


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.02.24-ний pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 32,823.00 0.02% -2.97% -2.66% -3.16%

US500 3,974.61 0.12% -2.56% -1.07% -9.13%

NASDAQ 12,007.65 0.32% -2.84% 0.79% -15.67%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,879.00 -0.37% -1.57% 1.73% 5.20%

DE40 15,210.00 -1.72% -1.76% 0.85% 4.41%

FR40 7,187.00 -1.78% -2.18% 2.04% 6.44%

IT40 26,986.00 -1.07% -2.76% 4.29% 4.71%

ES35 9,202.00 -0.33% -1.41% 2.72% 8.42%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,416.00 -0.14% -0.44% -0.08% 3.33%

SHANGHAI 3,263.00 -0.12% -0.82% -0.18% -5.75%

CSI 300 4,053.00 -0.21% -1.96% -3.54% -11.55%

SHANGHAI 50 2,728.00 0.00% -2.18% -3.93% -11.47%

HK50 19,880.00 -0.65% -4.78% -9.89% -12.44%

SENSEX 59,236.00 -0.38% -2.10% -0.14% 5.63%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 75.91 -0.55% -1.73% -2.92% -18.82%

Газрын тос (Brent) 82.75 -0.50% -1.56% -2.06% -12.97%

Байгалийн хий 2.57 0.71% 14.64% -6.05% -41.71%

Шатахуун 2.36 0.04% -3.59% -5.85% -18.90%

Нүүрс 209.20 -0.43% -0.07% -40.90% -12.47%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,808.96 -0.10% -1.81% -6.20% -5.24%

Мөнгө 20.63 -0.66% -5.21% -12.54% -15.61%

Зэс 3.96 0.10% -5.57% -5.99% -11.09%

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

АНУ 3.9413 0.0058 0.09% 0.39% 2.10%

Англи 3.6570 0.0670 0.15% 0.41% 2.20%

Герман 2.5290 0.0540 0.07% 0.37% 2.31%

Швейцар 1.4080 0.0160 -0.02% 0.22% 1.09%

Испани 3.5870 0.0690 0.09% 0.44% 2.37%

Эх сурвалж: Trading economics
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Бид 2001 оны хөрөнгийн зах зээлийг давтах юм биш биз?

Гол агуулга:

Инфляц өссөн мэдээ гарснаар бодлогын хүү өснө гэсэн хүлээлт нэмэгдэж,
өнгөрсөн 7 хоногт зах зээлд томоохон уналт үзүүллээ. Хөрөнгийн зах зээл
2023 оны өсөлтөө хадгалж үлдсэн ч ханшийн савлагаа ширүүсэж эхэлсэн.

Шинжээчид өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 2000/2001 онтой
харьцуулан тодорхой хэдэн ойролцоо зүйлсийг ажиглажээ. Тэд эдийн
засгийг тухайн үеийнх шиг бага зэргийн уналтыг богино хугацаанд дайрч
өнгөрч магадгүй гэв.

Өнөөгийн хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдал тухайн үеийн технологийн
хөөсний хагарлыг бодвол илүү хөнгөн баавгайн зах зээл байна гэж харж
байгаа тул хөрөнгө оруулагчдад урт хугацааны зорилтдоо тааруулж
хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлэхийг зөвлөж байна.
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2000-2001 онтой ойролцоо зүйлс

ХНС хатуу мөнгөний бодлого баримталсан

ХНС 1999-2000 оны хооронд бодлогын хүүг 6 удаа өсгөсөн ба хамгийн
сүүлд 0.5%-иар өсгөсөн юм. Инфляц 2 дахин өсөж, ХНС санхүүгийн зах
зээл дэх хөөсрөлтийг хагалахын тулд хүүг хүчтэй өсгөсөн. Ингэснээр 2000
болон 2022 оны баавгайн зах зээлийг эхлүүлсэн.

ХНС бодлогын хүүг өсгөснөөр богино хугацаат ЗГҮЦ-ны өгөөж хүчтэй
өссөн бол урт хугацаат ЗГҮЦ-ын өгөөж эдийн засгийн таагүй төсөөллөөс
болж харьцангуй бага өссөн юм. Үр дүнд нь 2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны
өгөөж 10 жилийнхээс өндөр болж өгөөж урвуу болсон. Энэ удаа ч мөн
адил 2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж 10 жилийнхээс 0.75%-иар илүү
байгаа юм.

АНУ-ын бодлогын хүү (хувиар)



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Эдийн засаг саарч байсан ч худалдан авалт сайн хэвээрээ байсан

2000 онд АНУ-ын эдийн засгийн өсөлт 3%-тай байсан бол 2001 оны 3-р
улирал гэхэд 0.2% болж байсан. 2022 оны эдийн засгийн өсөлт 3%-тай
байгаа нь тухайн үеийнхтэй төстэй байна.

2001 оны бага зэргийн уналтын ихэнх нь аж ахуйн нэгжүүдийн зарцуулалт
буурсантай холбоотой байсан. Дээрээс нь хатуу мөнгөний бодлого
компаниудын хөрөнгө оруулалтыг татрахад хүргэж байв. Өнгөрсөн
жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгө оруулалт өнгөрсөн улирлаас илүү
гарсан боловч зарим хэсэгт уналтууд ажиглагдсан. Жишээлбэл тоног
төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт 3.2% унасан.

2001 оны эдийн засгийн уналтаар өрхийн худалдан авалт харьцангуй бага
хохиролтой давсан юм. Ажилгүйдлийн түвшин 2000 оны 4 сард 3.8%-тай
байсан бол 2001 онд хамгийн ихдээ 6.3%-д хүрч байсан юм. Сүүлийн 60
жилд дээрхээс бусад хямралуудаас 1970 оных л 6.1% байсан.
Хөдөлмөрийн зах зээл боломжийн түвшинд байсан тул өрхийн санхүү хэт
хямралгүй даван туулсан. Өнөөдрийн ажилгүйдлийн түвшин 3.4%-тай,
шинээр зарлагдсан ажлын байрны тоо 11 сая давсан байгаа нь өрхийн
санхүү тухайн үеийнхээс ч сайн байгааг харуулж байна.

2001 оны хямрал богино байсан ба багаар унасан
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Спекюляц ихтэй хөөс хагарсан

Дот-комын хөөсрөлт нь бодит үнэлгээтэй ямар ч хамааралгүй байснаараа
өнөөгийн крипто, бусад эрсдэл өндөртэй хувьцаануудтай төстэй юм. Нэр
нь өөр ч гэлээ хөөсрөлтэй 2 үе хоёулаа баавгайн зах зээлтэй тулгарсан
юм.

S&P 500 индекс 2000 оны 3 сарын оргил цэгээсээ 14 сарын хугацаанд 16%
унасан юм. Технологийн хувьцаанууд 1990 оны сүүлчээрх өсөлтийн
сургаар хамгийн их хөөсөрсөн. Бодлогын хүү өсөж эхэлснээр технологийн
хувьцаануудын хөөс хагарч, уналтад орсон. Өнөөгийн үед технологийн
хувьцаанууд мөн адил унаж байна.

Өнөөдрийн болон 2001 оны хөрөнгийн зах зээлийн харьцуулалт

1995-2001

2017-2023
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Энэ удаа юугаараа өөр байна вэ?

ХНС илүү хатуу байр суутьтай байна.

2000 онд инфляц хамгийн ихдээ 3.8% хүрч байсан бол өнгөрсөн жил 9.1%-д
хүрч байсан юм. Үүний улмаас төв банк бодлогын хүүг бараг 5%-иар
өсгөсөн нь 1999-2000 оны үеийн 2%-иас хамаагүй илүү байна.

Энэ удаагийн хүүгийн өсөлт хөл хорионы дараах эрэлт, нийлүүлэлтийн
гацаа, түүхий эдийн ханшийн өсөлт зэргээс болж урьдчилан таамаглахад
бэрхшээлтэй байсан тул бодлогын хүү хамгийн ихдээ хэд хүрэхийг
тодорхойлоход тун хүндрэлтэй байна.

Энэ удаагийн баавгайн зах зээл “технологийн хөөсрөлт”-өөс болоогүй.

Энэ удаагийн баавгайн зах зээл мөнгөний бодлогоос илүү улбаатайгаар
эхэлсэн нь 2000 оны хөөсрөлтөөс өөр байна.

Компаниудын үнэлгээ тухайн үеийнхээс хамаагүй бага хөөсрөлттэй байна.
Жишээлбэл Nasdaq индексийн РЕ харьцаа 1999 онд 100 байсан бол 2020
онд хамгийн ихдээ 34.7 хүрч байжээ.

Хөрөнгө оруулагчид юуг хүлээхээр байна?

Мөнгөний бодлого: Бодлогын хүү цаашид ихээр нэмэгдэхгүй ч өндөр
түвшинд өмнө төсөөлж байснаас урт хугацаанд байхаар боллоо

ХНС бодлогын хүүг хамгийн сүүлд 2000 оны 5 сард өсгөсөн нь эдийн
засгийн хямрал, баавгайн зах зээл эхлэхээс 2 сарын өмнө байсан юм.
2001 оны 1 сар гэхэд эдийн засгаа сэргээхээр ХНС бодлогын хүүг буулгаж
эхэлсэн юм.

Энэ удаагийн бодлогын хүүгийн өсгөлт дуусах тал руугаа орж байгаа ч
цаана нь нэмэлт хэдэн удаагийн өсгөлт байгаа байх. Инфляц, эдийн
засгийн мэдээнүүд цаашид ямар гарахаас шалтгаалж төв банк бодлогын
хүүг бууруулах эсэхээ шийднэ.



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Өнгөрсөн 7 хоногийн инфялцын өсөлт юмны үнэ тийм ч амар буучихгүйг
харууллаа. Үүний улмаас шинжээчид бодлогын хүүг жилийн эцэс гэхэд
0.5%-иар бууруулна гэсэн таамаглалаа бүр мөсөн авч хаялаа.

Эдийн засаг: Бага зэргийн хямрал болж магадгүй.

Хөдөлмөрийн зах зээл сайн байгаа нь ажилгүйдлийн түвшнийг энэ жил
5%-иас хэтрэхгүй гэж харж байгаа ба өрхийн худалдан авалтыг хямралыг
даван туулахад гол дэмжлэг үзүүлнэ гэж харж байна.

2001 оныхтой адил бизнесийн хөрөнгө оруулалт энэ жил хүчтэй унаж
магадгүй.

Зах зээл: Уналтууд тохиолдох ч гэлээ шинэ бухын зах зээл эхэлнэ.

Энэ удаагийн баавгайн зах зээлийг 2000 оныхоос хурдан дуусна гэж харж
байна. Тухайн үед хөрөнгийн зах зээл 2000 оны 3 сарын оргил цэгээсээ
2002 оны 10 сар хүртэл унаж байсан. Энэ уналт 2001 оны террорист
халдлагаас болж сунжирсан. Энэ удаагийн зах зээл 2022 оны 1 сард оргил
цэгтээ хүрсэн ба одоогийн байдлаар 2022 оны 10 сард ёроолоо тогтоосон
харагдаж байна.

Энэ удаагийн хөрөнгийн зах зээлийн уналт харьцангуй бага байна. 2000-
2002 онд хөрөнгийн зах зээл 49% унасан бол РЕ харьцаа 43%-иар унаж
байсан. Өнгөрсөн жил хөрөнгийн зах зээл 33% унасан нь баавгайн зах
зээлийн хувьд хангалттай тул компаниудын ашиг огцом уначихгүй л бол
нэмж унахгүй.

Шинжээчид зах зээлийн хэлбэлзлийг тийм ч амархан арилчихгүйг
анхааруулж байгаа ба өнгөрсөн удаагийнх шиг уналт бүр чанартай
хувьцаанаас нэмж авах нь хамгийн оновчтой арга болохыг зөвлөж 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!


