₮615 тэрбум
Ү

ӨНГӨРСӨН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.
2.
3.
4.
5.

НОГДОЛ АШИГ

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд орлого нэмэгдсэн үү?
Өнгөрөн жилийн орлогын өсөлт Хүнсний салбарын өсөлтөөс өндөр байсан уу?
Өнгөрсөн жилийн орлогын өсөлт сүүлийн 5 жилийн дундаж өсөлтөөс өндөр байсан уу?
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж(ROE) 15 хувиас дээш байна уу?
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) салбарын дунджаас дээш байна уу?

ҮНЭЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ БАЙДАЛ
1.
2.
3.
4.
5.

1. Ногдол ашгийн өгөөж ногдол ашиг тараасан компаниудын дундаж өгөөжөөс
өндөр байна уу?
1. Сүүлийн 5 жил ногдол ашиг тасралтгүй тогтвортой өгсөн байна уу?
2. Ногдол ашгийн хэмжээ сүүлийн 5 жил тасралтгүй өссөн байна уу?
3. Ногдол ашгийн төлбөрөө тухайн жилийн цэвэр ашгаасаа гаргасан байна уу?

Эргэлтийн хөрөнгө богино хугацаат өр төлбөрөөс илүү байна уу?
Урт хугацаат өр төлбөрөөс илүү эргэлтийн хөрөнгө их байна уу?
Өр төлбөр өөрийн хөрөнгийн харьцаа сүүлийн 5 жилд нэмэгдсэн үү?
Өр төлбөр өөрийн хөрөнгийн харьцаа 40%-иас их байна уу?
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгалаар өр төлбөр барагдуулах боломжтой байна уу?

Нэгж хувьцааны үзүүлэлт

1. Хорогдуулсан мөнгөн урсгалаар тооцсон үнэ цэнэ одоо байгаа үнээс 20 хувиар
бага байгаа эсэх?
1. Үнэ ашгийн харьцаа салбар болон топ-20 индексийн дунджаас бага байгаа эсэх?
2. Үнэ дансны үнийн харьцаа салбар болон топ-20 индексийн дунджаас бага
байгаа эсэх?

Зах зээлийн үзүүлэлт

Нэгж хувьцааны өгөөж(EPS)
Нэгж хувьцааны борлуулалт
Нэгж хувьцааны дансны үнэ
Нэгж хувьцааны мөнгөн урсгал

₮54.36
₮481.99
₮416.12
₮82.85

Үнэ ашгийн харьцаа(P/E)
Үнэ борлуулалтын харьцаа(P/S)
Үнэ мөнгөн урсгалын харьцаа
Үнэ дансны үнийн харьцаа(P/B)

10.67
1.20
7.00
1.39

Санхүүгийн эрүүл байдал
Ашигт ажиллагаа
Борлуулалт
Цэвэр ашиг
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж
Нийт ахуйц ашиг
Үйл ажиллагааны ахуйц ашиг
Цэвэр ахуйц ашиг

₮512.9 тэрбум
₮57.9 тэрбум
10.9%
13.0%
43.9%
15.0%
11.3%

Эргэлтийн харьцаа
Хөшүүргийн харьцаа
Нийт өрийн харьцаа

2.75
0.194
0.163

Босоо шинжилгээ
Борлуулалтын орлогын өөрчлөлт
Борлуулалтын орлогын өөрчлөлт
(өнгөрсөн 5 жилийн дундаж)
Нэгж хувьцааны өгөөжийн өөрчлөлт

118.6%
27.7%
133.0%

ЭНЭ КОМПАНИЙГ ХЭН ЭЗЭМШДЭГ ВЭ?

11.01%

25%

5.19%

14.03%

36.11%

STEPPE BEVERAGE KFT

WIT ALLIANCE LIMITED

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE LTD

ТУУЛ ИНТЕРНЭШНЛ

МОНГОЛИАН БЭВЭРИЖ ИНВЕСТМЕНТС ХХК

ЖИЖИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

8.66%

ӨНГӨРСӨН ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.
2.
3.
4.
5.

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд орлого нэмэгдсэн үү?
Өнгөрөн жилийн орлогын өсөлт Хүнсний салбарын өсөлтөөс өндөр байсан уу?
Өнгөрсөн жилийн орлогын өсөлт сүүлийн 5 жилийн дундаж өсөлтөөс өндөр байсан уу?
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж(ROE) 15 хувиас дээш байна уу?
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) салбарын дунджаас дээш байна уу?
Өнгөрсөн үзүүлэлтээр тухайн компанийн өсөлт болон цэвэр ашгийг хэр их хөрөнгөөр олж авж байгааг
харуулна.

ӨНГӨРСӨН АШГИЙН ӨСӨЛТИЙН ДҮГНЭЛТ

ӨНГӨРСӨН АШГИЙН ӨСӨЛТ
Өнгөрсөн жилүүдийн АПУ ХК-ийн өсөлтийг Топ-20 индексд
байгаа компаниуд болон Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбартай
харьцуулж үзье

АПУ ХК

Хүнсний үйлдвэрлэл

133.0%
89.8%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд АПУ
компанийн жилийн ашгийн өсөлт эерэг
байсан

Топ-20

АПУ компанийн 1 жилийн ашгийн өсөлт 5
жилийн өсөлтийн дунджаас өндөр байна(113%
vs 110%)

111.0%

АПУ ХК ашгийн өсөлтийн түвшин топ-20
индексд байгаа компаниуд болон Хүнсний
салбарын дундаж өсөлтөөс өндөр өсөлт
үзүүлсэн.

57.0%

48.0%

Өнгөрсөн 5 жил

Өнгөрсөн 1 жил

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН АШГИЙН ТҮҮХ
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Үйл ажиллагааны зардал

24,871.9
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57,851.7

Цэвэр ашиг

ӨНГӨРСӨН ЖИЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Тухайн компанийн нийт хөрөнгө болон хувь нийүүлсэн хөрөнгө зэргээр хэр хэмжээний ашиг орлого олж байгааг
хэмжиж үзнэ.

9.1%

4.3%

10.5%

13.1%
Эзний
өмчийн өгөөж

Нийт хөрөнгийн
өгөөж

Хүнсний үйлдвэрлэл
АПУ
АПУ компани өнгөрсөн жил хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн үр ашигтайгаар ашигласан (Эзний өмчийн өгөөж 15 хувиас
өндөр)
АПУ компанийн өнгөрсөн жил Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт байгаа компаниудын дундаж үзүүлэлтээс илүү
хөрөнгөө үр ашигтай ашигласан.

2018

ЭРҮҮЛ БАЙДАЛ
1.
2.
3.
4.
5.

Эргэлтийн хөрөнгө богино хугацаат өр төлбөрөөс илүү байна уу?
Урт хугацаат өр төлбөрөөс илүү эргэлтийн хөрөнгө их байна уу?
Өр төлбөр өөрийн хөрөнгийн харьцаа сүүлийн 5 жилд нэмэгдсэн үү?
Өр төлбөр өөрийн хөрөнгийн харьцаа 40%-иас их байна уу?
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгалаар өр төлбөр барагдуулах боломжтой байна уу?

Компанийн санхүүгийн тайлан нь таны санхүүгийн байр суурьтай маш төстэй байдаг ба энд мөн
адил өөрийн хөрөнгө болон өр төлбөрөөр санхүүжнэ.
Та 10 сая төгрөгийн машин, 2 сая төгрөгийн бэлэн мөнгөтэй байж болох авч 11 сая төгрөгийн
зээлтэй бол таны цэвэр хөрөнгө 1 сая төгрөг л байх болно.

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Урт хугацаат

Богино хугацаат

Өөрийн хөрөнгө
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Пассив

Хөрөнгө

АПУ компанийн богино хугацааны өрийг эргэлтийн хөрөнгөөр барагдуулах боломжтой
АПУ компанийн эргэлтийн хөрөнгө урт хугацааны өр төлбөрийг барагдуулах боломжтой.

ӨР ТӨЛБӨРЫН ТҮҮХ
Бараг бүх компани өртэй. Өр төлбөр нь өөрөө тийм муу зүйл биш ч гэсэн өрийн хэмжээ
хэт өндөр байвал компани хүү төлөх чадваргүй болох эрсдэл ирээдүйд нөлөөлж
болзошгүй байдаг.
Доорх график нь цэвэр хөрөнгө, бэлэн мөнгө болон өр төлбөрийг харуулж байна.
Бидний хүсэж байгаа зүйл бол өр төлбөр буурах.
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Өөрийн хөрөнгө

АПУ компанийн өрийн түвшин(19.4%) цэвэр хөрөнгө(эздийн өмч)-тэй харьцуулахад бага түвшинд байна(40%-иас бага).
Өрийн түвшин нь цэвэр хөрөнгө(эздийн өмч)-тэй харьцуулахад сүүлийн 5 жилийн хугацаанд буурсан(153% vs 19.4%).
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгалаар өр төлбөрийг барагдуулах боломж сайн байна(102%)

НОГДОЛ АШИГ
1.
2.
3.
4.

Ногдол ашгийн өгөөж ногдол ашиг тараасан компаниудын дундаж өгөөжөөс өндөр байна уу?
Сүүлийн 5 жил ногдол ашиг тасралтгүй тогтвортой өгсөн байна уу?
Ногдол ашгийн хэмжээ сүүлийн 5 жил тасралтгүй өссөн байна уу?
Ногдол ашгийн төлбөрөө тухайн жилийн цэвэр ашгаасаа гаргасан байна уу?

Ногдол ашгийн төлбөр нь таны эзэмшиж байгаа компаниас орж ирдэг ба банкны хадгаламжаас
танд өгдөг хүүний төлбөртэй ижил төстэй төлбөр юм.

НОГДОЛ АШГИЙН ӨГӨӨЖ

7.46%

АПУ компанийн ногдол ашгийн өгөөж ногдол
ашиг тараах компаниудын дундаж өгөөжөөс
өндөр байна(4.2%)

2018 оны АПУ ХКийн танд өгөх
ногдол ашгийн
өгөөж

Хэрвээ та АПУ компанийн хувьцааг
20,000 төгрөгт авсан байсан бол
энэ жил ногдол ашгийн төлбөр
1,500 төгрөг авна.

НОГДОЛ АШГИЙН ТҮҮХ
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2019/4/9 байдлаар ногдол ашиг тараах компаниудын дундаж

Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд ногдол ашиг тасралтгүй төлсөн ба 2014 онд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг
олгоогүй
Ногдол ашгийн дүн сүүлийн 3 жил тасралтгүй өссөн ба 2016 онд өмнөх оноос нэгж хувьцаанд 6 төгрөгөөр буурсан

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДДЭЭ ОЛГОЖ БАЙГАА ТӨЛБӨР
АПУ компани цэвэр ашгаасаа зарим хэсгийн хувьцаа
эзэмшигчиддээ ногдол ашгийн төлбөр болгон өгдөг.
Компанийн хувь нийлүүлэгчдэд өгөх ногдол ашгийн
төлбөр бага байснаар үлдсэн ашгийг өөрийн бизнест
дахин хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодог.

Таньд
төлөх ашиг

84.6%
АПУ ХК-ийн
авч үлдэх ашиг

Ногдол ашгийн төлбөрөө тухайн жилийн цэвэр ашгаас гаргасан

ҮНЭЛГЭЭ
1. Хорогдуулсан мөнгөн урсгалаар тооцсон үнэ цэнэ одоо байгаа үнээс 20 хувиар бага байгаа эсэх?
2. Үнэ ашгийн харьцаа салбар болон топ-20 индексийн дунджаас бага байгаа эсэх?
3. Үнэ дансны үнийн харьцаа салбар болон топ-20 индексийн дунджаас бага байгаа эсэх?
Үнэлгээ хэсэгт компанийн үнэ цэнийг зах зээлийн үнэтэй харьцуулна. Дэлгүүрт ороод
гадил жимсийг тал үнээр зарж байвал үүнийг
гэж үзэж болно.

Ирээдүйд орж ирэх мөнгөн урсгалаар тооцсон компанийн үнэлгээ
Энд бид АПУ ХК хувьцааны одоогийн ханшийг хорогдуулсан мөнгөн урсгалын
үнэлгээтэй харьцуулж үзнэ.

Ирээдүйн мөнгөн
урсгалын үнэ цэнэ

₮672
Дутуу үнэлэгдсэн

Одоогийн
хувьцааны үнэ

Одоогийн үнэ цэнэ

Өндрөөр үнэлэгдсэн

₮590

АПУ ХК хувьцааны одоогийн ханш ирээдүйн мөнгөн урсгалын үнэ цэнээс бага байна
Энэхүү мэдээлэл нь Ард Секюритиз ҮЦК-аас 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!

Ихэнх хөрөнгө оруулагч нар өндөр ногдол ашиг эсвэл ирээдүйн өндөр өсөлт үзүүлэх компанид
нэмэлт төлбөр төлөхөд бэлэн байдаг.

АПУ компанийн ашгийг ямар үнээр хийдэг вэ? Ижил салбарт байгаа болон ижил зах зээлд байгаа бусад компаниудтай харьцуулахад хэр зэрэг өндөр вэ?

Хөрөнгийн үнэлгээнд суурилсан үнэ

Өнгөрсөн ашигт суурилсан үнэ
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10x

11.46X
19.43x
Топ-20

PB

АПУ ХК

АПУ компанийн хувьцааны ашигт
суурилсан үржүүлэгч нь санхүүгийн
салбарын дундаж үржүүлэгчтэй
харьцуулахад багаар үнэлэгдсэн байна.
АПУ компанийн хувьцааны ашигт
суурилсан үржүүлэгч нь топ-20 индексийн
дундаж үржүүлэгчтэй харьцуулахад
багаар үнэлэгдсэн байна.

2.36x
Салбар

1.5X

1.82x
Топ-20

АПУ ХК

АПУ компанийн хувьцааны хөрөнгийн
үнэлгээнд суурилсан үржүүлэгч нь топ-20
индексийн дундаж үржүүлэгчтэй
харьцуулахад багаар үнэлэгдсэн байна.

