


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.01.09-ний pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,681.00 0.14% 1.64% -0.96% -6.63%

US500 3,902.34 0.19% 2.05% -2.20% -16.44%

NASDAQ 11,068.53 0.26% 1.90% -5.45% -29.11%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,699.00 0.87% 3.32% 2.81% 2.86%

DE40 14,610.00 1.20% 4.93% 2.45% -8.39%

FR40 6,861.00 1.47% 5.98% 3.01% -4.97%

IT40 25,180.00 1.40% 6.22% 3.87% -8.83%

ES35 8,701.00 1.09% 5.74% 4.95% -0.58%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 25,954.00 0.58% -0.57% -6.27% -8.87%

SHANGHAI 3,174.00 0.53% 1.88% -0.12% -11.64%

CSI 300 4,008.00 0.67% 3.08% 1.37% -17.27%

SHANGHAI 50 2,736.00 0.82% 3.58% 2.32% -15.45%

HK50 21,349.00 1.70% 6.00% 9.72% -10.07%

SENSEX 60,238.00 0.56% -1.55% -4.02% 0.26%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 74.532 1.03% -3.18% 1.64% -3.39%

Газрын тос (Brent) 79.323 0.96% -3.43% 1.21% -1.26%

Байгалийн хий 3.8527 3.85% -3.37% -39.94% -5.52%

Шатахуун 2.2760 1.40% -8.54% 8.63% -0.28%

Нүүрс 400.00 0.63% -1.03% -1.23% 105.13%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,877.44 0.63% 2.93% 5.38% 4.20%

Мөнгө 23.988 0.73% -0.10% 2.86% 6.75%

Зэс 3.9536 1.15% 5.00% 4.08% -9.14%

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

АНУ 3.5599 -0.0111 -0.23% -0.05% 1.80%

Англи 3.4750 -0.0790 -0.19% 0.43% 2.30%

Герман 2.2090 -0.0990 -0.35% 0.42% 2.24%

Швейцар 1.2980 -0.1320 -0.33% 0.27% 1.29%

Испани 3.2730 -0.1070 -0.38% 0.50% 2.62%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл дээр хийсэн шинэ судалгаа. Сайн мэдээ нь
сөрөг үр дагавар дагуулдаг байж болох уу?

Инфляц, мөнгөний бодлого, геополитик зэрэг асуудлууд зах зээлд
бэрхшээл учруулж байгаа ч ажлын байрны нөхцөл байдал эерэг хэвээрээ
байна. Энэ байдал өнгөрсөн 7 хоногийн ажлын байрны мэдээнээс
илэрсэн.

Гэвч бид сайн мэдээг муу болгож хүлээн авдаг хачирхалтай үед ирсэн
билээ. Жишээлбэл, хөрөнгийн зах зээл ажлын байрны тоо нэмэгдсэн
мэдээгээр уналт үзүүлсэн. Тэр мэдээний дараа цалингийн өсөлт буурсан
сургаар харин хувьцаанууд өссөн.

S&P 500 индекс АНУ-ын 10 жилийн 
хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Хөдөлмөрийн зах зээл тэсвэртэй хэвээрээ байна

• 2022 оны 12 сард 223 мянган ажлын байр нэмэгдсэн нь эдийн засаг
удааширч байгаа үед хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт өндөр хэвээрээ
байгааг харуулж байна.

• Сүүлийн 50 жилд, хямрал болохоос 6 сарын өмнө ажлын байрны тоо
дунджаар 99 мянгаар нэмэгдэж байв. Харин 2022 оны сүүлийн 6 сард
дунджаар 307 мянгаар нэмэгдсэн. Энэ хэрвээ бид хямралд орох юм
бол өмнөх үеүдээс хамаагүй дээр нөхцөлтэй байхыг илтгэж байгаа юм.

• 12 сарын ажилгүйдлийн түвшин 3.5%-тай гарсан нь сүүлийн 50 жилийн
хамгийн доод түвшин юм. Дээрээс нь АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл
дээр одоогоор 10.4 сая шинэ ажлын байрны зар байгаа нь түүхэн
үзүүлэлтээс хавьгүй дээгүүр байна. Өөрөөр хэлбэл ажилгүй болсон нэг
хүн болгоны цаана 1.7 хүний ажлын байр нээлттэй байгаа юм.
Шинжээчид эдийн засаг саарснаар шинэ ажлын байрны тоо буурна
гэж харж байна. Ажлын байрны энэхүү сайн үзүүлэлт нь эдийн засгийн
хямралыг өмнөх үеүдээс харьцангуй амар давж гарна гэж төсөөлөв.
1980 оны эхээр инфляц асар өндөр байсан. Эхний хямрал 1980 онд
эхэлсэн ба тухайн үед ажилгүйдлийн түвшин ажилгүйдлийн түвшин
6.3%-д хүрсэн. 1981 оны дундуур дахиад хямрал явагдсан ба
ажилгүйдлийн түвшин 7.2%-д хүрч байв. Энэ нь өнөөгийн нөхцөл
байдал хэр дээгүүр байгааг харуулж байна.

• Дүгнэлт: Үйлдвэрлэл, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл уналттай
байснаар эдийн засгийг унагаж байгаа ч хөдөлмөрийн зах зээл сайн
байгаа тул хүмүүс орлоготой байж, худалдан авалт өсөлттэй хэвээр
байх боломжтой байна. Эдийн засгийн 70%-ийг өрхийн худалдан авалт
эзэлдэг тул хямралыг зөөлөн давах боломжтой юм.

Шинэ ажлын байр Ажилгүй болсон иргэд



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Цар тахлын улмаас ажлын байртай холбоотой мэдээллүүд эргэлзээ
төрүүлж байна

• Эдийн засгийн аль салбарт хамгийн их ажилд авч байгаа нь цар
тахлын дараах нөлөө байж магадгүй юм. Эдийн засгийн мөчлөгөөс
хамааралтай үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний ажлын байрны тоо
өнгөрсөн сард уналттай гарсан. Харин аялал жуулчлал болон
амралтын салбарт хүчтэй өсөлт ажиглагдсан нь цар тахлын дараах
сэргэлт үргэлжилсээр байгаагийн илрэл гэж харагдаж байна.

• Цаашид хөдөлмөрийн зах зээл удаашрах магадлалтай байна.
Жишээлбэл, түр зуурын ажлын байрны тоо буурсан нь ажилд авах
эрэлт буурч байгаагийн шинж. 7 хоногийн дундаж ажилсан цаг буурсан
нь мөн адил эрэлт буурч, хомсдол арилж байгаагийн шинж байж
магадгүй.

• Харин ажиллах хүчний түвшин өсөж 62.3%-д хүрсэн. Хүмүүс нэмж
ажлын байранд оролцож байгаа нь урт хугацааны эдийн засгийн
өсөлтөд сайнаар нөлөөлөх юм.

• Дүгнэлт: Хөдөлмөрийн зах зээл одоогоор халуун хэвээрээ байгаа ч
2023 он үргэлжилснээр ажилд авах эрэлт буурна гэж харж байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой мэдээ эргэлзээ төрүүлснээр
хөрөнгийн зах зээл хэлбэлтэй байсаар байж магадгүй. Ялангуяа
хямрал тохиох магадлал болон инфляц буурч буй сайн үзэгдэл хөрөнгө
оруулагчдыг төөрөгдөлд оруулж болзошгүй юм.

Түр ажлын байр Ажиллах хүчний түвшин
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Цалингийн түвшин буурч байгаа нь хөдөлмөрийн зах зээл удааширч
байгаагийн шинж

• Ажлын байрны мэдээ өрхийн санхүү болон эдийн засгийн төсөөлөлд
чухал ч цалингийн өсөлт хамгийн их анхаарал татаж байна. Энд л “муу
мэдээ сайн болж” магадгүй юм. ХНС-ийн мэдэгдлээр мөнгөний
бодлогын ирээдүйн нүүдэл инфляцын хүлээлтээс шалтгаална гэж удаа
дараа хэлсэн. Иймд, хэрвээ цалингийн түвшин өсөх юм бол өрхийн
худалдан авалт нэмэгдэж, инфляц өсөхөд нөлөөлнө. 12 сард цалин
4.6%-иар өссөн нь сүүлийн 16 сарын хамгийн бага хурдтай өссөн
үзүүлэлт юм.

• Өмнөх 7 хоногийн ажлын байрны тоо буурсан мэдээ хөрөнгийн зах
зээлд уналт авчирна гэж харж байсан боловч эсрэг хөдөлгөөн
явагдсан. Шалтгаан нь цалингийн өсөлт буурснаар 10 жилийн
хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж буурч, зах энэхүү мэдээг эергээр хүлээн
авсныг харуулсан.

• Дүгнэлт: Цалингийн өсөлт буурсан нь өрх болон эдийн засагт муу
мэдээ боловч өндөр инфляцтай санхүүгийн зах зээлд сайн мэдээ болж
байна. Сүүлд гарч буй хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээнүүд ХНСан
бодлогын хүүг цаашид багаар өсгөнө эсвэл бүр мөсөн зогсооно гэсэн
хүлээлт авчирч байна. ХНС-аас илүү зөөлөн бодлого баримтлах нь
2023 онд хөрөнгийн зах зээлд өсөлт авчирна гэж харж байна.

2022-112019-092015-092013-05

Дундаж цагийн хөлс Суурь инфляц


