


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.01.16-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 34,294.00 -0.03% 2.36% 4.73% -4.58%

US500 3,996.31 -0.08% 2.73% 4.73% -14.25%

NASDAQ 11,515.19 -0.22% 3.77% 3.99% -25.95%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,844.00 0.64% 1.88% 4.64% 3.99%

DE40 15,087.00 0.19% 3.26% 4.33% -5.02%

FR40 7,024.00 0.69% 2.37% 4.35% -1.67%

IT40 25,783.00 0.19% 2.40% 4.92% -6.39%

ES35 8,882.00 0.61% 2.08% 6.23% -0.85%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 25,768.00 1.24% -1.47% -5.40% -9.04%

SHANGHAI 3,232.00 1.14% 1.79% 4.05% -8.72%

CSI 300 4,145.00 1.70% 3.31% 6.50% -13.03%

SHANGHAI 50 2,840.00 1.83% 3.57% 7.33% -9.77%

HK50 21,622.00 -0.52% 1.15% 11.79% -10.67%

SENSEX 60,252.00 -0.03% -0.77% -2.47% -1.68%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 79.106 -0.93% 6.00% 4.95% -6.12%

Газрын тос (Brent) 84.396 -1.00% 5.98% 5.33% -1.59%

Байгалийн хий 3.6113 5.70% -7.71% -36.81% -15.43%

Шатахуун 2.5204 -0.48% 9.94% 15.07% 3.67%

Нүүрс 370.25 -1.79% -7.44% -8.35% 68.30%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,915.52 -0.25% 2.25% 7.06% 5.20%

Мөнгө 24.365 0.43% 2.98% 6.04% 5.79%

Зэс 4.1601 -1.28% 3.51% 9.96% -6.16%

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

АНУ 3.5110 0.0640 -0.06% 0.01% 1.72%

Англи 3.3680 0.0330 -0.11% 0.06% 2.22%

Герман 2.1430 0.0220 -0.04% 0.24% 2.22%

Швейцар 1.1250 -0.0330 -0.17% -0.03% 1.13%

Испани 3.1660 0.0050 -0.11% 0.20% 2.53%

Эх сурвалж: Trading economics
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Хоёр удаагийн тохиолдлыг санамсаргүй гэж үзэж болох боловч 3-дах
удааг тренд гэж үзнэ

2023 оныг хувьцаанууд өсөж, бондуудын өгөөж унаж, доллар суларч
эхэллээ. Зах зээлд эерэг нөхцөл бүрдэхэд 12 сарын инфляц чухал үүрэг
гүйцэтгэсэн. Инфляцын мэдээгээр шинжээчдийн таамагласантай адил
гарсан нь зах өсөхөд нөлөөлөв.

Хэрэглээний үнийн индекс ийнхүү 3 сар дараалан уналаа. Үнийн түвшин
одоогоор өндөр хэвээрээ байгаа боловч алгуурхан буурах хандлагатай
байгаа нь ХНС бодлогын хүүг буулгах нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Инфляц унасан хандлага ажиглагдаж байна
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12 сарын инфляцын мэдээнээс онцлох зүйлс:

Эрчим хүчний ханш буурч, хүнс харьцангуй бага өссөн нь нэрлэсэн
инфляцыг өмнөх сараас 0.1% буурахад нөлөөлжээ. Өмнө жилтэй
харьцуулахад, ХҮИ 6.5% өссөн бол 11 сарын 7.1%-иас багагүй буурсан бол
9 сарын оргил цэгээс 1 бүтэн хувиар буурчээ.

Бараа, материалын инфляц 3 сар дараалан буурсны шалтгаан нь хуучин
автомашины үнэ 6 сар буурсан, шинэ автомашины үнэ сүүлийн 2 жилд анх
удаагаа буурсантай холбоотой байв. Хэрэглэгчдийн эрэлт буурч байгаа
болон нийлүүлэлтийн хомсдол арилж байгаа нь барааны үнэ цаашид
буурахад нөлөөлнө гэж харж байна.

Нийт инфляцын ⅓ бүрдүүлдэг орон сууцны инфляц өссөнөөр
үйлчилгээний инфляцыг өсгөв. Зээлийн хүү өсөж байгаа тул үл хөдлөх
хөрөнгийн эрэлтийг буулгаж, үнийг удахгүй буухад нөлөөлнө гэж харж
байна.

Орон сууцны үнэ унаж байгаа нь байрны инфляцыг жилийн эцэс гэхэд
бууна гэж харуулж байна
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Цаашдын төсөөлөл

Инфляцыг бууралтыг нотлох баримтууд ар араасаа гарсаар байна.
Ирээдүйн инфляцыг тооцоход ашигладаг ISM индекс сүүлийн 3 сар унасан
байдалтай байгаа тул оны эцэс гэхэд инфляц 3%-д хүрч болзошгүй байна.

Инфляцын уналт хөдөлмөрийн зах зээлийн уналтгүйгээр хурдан биелэх
боломжгүй. Хэдийгээр шинээр зарлагдаж буй ажлын байрны тоо их,
ажилгүйдлийн түвшин түүхэн доод хэмжээнд байгаа боловч цалингийн
өсөлт саарсан.

2023 оны гол сэдэв инфляцын уналттай холбоотой байх болно
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Бодлогын хүүг шууд унана гэхэд хэтэрхий эрт байгаа ч түр зуур зогсож
магадгүй

Шинжээчид ХНС-ийг энэ 2 сарын 1-ний хурлаар бодлогын хүүг дахиж
0.25%-иар өсгөнө гэсэн хүлээлттэй байна. 3 сард дахиж 0.25%-иар
өсгөснөөр бодлогын хүүг ХНС-ийн төсөөлсний дагуу 5.00%-д хүргэнэ.
Тухайн үед ХНС бодлогын хүүг өсгөлгүй түр зогсоож байдлыг ажиглах
байх.

Инфляц зорилтот түвшнээс хэт өндөр байгаа тул төв банк бодлогын хүүг
тийм ч хурдан буулгачихгүй болов уу. Харин мөнгөний бодлогоо цаашид
зөөлрүүлснээр сүүлийн 40 жилд байгаагүй хурдтай өсгөсөн хатуу
мөнгөний бодлогоо дуусгавар болгох байх.

ХНС бодлогын хүүгийн өсөлтийг зогсооход хөрөнгийн зах зээл ямар хариу
үйлдэл хийсэн бэ?

Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд ХНС 7 удаа хатуу мөнгөний бодлого
баримталж байсан. Бодлогын хүүг хамгийн сүүлд өсгөнөөс хойш
дунджаар хагас жил зогсож, байдлыг ажигласан. Түүний дараа бодлогын
хүүг бууруулж, эдийн засгаа сэргээх эсэхээ шийдсэн.

Өнгөрсөн 7 удаагийн 5-д нь хөрөнгийн зах зээл хүчтэй өссөн бол ердөө 2-т
нь бага зэрэг унасан. Хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн бондууд мөн адил
дунджаас дээгүүр гүйцэтгэлтэй байсан. Бондын өгөөж буурч, зээлийн
нөхцөл зөөлөрсөн үед технологийн салбарын хувьцаанууд ихээхэн өссөн.

Түүхээс харахад, ХНС бодлогын хүүг өсгөхөө зогсоох нь бондын өгөөж
буурч, сайн чанарын хувьцаанууд өсөх үндэслэл болж байсан. Ялангуяа
уналттай байсан жилийн дараа 60/40 хувьцаа, бондын харьцаатай хөрөнгө
оруулалтын багцууд хүчтэй өсдөг.
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Цаашид тохиолдож болох хүндрэлүүд байгаа боловч хамгийн гутранги үр
дүнгээс зайлсхийж болох юм

Инфляц буурч байгаа мэдээгээр хөрөнгө оруулагчдын хандлага илүү
өөдрөг болсон. Одоо харин инфляц шинжээчдийн төсөөлсөн түншинд
хүрсэн тул хөрөнгийн зах зээл цаашид өсөхөд өөр мэдээ хэрэгтэй. Үүний
нэг илрэл нь сүүлд гарсан инфляцын мэдээгээр хөрөнгийн зах зээл бараг
өсөөгүй. Жилийн хугацаанд бидний гол анхаарал хандуулах сэдэв
инфляцаас өсөлт рүү шилжих байх.

Эцсийн өсгөлт Эхний бууралт
Эцсийн өсгөлтөөс 

эхний бууралт хүртэл 
сараар

S&P 500 
өгөөж

Сайн чанарын 
бондын өгөөж

08/1984 10/1984 1.4 11% 4%

09/1987 10/1987 1.5 -2% -2%

02/1989 06/1989 3.3 11% 7%

02/1995 07/1995 5.1 19% 10%

05/2000 01/2001 7.6 -7% 11%

06/2006 09/2007 14.6 25% 10%

12/2018 07/2019 7.3 18% 7%
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Европт энэ өвөл харьцангуй дулаан байж өнгөрсөн нь эрчим хүчний
хямралыг төсөөлж байснаас илүү сайн давахад нөлөөлсөн. Харин
Европын хөрөнгийн зах зээл энэ мэдээг их ээлтэй авсан ба он гарснаас
хойш 6% өсөөд байна. Дээрээс нь БНХАУ хилээ нээж, эдийн засгаа
дэмжих бодлого баримталж байгаа нь олон улсын хөрөнгийн зах зээлийг
ойрд нэлээд өөдрөг байхад нөлөөлжээ.

Цаг агаарын нөхцөл байдал муугүй байгаа нь Европын байгалийн хийн
ханшийг унахад нөлөөлөв

Эцэст нь…

Баавгайн зах зээл дууссан үгүй нь одоогоор тодорхой бус ч гэлээ инфляц
бууж байгаа нь тодорхой боллоо. Энэ ХНСанг хатуу мөнгөний бодлогоо
зөөлрүүлж эхлэхэд нөлөөлөх ба хөрөнгийн зах зээлийг өсөх үндэслэлийг
олгож болох юм. Хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэлтэй тулгарч магадгүй ч
сүүлийн хагас жилд боломжийн сэргэлт үзүүлж магадгүй. Иймд,
мөчлөгийн хамааралтай болон чанартай технологийн компаниудын
хувьцаанаас багцаа бүрдүүлэхэд буруутахгүй юм.


