


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2023.02.06-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 33,789.00 -0.40% 0.22% 0.82% -3.70%

US500 4,113.96 -0.53% 2.43% 5.74% -8.22%

NASDAQ 12,502.26 -0.56% 5.01% 12.61% -14.15%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,702.00 1.04% 1.76% 4.17% 5.13%

DE40 15,476.00 -0.21% 2.15% 6.80% 2.50%

FR40 7,234.00 0.94% 1.93% 6.75% 4.06%

IT40 26,808.00 -0.53% 1.75% 5.56% 1.78%

ES35 9,226.00 -0.04% 1.83% 7.78% 7.41%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,655.00 0.53% 0.81% 5.73% 1.49%

SHANGHAI 3,239.00 -0.76% -0.94% 1.97% -5.57%

CSI 300 4,087.00 -1.32% -2.72% 1.84% -11.81%

SHANGHAI 50 2,735.00 -1.43% -3.97% -0.52% 4.88%

HK50 21,192.00 -2.16% -4.02% -0.96% -13.82%

SENSEX 60,459.00 -0.64% 1.57% -0.52% 4.88%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 73.51 0.13% -5.64% -1.89% -18.12%

Газрын тос (Brent) 80.41 0.54% -4.83% 0.67% -13.23%

Байгалийн хий 2.41 -0.14% -9.99% -32.37% -42.60%

Шатахуун 2.32 0.32% -7.06% 1.27% -13.28%

Нүүрс 236.00 -3.67% -34.10% -40.19% 3.96%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,877.18 0.62% -2.34% 0.32% 3.14%

Мөнгө 22.53 0.81% -4.55% -4.70% -2.07%

Зэс 4.07 0.28% -3.12% 1.19% -8.75%

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

АНУ 3.5523 0.0203 0.00% 0.04% 1.64%

Англи 3.1080 0.0510 -0.22% -0.39% 1.69%

Герман 2.2310 0.0360 -0.08% 0.02% 2.01%

Швейцар 1.2370 0.0040 -0.01% -0.13% 0.97%

Испани 3.2540 0.1020 -0.11% -0.02% 2.16%

Эх сурвалж: Trading economics
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Сүүлийн үед газар авч байгаа ярианууд үнэн үү? Эсвэл хоосон яриа уу?

ХНС бодлогын хүүг шинжээчдийн хүлээж байсны дагуу багаар өсгөснөөр
S&P 500 шинэ он гарснаас хойш 8% өсөхөд нөлөөлөв. Өнгөрсөн 7 хоногийн
эхээр ЗГҮЦ-ны өгөөж буурч байсан боловч Баасан гарагт ажлын байрны
эерэг мэдээ гарснаар буцаад өссөн.

Уг мэдээгээр 1 сард шинээр нэмэгдсэн ажлын байрны тоо 517 мянга
байсан нь таамаглаж байснаас 2 дахин их байсан юм. Эдийн засгийн
зарим салбарт уналт болж байхад хөдөлмөрийн зах зээл ийнхүү хүчтэй
байгаа нь өрхийн худалдан авалтыг өдөөж, хямралыг даван туулахад
чухал дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.

Хувьцаа, бондын өгөөж ойрын хэдэн сар боломжийн өссөн. Эдийн засаг,
компанийн ашиг, мөнгөний бодлогын талаар шинээр мэдээ гарснаар
хөрөнгийн зах зээлд хэлбэлзэл авчирч магадгүй ч шинжээчид одоогийн
өсөлтөө тэр чигт нь алдчихгүй байх гэж харж байна.

Өнгөрсөн жил хөрөнгө оруулагчдын хувьд хүндхэн жил байсан бол 2023
он гарснаар нөхцөл байдал сайнаар эргээд байна. Бодлогын хүү буурч,
хувьцаанууд өссөн. Өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээнээс энэ жилийн зах дээр
анхаарал татах 2 хүчин зүйлс илэрсэн: ХНС болон хөдөлмөрийн зах зээл.
Одоогоор зах 2023 он гарснаас хойших 5 долоон хоногоос 4-т эерэг
хаагдлаа.

Хувьцаа болон бондын ханш
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Эхний яриа: ХНС бодлогын хүүг хэт хурдтай өсгөөд байна.

Үнэн ч зүйл байна. Хоосон ч зүйл бас байна. Гол ялгаа нь бодлогын
хүүгийн шаардлага болон өргөн хүрээнд ямар үр дагавартайг харахад
байгаа юм. Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж буйгаар ХНС инфляцыг
хяналтад авахын тулд бодлогын хүүг өсгөхөөс өөр аргагүй байсан гэж
харжээ. Гэвч ХНС эдийн засгийг хямралд хүргэтэл бодлогын хүүг өсгөсөн
гэж харж байгаа юу? Тэдний үзэж байгаагаар тийм. Мөнгөний бодлогын
нөлөө эдийн засагт бодитоор мэдрэгдтэл хэдэн сарын хугацаа ордог.
Тэгэхээр ХНС бодлогын хүүг бууруулах хэрэгтэй юу? Үгүй. Шинжээчид
инфляцыг бууруулахын тулд хатуу мөнгөний бодлого баримтлах нь зөв
гэж үзэж байна. Эс тэгвээс 1980-аад он шиг өндөр инфляцтай болох
эрсдэлтэй.

Өнгөрсөн 7 хоногт ХНС бодлогын хүүг 0.25%-иар өсгөсөн. Зах энэхүү
мэдээнд сэтгэл хангалуун байсан:

• Бодлогын хүү 0.25%-иар нэмэгдсэн нь өмнөх 6-аас хоёр дахин бага
байгаа юм.

• ХНС хатуу мөнгөний бодлого үр дүнгээ өгч инфляцыг бууруулахад хувь
нэмэр оруулж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн.

• Бодлогын хүүг өсгөх үйлдэл дуусах тал руугаа орж байгааг
илэрхийлсэн

• Зах хэдийгээр ихээхэн өөдрөг байгаа ч төв банк хэтэрхий өөдрөг байна
гэж үзвэл хатуухан үг хэлж магадгүй.

ХНС-ийн бодлогын хүү Санхүүгийн индекс
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2-р сэдэв: Өндөгний үнээс харахад л инфляц хяналтаас гарсан нь
тодорхой байна.

Ихэнх нь хоосон. Хэрвээ та шарсан өндөг идсээр байгаа бол үнэ ханш
пуужиндаж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байх. Гэвч үнийн өсөлтийг
өргөн хүрээгээр нь авч үзвэл илүү еэрэг тренд ажиглагдана. Инфляц
хэдийгээр зорилтот түвшнээс өндөр байгаа ч буурах хандлагатай
хэвээрээ байна.

Өнгөрсөн жил инфляцыг их өсгөж байсан хүчин зүйлс энэ жил буурах
хандлагатай. Жишээлбэл, газрын тос өнгөрсөн жилийн оргил цэгээсээ
40% буусан. Хуучин машины үнэ урьд өмнө үзэгдэж байгаагүйгээр өсөж
байсан үеэс буурсан. Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний удаашрал
шийдэгдэж, барааны үнэ унасан. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл уналтад
орсноор байрны үнэ мөн адил буурсан.

Инфляц асуудал биш болох болоогүй ч тодорхой хугацааны дараа хэвийн
түвшинд хүрнэ гэж шинжээчид харж байна. Ингэснээр авчирч болох
зарим эерэг үр дагаврыг дурдахад:

Бодит цалин (инфляцыг хассан) өсөж, өрхийн худалдан авалтыг өсөхөд
хүргэж эдийн засгийн удаашралыг бууруулахад нөлөөлнө.

Бодит бодлогын хүүг 0%-иас дээш гарахад тусална. Ингэснээр ХНСанг
цаашид бодлогын хүүг нэмж өсгөхгүй байхад хүргэж болох юм.

Инфляц буурсаар байх нөхцөл бүрдсэн хэвээр байна
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3-р сэдэв: Цомхотгол дөнгөж эхэлж байгаа тул ажилгүйдлийн түвшин
өссөнөөр эдийн засгийн хямрал авчирч магадгүй

Хоосон яриа. Энэ жил бага зэргийн хямрал тохиох төсөөлөлтэй байгаа ч
хөдөлмөрийн зах зээлийн тусламжтайгаар харьцангуй хялбар даван
туулах боломжтой.

1 сард шинээр 517 мянган ажлын байр нэмэгдсэн. Ихэнх нь амралт,
үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд, барилгын салбарт байсан.

Ажилгүйдлийн түвшин 3.4% болж буурсан нь 1969 оноос хойш үзэгдээгүй
бага юм. 1951-1953 оны хооронд буюу дайны дараа л ажилгүйдлийн
түвшин ийм бага байсан.

Өнгөрсөн 7 хоногийн хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээнээс нэг онцлох
зүйл нь дундаж цагийн хөлс 4.8%-ийн өсөлтөөс 4.4% болж өссөнтэй
холбоотой. Цалин илүү багаар өссөн нь сайн биш байж болох ч ХНС-ийн
өнцгөөс харахад цалин инфляцыг өсөхөд бага нөлөөлж байвал сайн.

Ажилгүйдлийн түвшин 50 жилийн доод түвшинд хүрчээ
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Сүүлчийн яриа: Гадуур хэтэрхий их сөрөг мэдээ байгаа тул хөрөнгөө бэлэн
мөнгө болгон хажуугаас нь ажиглаж байсан нь дээр.

Хоосон яриа. Хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдал таамаглахад хүндрэлтэй
байгаа ч өнгөрснөөс харахад, цаг үе хамгийн тааруу байхад хамгийн сайн
боломжуудыг илрүүлдэг гэдэг.

Өнгөрсөн 3 сараас л харахад баавгайн зах зээлийн үед хөрөнгө оруулалт
хийхийн өгөөжийг харууллаа. АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл л гэхэд 10 сарын
дундаас өнөөг хүртэл 16% өссөн. Харин олон улсын хувьд 2022 оны
жилийн эцсийн доод цэгээс 28% өссөн дүр зурагтай байна. Дан ганц
хувьцаа ч биш бодлогын хүүгийн уналтаар бондын ханш ч 9% өсөөд байна.

Ирэх саруудын мэдээнүүдээс гадна АНУ-ын өрийн тааз, олон улсын
геополитикийн хурцдал зэрэг нь захыг хэлбэлзэлтэй байхад хүргэх байх.
Хадгаламжийн сертификатын хүү ойрын хугацаанд ажиглагдаагүй
хэмжээнд хүрсэн тул урт хугацааны хөрөнгө оруулалтаа хувьцаа, бондоор
бүрдүүлж богино хугацааны уналт дээр бэлэн мөнгөөрөө нэмж авах нь
хамгийн оновчтой.

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


