Ингэснээр та заавал зах зээлийн ёроол ханшийг олох
шаардлагагүй болно.

• Хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлэхдээ зорилготой бай: S&P 500
зэрэг индексүүд ихэнх анхаарлыг татдаг ч сайн төрөлжүүлэлт хийсэн
багцын эрсдэл, өгөөжийг тэр бүр харуулдаггүй. Хөрөнгө оруулагчид
багцаа бүрдүүлэхдээ өөрийн эрсдэл даах чадвараа, хүрэх гэж буй
зорилгодоо тааруулсан төрөлжүүлэлт хийхийг зөвлөж байна. Зорилгоо
оновчтой тодорхойлсноор богино хугацаанд тулгарах уналтуудыг даван
туулахад илүү амар байдаг.


