ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

S&P 500 индекс: Үнийн үзүүлэлт
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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
Russia, Moscow
RTS: 1,249.67 1.54%

Netherlands, Amsterdam
AEX: 567.83 0.93%

Great Britain, London
FTSE 100: 6,292.60 1.1%

Belgium, Brussels
BEL 20: 3,376.57 -1.1%

Canada, Toronto
S&P/TSX 60: 934.92 0.44%

Germany, Frankfurt
DAX: 12,330.76 0.4%

Europe
EURO STOXX 50: 3,269.10 0.59%
France, Paris
CAC 40: 4,979.45 0.42%

China, Shanghai
Shanghai Comp: 2,939.12 0.12%

U.S.A., New York
Dow Jones: 25,871.46 -0.8%
S&P 500: 3,097.74 -0.56%
NASDAQ 100: 10,008.64 -0.03%

Italy, Milan
FTSE Italia A: 21,375.79 0.57%

Japan, Tokyo
NIKKEI 225: 22,478.79 0.55%

Spain, Madrid
IBEX 35: 7, 390.20 -1.18%

Hongkong
Hang Seng: 24,643.89 0.73%

Swisse, Zurich
SMI: 10,266.29 0.78%
Chile, Santiago
IGPA: 13,636.03 0.95%

Australia, Sydney
S&P ASX 20: 3,258.40 -0.15%

Argentina, Buenos Aires
Merval 25: 37,849.99 -2.33%

Эх үүсвэр: Business Insider

Баасан гарагт Apple компани коронавирусийн тохиолдол нэмэгдсэнтэй
холбоотойгоор зарим дэлгүүрээ хаахаа мэдэгдсэнээр АНУ-н гол индексүүд
огцом уналттай зах зээлийг хаалаа.

Гол индексүүд болон Apple компанийн ханшийн үзүүлэлт
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Төв банкны зах
зээлийг дэмжиж
өдөөх гэсэн хүчин
чармайлтууд
болон
эдийн
засгийн
эргэн
сэргэлтийн
талаарх хөрөнгө
оруулагчдын
өөдрөг
хүлээлтийн ачаар
өнгөрсөн долоо
хоногт АНУ-н гол
гурван индексүүд
хамгийн багадаа 1
хувийн өсөлтийг
харуулжээ.

Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагчид коронавирусийн талаарх мэдээллүүдэд харьцангуй
мэдрэмтгий байгаа бөгөөд халдварын 2 дахь давалгаа бий болж хорио цээр буцан тавигдах
вий гэсэн айдастай хэвээр байна.
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ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
АНУ-н үнэт цааснуудын үнэ
болон орлогын харьцаа
(price-to-earnings
ratio)
бараг 30 хүрч байгаа нь
олон жилийн дунджаас
даруй 2 дахин их дүн юм.
Энэ сард Bank of America-с
сангийн
менежерүүдийн
дунд
явуулсан
судалгаагаар
5
менежерийн 4 нь АНУ-н
хувьцаануудын
ханш
хөөсрөлтэй байгаа гэж
үзсэн бөгөөд энэ нь 1998
оноос эхлэн санал асуулга
явуулснаас
хойших
хамгийн өндөр хувь болсон
байна.

Гол индексүүд (нормальчлагдсанаар)

Хүү буурах нь хувьцааны үнэлгээг илүү өндөр болгож байна
2021 онд зах зээл нь
харьцангуй
удаан
оршин
тогтнож ханасан салбаруудад
ихээхэн
хэмжээний
дампуурал болон нэгдлийн
үйл
ажиллагаа
явагдах
магадлал их бөгөөд энэ нь уг
салбаруудын өрсөлдөөнийг
багасгаж амьд үлдэж чадсан
компаниудад өндөр ашгийн
боломжийг олгох юм. Энэхүү
тренд нь газрын тос, авто
машин үйлдвэрлэл, агаарын
тээвэр болоод жижиглэнгийн
худалдааны
салбаруудад
илүүтэйгээр
харагдах
төлөвтэй байна.

Ногдол ашгийн хувь нэмэр
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Нийлүүлэлтийн сүлжээг нутагшуулах, төрөлжүүлэх хандлага нь мөн хөгжингүй
эдийн засагтай орнуудын илүү боловсорсон салбар дахь компаниудын
өрсөлдөөнийг бууруулж дээр дурдсантай ижил нөлөөллийг үзүүлж болзошгүй
юм.
Эх үүсвэр: Financial Times
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Цар тахлын үеэр хамгийн өсөлттэй байгаа ТОП-10 компани
Ихэнх компаниудын хувьд энэ жил таагүй жил болж байгаа ч цөөн хэдэн компани өндөр
өсөлтийг харуулж байна: COVID-19 цар тахлын вакцин гаргахаар ажиллаж буй эм үйлдвэрлэгчид;
гэрээсээ ажиллах чиг хандлагын улмаас борлуулалт нь өссөн технологийн аваргууд; хорио
цээрийн үеэр айл гэрийн хэрэгцээг онлайнаар хангаж буй жижиглэнгийн худалдаачид зэрэг.

1. Amazon
Салбар: онлайн худалдаа

$401.1bn
Зах зээлийн үнэлгээний
нэмэгдэл

Амазон нь коронавирусын
хямралын үеэр ложистикээ
тогтвортой байлгахын тулд
4 тэрбум доллар зарцуулж
магадгүй гэж таамаглаж
байна.

Дэлхий даяар хөл хорион арга хэмжээ авсантай холбоотойгоор Amazon компани нь өрхүүдийн
хэрэглээний чухал бараа бүтээгдэхүүнээ нөөцлөх гол эх үүсвэр болж, улмаар компанийн
борлуулалтын орлого огцом өссөн юм. Онлайн дэлгүүрийн эрэлт ихсэж, олон сая ажилчид
гэрээсээ ажиллахдаа уг компанийн “cloud-computing” үйлчилгээг ашиглах болсноор уг компанийн
хувьцаа түүхэн өндөр түвшиндээ хүрээд байна.

2019 оны сүүлчээр 20
сая хүн уг компанийн
“Teams” аппликейшнийг
ашигладаг байсан бол 4р сард 75 сая хүн болж
нэмэгдсэн байна.

2. Microsoft
Салбар: Технологи

$269.9bn
Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

Олон сая ажилчид гэрээсээ ажиллах болсон нь уг компанийн Teams гэх харилцаа холбооны
аппликейшн, Azure гэх хамтын ажиллагааны платформ, мөн Xbox гэсэн тоглоомын үйлчилгээний
эрэлтийг эрс нэмэгдүүлсэн байна.

3. Apple
Салбар: Технологи

$219.1bn
Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

iPhone үйлдвэрлэгч нь 2020
оны эхний улиралд хэдий
бүх дэлгүүр нь хаагдсан ч
$58.3 тэрбумын борлуулалт
хийжээ.

Apple компани шинэ iPhone, iMac болон MacBook Air гаргаснаар улам олон хэрэглэгчдийг өмсөж
болох технологи болон үйлчилгээний экосистемдээ татсан байна. Apple-ийн удирдлагууд нь
гэрээс ажиллаж буй сая сая хэрэглэгчид электроникоо шинэчлэх хандлага илэрч байгаа тул
зарим бүтээгдэхүүнийх борлуулалт улам ихэснэ хэмээн таамаглаж байна.
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4. Tesla
Салбар: Авто машин

$108.4bn
Зах зээлийн үнэлгээний
нэмэгдэл

402 миль: Tesla-н хамгийн
сүүлийн үеийн Model S-н
чадамж нь технологийн
тэргүүлэх чиглэлийг
тодорхойлж байна.

Батарейгаар ажилладаг автомашины технологийн тэргүүлэгч болох Tesla уламжлалт авто машин
үйлдвэрлэгч өрсөлдөгчдөөсөө илүү өндөр өсөлтийг харуулж байгаа нь ерөнхий технологийн
салбарын өсөлтөөр голчлон тайлбарлагдаж байна. Уг компанийн CEO Elon Musk нь өөрийн биеэр
Tesla компанийн хувьцааны үнэ хэт өндөр байгааг твиттэрээр дамжуулан мэдэгдсэн байна.

Уг компанийн онлайн
тоглоомын орлого 2020
оны эхний улиралд 31
хувиар өссөн байна.

5. Tencent
Салбар: Технологи

$93bn
Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

Tencent-ийн сар бүрийн видео захиалагчдын тоо 112 сая, дуу хөгжим татагчдын тоо 43 сая, харин
коронавирусын үед гоймон худалдаж авах, хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийг шалгахад зайлшгүй
шаардлагатай болсон WeChat олон нийтийн медиа апп-н хэрэглэгчдийн тоо 1.2 тэрбум давж тус
тус өссөн байна.

6. Facebook
Салбар: Технологи

$85.7bn

Энэ оны эхний улиралд
Facebook-ийн анхан
сурталчилгааны тоо 39
хувиар өссөн байна.

Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл
Цар тахлын үеэр Facebook-н зар сурталчилгааны бизнес унасан ч уг компанийн 2.6 тэрбум
хэрэглэгчид хөл хорион улмаас уг платформ дээр илүү их цагийг өнгөрөөх болсон байна. Үүнээс
гадна тус компани шинэ видео чат, шууд дамжуулалтын функцуудыг нэвтрүүлж, мөн Facebook
Shops гэгдэх Amazon-тай өрсөлдөх цахим худалдааны нэгэн тоглогчийг зах зээлд нэвтрүүлжээ.

5

Эх үүсвэр: Financial Times

Цар тахлын үеэр хамгийн өсөлттэй байгаа ТОП-10 компани

7. Nvidia
Салбар: Технологи

$83.3bn

Хорио цээрийн үеэр Nvidiaн платформ дээр тоглоом
тоглоход зарцуулсан нийт
цаг 50 хувиар өссөн байна.

Зах зээлийн үнэлгээний
нэмэгдэл
Nvidia-ийн график чипүүд нь тоглоомын машин, сургалтын системүүдийн гол хэрэгсэл болж,
компанийг эдийн засгийн хүнд уналтаас хамгаалж чадсан юм. Хятадад интернет кафе хаагдсан
мөн томоохон худалдан авагч болох автомашины үйлдвэрүүд хямралд орсон зэрэг нь
компанийн борлуулалтыг бууруулсан ч дижитал хэрэглээ ихэссэнтэй холбоотойгоор томоохон
компаниудын мэдээллийн төвийн чипүүдийн эрэлт нэмэгдэж байна.

Хэдийгээр 3-р сард зар
сурталчилгааны орлого
огцом унасан ч YouTubeийн орлого бараг 10
хувийн өсөлттэй
байжээ.

9. PayPal
Салбар: Төлбөр тооцоо

$65.4bn

8. Alphabet
Салбар: Технологи

$68.1bn
Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

Энэ оны 4-р сард шинэ
хэрэглэгчдийн тоо 7.4 саяар
нэмэгджээ.

Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

T-Mobile эхний улиралд
452,000 дараа төлбөрт
хэрэглэгчдийг
үйлчилгээндээ нэмсэн
байна.

10. T-Mobile
Салбар: Харилцаа холбоо

$59.7bn
Зах зээлийн үнэлгээний нэмэгдэл

Зах зээлийн үнэлгээ нь хамгийн өндөр өсөлттэй байгаа компаниудын дийлэнх нь технологийн
салбарт харьяалагдаж байна. Энэ нь цар тахлын улмаас авсан хорио цээрийн арга хэмжээ,
гэрээс ажиллах заавар зөвлөгөө нь интернет холбоо, сошиал платформ, дижитал бараа
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлтэд хэрхэн эерэгээр нөлөөлж байгааг харуулж байна.
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