


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.01.02-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,147.00 -0.22% -0.17% -3.63% -8.78%

US500 3,839.50 -0.25% -0.14% -5.82% -19.44%

NASDAQ 10,939.76 -0.10% -0.42% -9.15% -32.97%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,452.00 -0.81% -0.28% -1.41% 0.91%

DE40 13,924.00 -1.05% -0.12% -3.91% -13.09%

FR40 6,474.00 -1.52% -0.48% -4.15% -9.50%

IT40 23,707.00 -1.45% -0.71% -3.96% -14.51%

ES35 8,229.00 -1.07% -0.48% -2.13% -6.07%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 26,102.00 0.34% -0.45 -7.64% -10.92%

SHANGHAI 3,089.00 0.51% 1.42% -2.41% -15.13%

CSI 300 3,872.00 0.39% 1.13% -0.59% -21.63%

SHANGHAI 50 2,635.00 0.50% 0.74% 0.15% -19.52%

HK50 19,781.00 0.20% 0.96% 5.58% -15.46%

SENSEX 60,841.00 -0.48% 1.66% -3.86% 4.44%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 80.26 2.37% 0.88% -1.08% 7.18%

Газрын тос (Brent) 85.91 2.94% 1.67% -1.04% 11.07%

Байгалийн хий 4.48 -1.84% -10.14% -32.51% 19.97%

Шатахуун 2.48 4.27% 3.63% 5.82% 11.20%

Нүүрс 404.15 0.00% 0.76% 4.97% 138.30%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,823.69 -0.04% 1.45% 3.13% 1.27%

Мөнгө 23.97 0.39% 1.12% 5.27% 3.00%

Зэс 3.81 -0.41% 0.03% -0.31% -14.74%

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

АНУ 3.8310 0.0040 0.08% 0.30% 2.32%

Англи 3.6690 0.0050 0.04% 0.57% 2.70%

Герман 2.5620 0.0980 0.17% 0.74% 2.74%

Швейцар 1.6230 0.0720 0.12% 0.57% 1.76%

Испани 3.6570 0.1280 0.19% 0.84% 3.06%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

2022 он хөрөнгө оруулагчдын хувьд амаргүй жил байлаа. Өнөөдрийн
тоймоор өнгөрсөн жил юу болж өнгөрсөн болон энэ жил юу болж
магадгүйг харцгаая

S&P индекс 20% уналттай хааснаар хөрөнгө оруулагчдын хувьд сайнаар
санахааргүй жил болж өнгөрлөө. 2022 он хөрөнгийн зах зээлд 2008 оны
санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн том уналтыг авчрав. Бондын зах
зээл ч гэсэн Barclay-ийн хийсэн АНУ-ын бондын индекс 15%-иар унасан нь
45 жилийн тэртээх буюу 1976 оноос хойш үзэгдээгүй уналттай байлаа.

Өнгөрсөн жил хувьцаа, бонд дотроос хөрөнгө оруулж болохоор сонголт
тун ховор байсан. Хувьцаанууд дундаас эрчим хүчний салбарын
хувьцаанууд 1 жилийн хугацаанд 55% өссөнөөр хамгийн ашигтай байсан.
Америк долларын ханш өнгөрсөн жил 8% чангарснаар бусад валютуудаас
илүү байв.
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АНУ-ын 60% хувьцаа, 40 % бондоос бүрдсэн хөрөнгө оруулалтын багцын 
жилийн өгөөж: 10%-иас дээш унасан жилүүдийн дараа хүчтэй өссөн

2023 он илүү сайн жил тохиож магадгүй

Нэг сайшаалтай зүйл нь шинжээчид 2023 оныг өмнөх онтой харьцуулахад
илүү сайн байж магадгүй гэж харж байна. Түүхээс харахад хөрөнгө
оруулалтын багц аливаа нэг жилд 10-аас дээш хувь унасан тохиолдолд
ирэх жилүүдэд өсөлттэй байсныг доорх зураг харуулж байна. Шинжээчид
энэ жил инфляц буурч, ХНС бодлогын хүүгийн нэмэлтийг 2023 оны хагас
жилд зогсоож, эдийн засаг хэт гүн биш хямралд орж магадгүй гэж
төсөөлжээ.
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Хямд үнэлгээтэй хувьцаанууд өсөлтийн (growth) хувьцаануудаас 2001
оноос хойш хамгийн их өгөөжийн зөрүүтэй байв

2022 оны нэг онцлох зүйл яах аргагүй зах зээл дээрх хямд үнэлгээтэй
(value) хувьцаа болон өсөлтийн (growth) хувьцаанууд байлаа. Өнгөрсөн 10
жилийн хугацаанд, тэр дундаа цар тахлын үед өсөлтийн хувьцаанууд
хямд үнэлгээтэй хувьцаануудтай харьцуулахад хамаагүй илүү өгөөжтэй
байсан. Үүний шалтгаан нь бодлогын хүү ердөө 0.5% байсан тул зээлийн
өртгийг бууруулж, эрсдэл хүлээх чадамжийг ихэсгэсэнтэй холбоотой
байсан. Харин 2022 онд бодлогын хүү хурдтай өсөж 4.3%-д хүрснээр өндөр
үнэлгээтэй өсөлтийн хувьцаануудын ханш унаж, эсрэгээрээ хямд
хувьцаануудын ханш өссөн.

2023 оны төсөөлөл: ХНС бодлогын хүүг өсгөж байгаа өнөөгийн үед хямд
үнэлгээтэй хувьцаанууд илүү өсөж магадгүй ч бодлогын хүүгийн өсөлт
зогсмогц өсөлтийн хувьцаануудын ханш эргээд сэргэх боломжтой болно.
Өсөлтийн хувьцаануудын ханш хэдийгээр өсөх боловч өнгөрсөн 10
жилийнх шиг байхгүй байх. Ялангуяа бодлогын хүү цар тахлын үеийнхээс
хамаагүй илүү байхад. Иймд, хямд үнэлгээтэй болон өсөлтийн
хувьцаануудаас аль алинаас нь авч хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлэх
нь оновчтой байх болно.

Өсөлтийн vs. Хямд үнэлгээтэй хувьцаанууд (жилийн ханшийн өсөлт,%)
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2022 онд их уналттай 
байсан.
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хувьцаанууд илүү өссөн.
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Өндөр үнэлгээтэй хувьцаанууд бага үнэлгээтэй хувьцаануудаас илүү сайн
гүйцэтгэлтэй байсан

Дээрхтэй адил хамгаалалтын (defensive) хувьцаанууд үнэлгээний
хэмжээгээрээ 2022 онд илүү давамгайлсан. Өнгөрсөн онд өндөр ($10
тэрбумаас дээш) үнэлгээтэй хувьцаанууд бага ($2 тэрбумаас доош)
хувьцаанаас илүү байсан. Өндөр үнэлгээтэй компаниудаас бүрдсэн S&P
500 индекс бага үнэлгээтэй компаниудаас бүрдсэн Russell 2000 индексээс
2%-иар илүү байсан.

2023 оны төсөөлөл: Эдийн засаг уналттай байхад бага үнэлгээтэй
хувьцаанууд магадгүй тааруухан байж мэдэх ч эдийн засаг эргээд сэргэж
эхлэхэд өсөлтөөрөө манлайлах боломжтой юм. Хөрөнгө оруулагчид
удахгүй болох хямралын цаад талыг харвал бага үнэлгээтэй хувьцаанууд
2023 оны сүүлийн хагаст өсөж магадгүй.

Russel 2000 vs. S&P 500 (жилийн ханшийн өсөлт,%)

Технологийн хувьцаануудын 
уналтын дараа

Санхүүгийн хямралын дараа
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2023 он илүү гэгээлэг жил байх болтугай

2022 он хөрөнгө оруулагчдын хувьд бодлогын хүү өссөн, эдийн засаг
унасан хүндхэн жил байсан боловч 2023 онд баавгайн зах зээл дуусна гэж
харж байна. Түүхийг сөхөж харахад, зах зээлд хэр удаан цаг хугацаа
зарцуулсан нь хэзээ өсөх эсвэл унахыг олох гэснээс илүү гэж сургаал
айлдсан байдаг. Иймд, сайн мэдээ гэвэл: өнгөрсөн баавгайн зах зээлүүд
бүгд 1. дуусаж, 2. илүү хүчтэй, урт хугацаанд өссөн бухын зах зээлийг
авчирч байсан. Иймээс бид 2022 оныг хүндхэн ч гэлээ амжилттай үдэж,
2023 оныг шинэ бухын зах зээлээр угтах болтугай.

Бухын зах зээл

Баавгайн зах зээл

Дундаж бухын зах зээл 15 сар үргэлжилж, -34% уналт үзүүлсэн бол 
бухын зах зээл 3.8 жил үргэлжилж +167% өссөн


