


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.12.23-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,204.00 0.53% 0.86% -2.90% -8.54%

US500 3,844.82 0.59% -0.20% -4.46% -18.64%

NASDAQ 10,985.45 0.27% -2.30% -7.21% -33.69%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,473.00 0.05% 1.92% 0.09% 1.37%

DE40 13,941.00 0.19% 0.34% -4.12% -11.96%

FR40 6,505.00 -0.20% 0.81% -3.02% -8.21%

IT40 23,878.00 0.27% 0.80% -3.45% -12.32%

ES35 8,269.00 -0.04% 1.93% -1.42% -4.09%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 26,220.00 -1.00% -4.70% -7.65% -8.90%

SHANGHAI 3,068.00 0.71% -1.27% -0.36% -15.17%

CSI 300 3,849.00 0.54% -1.13% 3.10% -21.76%

SHANGHAI 50 2,620.00 0.18% -0.97% 6.98% -18.17%

HK50 19,937.67 0.16% -0.97% 4.67% -20.07%

SENSEX 60,287.00 0.74% -2.47% -3.56% 4.98%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 79.56 2.67% 6.85% 1.89% 5.83%

Газрын тос (Brent) 83.92 3.63% 6.17% -1.55% 11.49%

Байгалийн хий 5.08 1.60% -23.05% -29.24% 28.84%

Шатахуун 2.38 5.99% 11.79% -2.59% 7.81%

Нүүрс 401.10 0.11% -0.96% 15.34% 137.48%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,797.61 -0.02% 0.57% 3.27% -0.73%

Мөнгө 23.70 0.56% 2.11% 10.18% 3.31%

Зэс 3.80 1.37% 1.10% 4.95% -14.96%

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

АНУ 3.7470 0.0760 0.27% 0.05% 2.27%

Англи 3.6340 0.0430 0.31% 0.60% 2.71%

Герман 2.3920 0.0270 0.23% 0.55% 2.64%

Швейцар 1.5030 0.0140 0.22% 0.55% 1.68%

Испани 3.3490 0.0350 0.23% 0.67% 2.94%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

2022 оны сорилт ихтэй байсан жилээ тоймлоод, ирэх жил ямархуу байхыг
харцгаая

2022 онд эдийн засаг болоод хөрөнгийн зах зээл хэд хэдэн
бэрхшээлүүдтэй тулгарсан нь хөрөнгө оруулагчдад сүүлийн 10 жилд
учраагүй томоохон сорилтууд байв. 40 жилд тохиогоогүй өндөр инфляц,
асар хатуу мөнгөний бодлого, Украины дайн, БНХАУ-ын хөл хорио зэргээс
үүдэн бодлогын хүү, зах зээлийн үнэлгээ, итгэл багагүй савлагаатай
байлаа.

Үр дүнд нь ихэнх хөрөнгийн захууд он гарснаас 1 өдрийн дараахнаас
эхлэн уналтын трендэд орсон ба АНУ-ын S&P 500 индекс 2008 оноос
хойших хамгийн удаан үргэлжилж буй баавгайн зах зээлд байна.
Инфляцад эмзэг бондын салбарт 1926 оноос хойших хамгийн их заралт
ажиглагдсан.

2023 оны анхаарлын төвд инфляц болон төв банкнуудын хариу үйлдэл
байх боловч хөрөнгийн зах зээлд энэ жилийг бодвол илүү өөдрөг нөхцөл
бүрдэж магадгүй. Хөрөнгө оруулагчид энэ оныг үдэж байгаа тул бид
өнгөрсөн 12 сард өрнөсөн томоохон үйл явдлуудаас дурдахаас гадна ирэх
жил нөхцөл байдал яах талаар энэ 7 хоногийн тоймдоо оруулав.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Цаашид яах бол? Ирэх жил төв банкнаас явуулсан хатуу мөнгөний
бодлого эдийн засагт бүрэн бүтнээрээ мэдрэгдэж эхлэх тул том
сорилттой тулгарна. Санхүүгийн зах зээл 2022 онд бодлогын хүүгийн
өсөлтийн ихэнх нөлөөг хүлээн авсан. Зах унасан ч эдийн засгийн хямрал
болох магадлал байгаа хэвээрээ ч шинжээчид хэт гүн биш, харьцангуй
гүехэн хямрал болж өнгөрөх магадлал илүү өндөр гэжээ. Банкны салбар
хэвийн, ажилгүйдлийн түвшин бага байгаа нь өрхийн санхүү өмнөх
хямралуудтай харьцуулахад илүү сайн байхаар харагдуулж байна.
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Эдийн засгийн өсөлт зогссон ч өрхийн хэрэглээ 2022 онд 
өссөөр байна

ДНБ Өрхийн хэрэглээ

Эдийн засгийн өсөлт зогссон боловч хэрэглэгчид худалдан авалт хийсээр
байв

АНУ-ын эдийн засаг эхний 2 улирал дараалан унасан нь эдийн засагчдыг
хямралын талаар ихээхэн айлгасан. Гэвч бараа материал болоод цэвэр
худалдаа эерэг байснаар эхний 2 улирлын уналтыг дээш нь татав.
Инфляцын түвшин өссөөр байсан боловч АНУ-ын эдийн засгийн 70%-ийг
бүрдүүлдэг өрхийн худалдан авалт бууралгүй тэссээр байв. Өнгөрсөн 7
хоногийн 3-р улирлын ДНБ-ийн мэдээгээр эдийн засаг өссөн сурагтай
байгаа нь сүүлийн хагас жил таамаглаж байснаас өөдрөг байж магадгүйг
илэрхийлж байна. Өрхийн худалдан авалт сайн байгаагаас гадна
ажилгүйдлийн түвшин бага байгаа нь 2022 онд хямрал болохгүйг
илтгэсэн.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Цаашид яах бол? Хөдөлмөрийн зах зээл ирэх жил 2022 оных шиг өсөлт
үзүүлэхгүй ч түүхэн дээд хэмжээний ажлын байр шинээр нэмэгдэж
байгаа нь ажилгүйдлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх байх. Шинжээчид
ажилгүйдлийн түвшнийг ирэх жил 5%-д хүрнэ гэж таамаглаж байгаа нь
одоогийн 3.7%-иас их боловч зорилтот түвшин дотроо байгаа гэж үздэг.

Ажилгүй иргэдийн тоо
Шинэ ажлын байрны тоо

Томоохон 
Зөрүү 
байсаар
байна

Хөдөлмөрийн зах зээл өөдрөг хэвээрээ байлаа

Хөдөлмөрийн зах зээл өнөөгийн уналттай эдийн засгийн ганц гэрэл гэгээ
болсон жил байлаа. 2022 онд сар бүр дунджаар 390 мянган шинэ ажлын
байр нэмэгдсэнээр цар тахлын өмнөх хэмжээнд эргэж хүрэхээс гадна
ажилгүйдлийн түвшин 3.5% буюу 53 жилийн доод түвшинд хүрсэн.
Хөдөлмөрийн зах зээл өсөлттэй байх нь өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх ч
төв банкнуудын зүгээс инфляцыг өсгөх нэг хүчин зүйл болж байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Инфляц хөрөнгийн зах зээл болон мөнгөний бодлогыг удирдсан гол сэдэв
байлаа

Инфляц 6 сард 9.1% буюу энэ оны дээд хэмжээнд хүрсэн бол сүүлийн
хэдэн сард тогтмол буураад буй. Инфляц огцом өссөний гол шалтгаан нь
газрын тос болон улаан буудайн үнэтэй холбоотой байсан.

Инфляцтай холбоотой өөдрөг мэдээ гарах магадлал өндөр байна

Нэрлэсэн ХҮИ

Суурь ХҮИ (хүнс, эрчим 
хүч ороогүй)

2022 оны 6 сард: 9.1%



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

ХНС-ийн хатуу мөнгөний бодлого дуусах ойртож байна

Өндөр инфляцын түвшин ХНСанг ойрын хэдэн 10 жилд ажиглагдаагүй
хурдаар бодлогын хүүг өсгөхөд хүргэсэн. Үр дүнд нь богино болон урт
хугацаат бондын өгөөж огцом өссөн. Жишээлбэл 10 жилийн хугацаатай
ЗГҮЦ-ны өгөөж 1.5%-иас 4.3% болж бараг 3 дахин өссөн. ХНС-ийн
төлөвлөгөө нь зээлийн хүүг өсгөснөөр инфляцыг бууруулах. Хүү өсөх
тусам эдийн засаг хумигдаж зөөлөн газардалт хийхэд хүндрэлтэй болно.

Цаашид яах бол? Бодлогын хүүгийн өсөлт хэзээ дуусах нь мэдэгдэхгүй
байсан нь хөрөнгийн зах зээлд тодорхой бус байдал үүсгэж байсан боловч
энэ сард ХНС-аас бодлогын хүүг 5%-иас дээшлэхгүй гэсэн сургаар бага
зэрэг тайвширлаа. Эдийн засгийн өсөлт суларсан, инфляц унасан үед
буюу ирэх жилийн эхний хагас дотор ХНС бодлогын хүүг өсгөхөө зогсоож
магадгүй. Үүний улмаас хувьцаа болон бондын ханш өсөх нэг гол хүчин
зүйл болох боломжтой.

Бодлогын хүү

Төсөөлсөн бодлогын хүү

10 жил ЗГҮЦ-ны өгөөж 

2023.05: 4.9%



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Компаниудын ашиг өсөж байсан боловч зах зээлийн үнэлгээ нь хэт ихээр
унасан

Хэдийгээр эдийн засаг хүндрэлтэй тулгарсан боловч бизнесүүд үнийн
өсөлтийг хэрэглэгчид рүү дамжуулснаар ашигт ажиллагаа харьцангуй
сайн давж гарсан. S&P 500 компаниудын ашиг л гэхэд энэ жил 5% өссөн.
Харин зах зээлийн үнэлгээ өндөр бодлогын хүүгээс болж хүчтэй унасан.
S&P 500 индекс оргил цэгээсээ 26% унаснаар баавгайн зах зээлд орсон.
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1 жилийн өмнөх зах зээлийн үнэлгээний өөрчлөлт
(S&P 500-ийн ирээдүйн үнэ ашгийн харьцаа)

Цаашид яах бол? Компаниудын ашгийн үзүүлэлт 2023 оны онцлох үйл
явдал байж магадгүй. Эдийн засаг унаснаар ашигт ажиллагаа хүндрэлтэй
тулгарч болзошгүй. Эдийн засгийн хямрал гүйхэн байвал ашиг өмнөх
уналтуудтай харьцуулахад илүү зөөлөн байх боломжтой. Үнэлгээний
уналт харин ч зах зээлийн сэргэлтэд эергээр нөлөөлж магадгүй. 1950
оноос хойш компаниудын зах зээлийн үнэлгээ ашгийг ёроолоо
тогтоохоос дунджаар 7 сарын өмнө тогтоож байсан. Иймд 2023 онд
компаниуд заавал алдагдалтай ажиллах албагүй юм. Шинжээчид ирэх
жил үнэлгээ өсөж, ашиг буурна гэж харж байна.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэл ихтэй байсан тул хөрөнгө оруулагчид
хамгаалалтын хувьцаанууд руу төвлөрсөн

Асар бага бодлогын хүүтэй орчноос хөндийрсөн нь хөрөнгийн зах зээлд
ихээхэн өөрчлөлт авчирсан. ХНС-аас зах руу цутгаж байсан хөрөнгө
гачигдалд орсноор ихэнх өндөр өсөлттэй хувьцаанууд цар тахлын өмнөх
ханшин дээрээ эргээд очсон. Эрчим хүчнээс бусад салбар уналттай
байсан тул хөрөнгө оруулагчид хамгаалалтын хувьцаа руу төвлөрсөн.
Үүнд дэд бүтэц, эрүүл мэнд, өргөн хэрэглээний зэрэг салбарууд багтана.
S&P 500 индекс зун 18% хүртэл өсөөд байсан ба тэр дундаас дэд бүтцийн
салбарын хувьцаанууд хамгийн их өсөж байсан. Хамгаалалтын
хувьцаанаас бусдаар доллар бусад валютын эсрэг 20 жилд үзэгдээгүй
хэмжээгээр чангарсан нь хөрөнгөө хамгаалах бас нэг сонголт болж өгсөн.

Цаашид яах бол? Хямд үнэлгээтэй болон хамгаалалтын хувьцаанууд
эдийн засаг уналттай байх ирэх жилд оновчтой сонголт байж магадгүй ч
мөчлөгийн хамааралтай болон өндөр өсөлтийн хувьцаанууд 2023 оны
сүүлийн хагаст өсөлт үзүүлж магадгүй. Ингэснээр ирэх жил хөрөнгийн зах
зээлд аль нэг салбар нь бус нийтээрээ өсөх боломж бүрдэнэ гэж харж
байна.

Мөчлөгийн хамааралтай vs. Хамгаалалтын хувьцааны гүйцэтгэл

Мөчлөг илүү 
гүйцэтгэлтэй

Хамгаалалт илүү 
гүйцэтгэлтэй



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Бэлэн мөнгө 2022 онд уналтаас хамгаалах нэг зэмсэг болж байсан боловч
2023 онд хамгаалах шаардлагагүй

Энэ жил балансыг нь олсон хөрөнгө оруулалтын багцад хамгийн хүнд жил
байлаа. Он гарахад нэг 7 хоног үлдсэн байхад 60/40-ийн хувьцаа, бондын
багц 1926 оноос хойших хамгийн муу өгөөжтэй байлаа. Хөрөнгө
оруулалтын багц дундаас ганцхан төрөл эерэг өгөөжтэй байсан нь бэлэн
мөнгө байв.

Цаашид яах бол? Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд бэлэн мөнгө хувьцаа,
бондыг өгөөжөөрөө илүү байсан 10 удаа л байжээ. Хувьцаа, бонд хоёрын
өгөөж хоёулаа сөрөг байхад бэлэн мөнгөний өгөөж эерэг байсан удаа
өмнө нь 1969, 1931 онуудад л тохиож байжээ. Энэ жилийн энэхүү
хачирхалтай үйл явдал нь төрөлжүүлэлт хийх нэмэргүй гэсэн үг бус ердөө
зарим үед ажилдаггүйг харуулсан. Гэвч урт хугацаандаа хөрөнгийн зах
зээлд эрсдэл хүлээснээр бэлэн мөнгөнөөс илүү өгөөжтэй байна гэдэгт
итгэдэг хэвээрээ байна.

60/40 хөрөнгө оруулалтын багцын жилийн өгөөж

1931: -27%

1937: -20% 2008: -20%

2002: -17%

Урт хугацааны 
дундаж өгөөж: 9%



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Уналтыг амжилттай даван туулснаар өсөлтөд бэлдэх боломжтой болно

ХНС-ийн тусламжгүйгээр зах зээлд ёроол тогтоход илүү хугацаа орж
магадгүй ч тэсвэр тэвчээр, хөрөнгө оруулалтын сахилга баттай байх нь
ирэх саруудад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Он гарснаар энэ удаагийн
баавгайн зах зээл 1 ойндоо хүрч 1928 оноос хойших 21 удаагийн дундаж
наслалд хүрнэ. Туулах зам тодорхойгүй ч зах зээл ирээдүйг хардаг тул
хямрал болохоос дунджаар 4 сарын өмнө ёроол тогтдог. Зах одоохондоо
хямралыг ханшиндаа тусгаж байгаа тул уналт тутам боломж байж мэдэх
юм.

Шинжээчид хөрөнгийн зах зээлийн сэргэлтийг U хэлбэртэй байхаар харж
байгаа ба сүүлийн хагасаас эхэлнэ гэж харжээ. Хэдийгээр олон улсад
тодорхой бус байдал байсаар байгаа боловч долларын ханш зөөлрөх нь
олон улсад эергээр нөлөөлж, хурдтай хөгжиж буй зах зээлүүдийг өсөхөд
нөлөөлөх боломжтой.


