


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.01.30-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,767.00 -0.62% 0.42% 1.91% -3.88%

US500 4,037.66 -0.80% 0.46% 5.60% -10.57%

NASDAQ 12,042.20 -1.03% 1.45% 10.88% -19.32%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,741.00 -0.31% -0.59% 2.44% 3.67%

DE40 15,090.00 -0.39% -0.23% 7.10% -2.60%

FR40 7,065.00 -0.45% 0.36% 7.02% 0.83%

IT40 26,402.00 -0.11% 2.17% 9.21% -1.61%

ES35 9,050.00 -0.12% 1.05% 7.99% 4.94%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,433.00 0.19% 1.96% 6.69% 1.60%

SHANGHAI 3,269.00 0.14% 0.00% 4.90% -4.67%

CSI 300 4,201.00 0.42% 0.00% 8.06% -9.34%

SHANGHAI 50 2,839.00 0.08% 0.00% 7.48% -8.83%

HK50 22,070.00 -2.73% -2.20% 9.55% -7.28%

SENSEX 58,768.00 -0.94% -3.15% -3.51% 1.74%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 79.11 -0.71% -3.03% 2.63% -8.49%

Газрын тос (Brent) 86.11 -0.62% -2.31% 4.94% -3.48%

Байгалийн хий 2.66 -6.49% -17.34% -26.86% -43.03%

Шатахуун 2.55 -1.27% -5.05% 2.88% 0.23%

Нүүрс 266.00 -25.72% -24.21% -33.91% 16.85%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,922.50 -0.25% -0.44% 5.43% 7.03%

Мөнгө 23.70 0.60% 1.04% -1.23% 5.63%

Зэс 4.20 -0.27% -1.12% 11.67% -2.70%

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

АНУ 3.5273 0.0112 0.01% -0.26% 1.75%

Англи 3.3670 0.0390 0.00% -0.31% 2.06%

Герман 2.2880 0.0470 0.09% -0.16% 2.27%

Швейцар 1.2750 0.0330 0.08% -0.31% 1.27%

Испани 3.3130 0.0032 0.15% -0.27% 2.61%

Эх сурвалж: Trading economics
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Уналттай жилүүдийн араас зах ямар хөдөлгөөн хийдэг вэ?

2022 оны томоохон уналтын араас ихэвчлэн өсөлт эхэлдгийг хөрөнгө
оруулагчид санах хэрэгтэй.

Өнгөрсөн 7 хоногийн арилжаа болон он гарснаас хойших байдлыг харахад
зах нэлээд өсөлттэй золголоо. Хувьцаанууд л гэхэд он гарснаас хойш 6%
өсөөд байна. 1 сарыг өсөлттэй эхлүүлэх нь жилийн турш үргэлжилсэн
өсөлтийг дагуулдаг.

Жилийн эцсийн ДНБ-ний өсөлт хэдийгээр сайн гарсан ч өрхийн худалдан
авалт буурч байгаа нь эдийн засгийн нөхцөл байдал муудаж байгааг
илтгэсэн. 10 сарын ёроол хүртэл унахгүй ч цаашид бага зэргийн хэлбэлзэл
ажиглагдаж магадгүй.

1. Муу жилүүд ихэвчлэн сайн болж хувирдаг.

S&P 500 индекс 2022 онд 19.4% унасан нь 1950 оноос хойш 4 удаа 15%-иас
дээш унасан тохиолдлын нэг болж байна. Уналттай жилийн дараа зах
дунджаар 12.9% өсөж байсан.

2022 он 1950 оноос хойш 19 дөх уналттай жил байв. Хамгийн бага унасан
нь 2015 онд 0.7% байсан бол 2008 онд хамгийн ихээр буюу 38.5% унаж
байжээ.

Дүгнэлт: Шинжээчид эдийн засаг, бодлогын хүүтэй холбоотой ихэнх уналт
өнгөрсөн жилд болж дууссан гэж харж байгаа тул 2023 он өсөлттэй байна
гэж төсөөлжээ.
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2. Уналтын дараах жилүүд шууд тогтмол өсчихдөггүй

1973, 1974, 2002, 2008 онуудын уналтын дараа зах дараах байдлаар
уналтад орж байсан.

1975 онд 14.1%, 6.6%

2003 онд 14.1%, 5.3%

2009 онд 27.6%, 7.1%

Дээрх гурван жилүүдэд уналт тохиолдсон боловч жилийн эцэс гэхэд бүгд
өсөлттэй хаагдсан.

Дүгнэлт: Шинжээчид 2023 оны эхэнд эдийн засгийн уналт болон
компаниудын ашиг буурахын улмаас уналтуудтай нүүр тулж магадгүй гэж
харж байна. Эдгээр уналтууд хувьцаа авах боломж байж магадгүй юм.

Хөрөнгийн зах зээл уналтын араас багагүй нэмэлт уналтуудтай тулгарч
байсан



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

3. 1 сарын өсөлт хэдийгээр байнга жилийн эцсийг урьдчилж харуулдаггүй
ч хүчтэй өсөлт нь сайн эхлэл юм

2023 он өнгөрсөн жилийн 10 сарын ёроолоос 14% өсөж, ихээхэн
өөдрөгөөр эхлүүллээ.

1950 оноос хойш уналттай байсан хөрөнгийн зах зээлийн дараа жилийн 1
сар нь 1.3%-ийн өсөлттэй байсан дундаж болох 1%-иас дээгүүр байна.

Хувьцаанууд он гарснаас хойш 6% өсөөд байна. Сүүлийн 75 жилийн
хугацаанд 1 сард 5%-иас дээш өссөн 14 удаа байв. Түүнээс 13-т нь зах
эерэг өгөөжтэй дууссан ба дунджаар 23% өсжээ. Өөрөөр хэлбэл, хүчтэй
өсөлттэй 1 сар жилийн турш сайн өгөөжтэй байхын шинж байсан.

Дүгнэлт: 2023 он эерэг жил байх хүлээлттэй байгаа ч замдаа багагүй
хэмжээний саадтай тулгарч магадгүй. Гэсэн хэдий ч урт хугацааны
хөрөнгө оруулагчид сайн компанид х/о-аар эцэст нь өгөөжийг хүртэх
боломжтой.

1 сар болон түүний дараах бүтэн жилийн өгөөж

1 сар Бүтэн жил
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4. Бонд ч гэсэн өсдөг

Уналтын дараах өсөлт зөвхөн хөрөнгийн зах зээлээр хязгаарлагддаггүй.
Өнгөрсөн 10 сараас хойш ЗГҮЦ-ны өгөөж унаснаар бондын өгөөж 7.8%
болсон.

2022 онд бонд 13% унасан бол 1950 оноос хойш сөрөг байсан ердөө 8 удаа
байсан. Уналтын араас бонд дунджаар 9% өссөн. Харин 15%-иас дээш
унасны дараа 5.9% өссөн.

Дүгнэлт: Бодлогын хүүгийн өсөлт зогсох ойртсон тул бонд өсөх
боломжтой болсон. Иймд, хувьцаатай хавсарсан хөрөнгө оруулалтын багц
бүрдүүлснээр хөрөнгийн зах зээлийн уналтуудыг давж туулахад илүү
боломжтой болно.

Уналтын дараа бонд ихэнхдээ өссөн
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5. Эдийн засагт эерэг өөрчлөлт орж эхлэв

Баавгайн зах зээл эдийн засгийн хямралтай хамт явдаг боловч яг адил
цаг хугацаанд болдоггүй. Ихэнх үед эдийн засгийн хямралаас өмнө
хөрөнгийн зах зээл унадаг тул түрүүлж сэргэдэг.

Өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээгээр АНУ-ын ДНБ 4-р улиралд 2.9%-иар өссөн
гарсан. Гэвч энэ өсөлтийн ихэнхийг бараа материал, худалдаанаас
хамаарсан ба эдгээр нь эдийн засагт бага нөлөө үзүүлдэг. Хамгийн их
нөлөө үзүүлдэг өрхийн худалдан авалт буурсан нь төв банкны хатуу
мөнгөний бодлоготой хамаатай.

Дүгнэлт: ХНС бодлогын хүүг хэт эрчимтэй нэмсэн нь хөрөнгийн зах зээлд
хүчтэй уналт авчирсан. Шинжээчид эдийн засгийн хямрал, инфляц
зэргийг хувьцаануудын ханшид аль хэдий нь тусгагдсан гэж үзэж байгаа
тул өсөлт үргэлжлэх магадлал өндөр байна.

2022 оны эдийн засаг боломжийн өсөлттэй дууссан ч уналт энэ жил
эхэлж магадгүй
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6. Өнгөрсөн жил ХНС бодлогын хүүг хүчтэй өсгөсөн

ХНС-аас явуулсан хатуу мөнгөний бодлогын нөлөө хөрөнгийн зах зээлээс
гадна бондын зах зээлд хүчтэй уналт авчирсан. Ийм явдал өмнө нь 4 удаа
тохиолдож байснаас зах унасан жил ХНС бодлогын хүүг бууруулж байсан.

Бодлогын хүүг өсгөсний дараах жил харин илүү зөөлөн болж байсан тул
2023 онд ч энэ үзэгдэл тохиолдох байх.

Дүгнэлт: Энэ жилээс эхэлж ХНС бодлогын хүүг өмнөх жилээс харьцангуй
багаар өсгөж, магадгүй өсөлтийг зогсоож болзошгүй юм. Ийм үед 60/40-
ийн харьцаатай хөрөнгө оруулалтын багц доорх хүснэгт дагуу өгөөжтэй
байж.

Бодлогын хүүгийн 
өсөлттэй жил

Бодлогын хүүг 
өсгөсөн %

60/40-ийн хөрөнгө 
оруулалтын багцын өгөөж

1980 6.00% -3%

1984 2.25% 25%

1988 2.25% 22%

1994 2.50% 28%

2000 1.00% -4%

2005 2.00% 10%

2018 1.00% 21%

2022 4.25% ?
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САНАМЖ:

Энэхүү мэдээлэл нь Ард Секюритиз ҮЦК-иас зөвхөн мэдээллийн
зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн
шинжээчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд зах зээл болон бусад хүчин
зүйлсийн нөлөөллөөр өөрчлөгдөх боломжтой юм. Бүх мэдээ, мэдээллүүд
нь үүнд Ард Секюритиз ҮЦК-ийн эх сурвалж болгосон буюу гаргасан
мэдээлэл үнэн бодит гэж үзсэн эх сурвалжаас авсан боловч нарийвчлал
нь баталгаажаагүй болно. Өнгөрсөн үзүүлэлт нь ирээдүйн үр дүнгийн
баталгаа болохгүй. Тиймээс та өөрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт эсвэл
арилжаа хийхдээ бие даан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө зөвшилцөж
шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу!


