


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.02.20-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,810.00 -0.05% -1.28% 0.53% 0.63%

US500 4,077.41 -0.04% -1.46% 1.42% -5.29%

NASDAQ 12,502.26 0.00% -1.14% 4.11% -10.89%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 8,004.00 0.22% 1.55% 2.22% 6.53%

DE40 15,519.00 0.24% 1.14% 1.98% 2.92%

FR40 7,234.00 0.28% 3.06% 3.73% 6.03%

IT40 27,835.00 0.30% 2.63% 7.42% 5.58%

ES35 9,356.00 0.24% 2.36% 4.47% 8.65%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,512.00 0.00% 0.31% 2.25% 2.23%

SHANGHAI 3,287.00 1.97% 0.14% 0.59% -5.78%

CSI 300 4,130.00 2.36% -0.30% -1.67% -10.86%

SHANGHAI 50 2,787.00 2.68% 0.76% -1.77% -11.32%

HK50 20,922.00 0.97% -0.99% -7.14% -13.30%

SENSEX 60,990.00 -0.02% 0.95% 0.11% 5.76%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 76.71 0.50% -4.32% -6.05% -16.65%

Газрын тос (Brent) 80.41 0.52% -3.69% -5.39% -8.51%

Байгалийн хий 2.20 -3.10% -8.13% -31.42% -50.14%

Шатахуун 2.43 0.80% -4.15% -10.15% -11.90%

Нүүрс 209.35 -2.17% -3.97% -43.11% -9.96%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,844.88 0.18% -0.51% -4.52% -3.23%

Мөнгө 21.81 0.39% -0.81% -7.07% -8.96%

Зэс 4.12 -0.42% 0.94% -3.30% -8.15%

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

АНУ 3.8280 0.0150 0.09% 0.45% 1.90%

Англи 3.5170 0.0050 0.12% 0.20% 2.14%

Герман 2.4490 0.0110 0.08% 0.25% 2.25%

Швейцар 1.4270 0.0380 0.04% 0.36% 1.15%

Испани 3.4940 0.0060 0.11% 0.30% 2.25%

Эх сурвалж: Trading economics
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Эдийн засаг төлөвлөж байсны дагуу хөдлөхгүй байна

Гол мэдээнүүд:

• Эдийн засаг шинэ оныг хүчтэй угтаж, эхлүүлсэн боловч 1 сарын
хөдөлмөрийн зах зээл гэнэт өсөхөөс гадна инфляц таамаглаж
байснаас удаан үргэлжлэхээр байна. Үүний улмаас ХНС бодлогын хүүг
нэмж өсгөж магадгүй гэсэн хүлээлт үүсээд байна.

• Шинжээчид эдийн засгийг бага зэргийн хямралд орно гэж төсөөлсөн
хэвээрээ байна. Эсвэл ажилгүйдэл ирэх улирлуудад өссөнөөр эдийн
засгийн өсөлт саарч магадгүй байна.

• Инфляц буурч, хөрөнгийн зах зээл өсөх төсөөлөлтэй хэвээрээ байгаа ч
бодлогын хүү төсөөлж байснаас нэмэгдэж магадгүй байгаа нь зах
зээлд хэлбэлзэл авчирч магадгүй байна.

Худалдан авалт болон шинээр нэмэгдсэн ажлын байрны тоо 1 сард
хүчтэй өссөнөөр гарсан нь эдийн засгийг тэсвэртэй байхыг харуулж
байна. Өнгөрсөн 7 хоногоос өмнө технологийн салбарууд хамгийн их
өссөн нь өндөр инфляц, бодлогын хүүтэй нөхцөлтэй нийцэхгүй байгаа юм.
Иймд, ХНС цаашид нэмж бодлогын хүүг өсгөх үү? Бондын зах зээл өсгөнө
гэж бодож байгаа бол хөрөнгийн зах зээл онц анхаарал хандуулахгүй
байна. Өнгөрсөн 7 хоногт өрнөсөн үйл явдал дээр үндэслэн цаашдын зах
зээлийн хандлагыг хүргэж байна.
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Худалдан авалтын түвшин 2023 оныг хүчтэй эхлүүллээ

• АНУ-ын 1 сарын худалдан авалтын түвшин сүүлийн 2 жилд хамгийн
хүчтэй өссөн юм. Өмнөх сараасаа 3% өссөн нь таамаглаж байсан 2%-
иас илүү байсан. Энэхүү өсөлтийг автомашины худалдаа тэргүүлсэн
бол ресторан, тавилга дараа дараагийн байруудыг эзэлжээ. Өсөлт
бүхий л салбарт харагдсан нь хэрэглэгчдийг өнгөрсөн улирлын
үлдэгдэл худалдан авалтаа хийсэн байж магадгүй гэхэд хүргэв.

• Байж болох өөр хүчин зүйлүүдээс дурдвал: дулаан улирал, нийгмийн
даатгалын буцаан олголт 1 сард нэмэгдсэн зэрэг байж болно. Эцэст нь
гол нөлөөлсөн нь ажилгүйдлийн түвшин сүүлийн хэдэн арван жилд
байгаагүй сайн байсантай холбоотой байж болох юм.

Худалдан авалтын түвшин 1 сард хүчтэй өссөн
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Эдийн засаг хямралд орох уу? Зөөлөн газардах уу? Эсвэл газардахгүй юу?

• АНУ-ын эдийн засгийн 70%-ийг өрхийн худалдан авалт эзэлдэг тул
худалдан авалт хаашаа явна, эдийн засаг тийшээ явна. Худалдан
авалт одоогийнх шиг их, хөдөлмөрийн зах зээл өндөр байгаа өнөөгийн
үед эдийн засаг зөөлөн эсвэл хатуу газардах эсэх анхаарал татаж
байна. Газардалт хийхгүй нөхцөл нь ХНС бодлогын хүүг өсгөж байхад
эдийн засаг өссөөр байхыг хэлнэ. Хэдийгээр хүчтэй эдийн засаг
хэвийн үед сайшаалтай боловч инфляц өндөр өнөөгийн үед
эргэлзээтэй байна.

• Эдийн засаг даруй хямарчихгүй ч эдийн засгийн сулрал энэ жил
ажиглагдах төсөөлөл байсаар байна. Эдийн засаг саарахтай
холбоотойгоор нийт банкнуудын 45% нь зээлийн нөхцөлөө чангатгасан
гэж санал асуулгад хариулсан байна. Хөдөлмөрийн зах зээл сайн
байгаа нь эдийн засгийн хямрал болохгүй байхыг дэмжиж байгаа ч
зээлийн өсөлт буурч байгаа нь эдийн засгийн сэргэлтэд нийцэхгүй
байна.

Зээлийн нөхцөл ба хямралууд

Хямрал

Банкны зээлийн 
нөхцөл чангалалт
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Инфляц буурч байгаа боловч эрч нь саарав

• 1 сарын инфляц 6.5%-иас 6.4% болж буурсан боловч шинжээчдийн
төсөөлж байснаас өндөр байв. Гэсэн хэдий ч 2021 оны 6 сараас хойш
7-дох уналт байлаа.

• Орон сууц инфляцын өсөлтийн ойролцоогоор талыг нь эзэлсэн. Гэвч 6
сараас эхлэн түрээс болон орон сууцны үнэ унасан тул цаашид энэхүү
тоо буурах хандлагатай.

• ХНС-ийн сүүлийн үед онцолж байгаа инфляцын үзүүлэлт нь орон
сууцыг оруулаагүй суурь үйлчилгээний үнийн өсөлт байсан. Энэхүү тоо
сүүлийн үед буурах хандлагатай байгаа боловч ХНСанг бодлогын хүүг
өсгөхөө зогсооход нөлөөлөхгүй болов уу.

Ажилгүйдлийн түвшин 50 жилийн доод түвшинд хүрчээ

Оргил цэгээс
бага зэрэг л
унасан

7 сар тасралтгүй
унасан
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ХНС түгшүүртэй байгаа

• 1 сарын худалдан авалт, хөдөлмөрийн зах зээл, инфляц зэрэг
мэдээнүүд цаашид сайн биш байж магадгүй болсноор ХНСанг
бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хүргэж магадгүй. 1970 онд ХНС хэт эрт
инфляцыг давсан гэж зарласан алдааг давтахгүй байхын тулд хатуу
мөнгөний бодлого баримтлах боломжтой.

• 2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж 52 долоон хоногийн дээд
хэмжээнд хүрснээр дээд бодлогын хүүгийн түвшинг 4.9%-иас 5.3%-д
хүргэсэн. Ингэснээр энэ жилийн эцсийн хагаст бодлогын хүүг буурлгах
төсөөллийг хойшлууллаа.

• Дараагийн ХНС-ийн хурал болохоос өмнө дахин нэг инфляц,
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээтэй. Тэр хоёр мэдээгээр цаашдын
нөхцөл байдал шийдэгдэхээр харагдаж байна.

Айдсын индекс унасаар байгаа нь 2023 оныг харьцангуй өсөлттэй жил
болно гэж харж байна

23.03 23.05 23.06 23.07 23.09 23.11 23.12 24.01
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Зах зээлд сөргөлдөөн үүсэж байна

• Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад энэ жил ЗГҮЦ-ны өгөөжийн өсөлтөөр
хөрөнгийн зах зээл уналгүй тэсвэртэй байлаа. Уламжлалт
хамгаалалтын салбарын хувьцаанууд (utilities, staples, health care)
уналттай байгаа бол технологи, харилцаа холбооны хувьцаанууд
өсөлттэй байна.

• Энэ жил хөрөнгийн зах зээл өсөлттэй эхлүүлсэн боловч цаашид эрчээ
хадгалахын тулд нэмэлт мэдээ хэрэгтэй болно. Хэрвээ таатай шинэ
мэдээ гарахгүй бол хувьцаанууд цаашид өсөх магадлал тун бага байна.

• Инфляц сүүлийн хэдэн сар сайн унасан нь бид хатуу мөнгөний
бодлогын төгсгөлд ойртож байгаагийн илэрхийлэл болж байна.

• Дүгнэлт: Шинжээчид инфляцыг цаашид буурч, хөрөнгийн захыг өснө
гэж хаж байгаа боловч хэлбэлзэлтэй байхыг үгүйсгэхгүй юм. Хөрөнгө
оруулагчид бага зэргийн уналтаар хувьцаа нэмж авч, өртгөө
дундажласнаар сэргэлтээс хамгийн их ашиг хүртэх боломжтой.

Хамгаалалтын хувьцаанууд энэ жил уналттай эхэлж байна
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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!


