
ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Засгийн газрын бонд (10-жилийн)

Купон % Улс Өгөөж (%)
Өгөөжийн 

өөрчлөлт

Өгөөжийн 

зөрүү 

(Америк)

0.625 Америк 0.540 -0.016 -

0.000 Герман -0.521 0.019 -106.1

4.750 Их Британи 0.105 0.015 -43.4

2.500 Австрали 0.828 -0.038 28.8

0.100 Япон 0.015 -0.005 -52.5

0.000 Франц -0.200 0.018 -74.0

0.950 Итали 1.014 0.042 47.4

1.250 Испани 0.333 0.014 -20.7

S&P 500 индекс: Үнийн  үзүүлэлт

Хувьцааны индексүүд

Америк (17:07 07/31/20)

Нэр Үнэ цэнэ Өөрчлөлт 1-өдөр 5-өдөр 1-сар 1-жил

DJIA 26,428.32      114.67 0.44% -0.16% 2.33% -0.21%

S&P 500 3,271.12        24.9 0.77% 1.73% 4.51% 11.56%

Nasdaq 100 10,905.88      190.37 1.78% 4.03% 5.45% 41.77%

Russell 2000 1,480.43        -14.67 -0.98% 0.88% 3.39% -3.47%

NYSE Comp. 12,465.05      -68.23 -0.54% 0.03% 3.95% -2.92%

Европ

FTSE 100 5,897.76        -92.23 -1.54% -3.69% -4.22% -20.38%

DAX 12,313.36      -66.29 -0.54% -4.09% -1.71% 3.71%

Euro Stoxx 50 3,174.32        -33.88 -1.06% -4.12% -3.64% -5.98%

FTSE MIB 19,091.93      -136.54 -0.71% -4.90% -3.22% -9.29%

Ази, Номхон далай

Nikkei 225 21,710.00      -629.23 -2.82% -4.58% -2.67% 2.95%

Hang Seng 24,595.35      -115.24 -0.47% -0.45% -3.07% -8.63%

Shanghai Comp. 3,310.01        23.18 0.71% 3.54% 4.99% 15.42%

BSE Sensex 37,606.89      -129.18 -0.34% -1.37% 4.40% 1.32%

S&P/ASX 200 5,927.80        -123.30 -2.04% -1.60% -2.15% -12.42%

Валют

EUR/USD 1.1779           0.0000 0.00% 1.06% 4.72% 6.04%

USD/JPY 105.83           -0.0100 -0.01% -0.25% -1.57% -0.71%

GBP/USD 1.3083           -0.0003 -0.02% 2.25% 4.81% 7.57%

USD/CHF 0.9133           0.0045 0.50% -0.80% -3.41% -7.01%

AUD/USD 0.7139           -0.0002 -0.03% 0.48% 2.85% 4.95%

USD/CNY 6.9752           0.0000 0.00% -0.60% -1.29% 0.50%

USD/HKD 7.7505           0.0000 0.00% -0.01% 0.00% -0.99%

USD/CAD 1.3413           -0.0001 -0.01% -0.03% -1.04% 1.58%

USD/MXN 22.274           -0.0033 -0.01% -0.05% -1.55% 15.37%

Bitcoin (BTC/USD) 10,711           -1124.0 -9.50% 11.24% 17.75% 3.06%

U.S. Dollar Index 93.321           0.0990 0.11% -1.00% -4.00% -4.66%

Түүхий эд (ам.доллараар)

Түүхий нефтийн фьючерс 40.43             0.160 0.40% -2.20% 0.35% -26.74%

Brent нефтийн фьючерс 43.71             0.190 0.44% 0.67% 2.17% -28.54%

Алтны фьючерс 1,994             8.100 0.41% 4.93% 11.58% 37.28%

Мөнгөний фьючерс 24.63             0.414 1.71% 7.20% 34.88% 51.80%

Зэсийн фьючерс 2.86              -0.009 -0.30% -1.21% 4.08% 11.37%

Байгалийн хийн фьючерс 1.82              0.017 0.94% -2.26% 5.21% -15.18%

Bloomberg түүхий эдийн индекс 68.68             0.420 0.62% 0.78% 4.64% -11.07%

Индексийн өгөөж
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Hongkong

Hang Seng: 24,595.35 -0.47%

U.S.A., New York

Dow Jones: 26,428.32 0.44%

S&P 500: 3,271.12 0.77%

NASDAQ 100: 10,905.88

1.78%

Canada, Toronto  

S&P/TSX 60: 978.31 0.12%

Italy, Milan

FTSE Italia A: 20,889.29 -
0.55%

Argentina, Buenos 

Aires  Merval 25: 37,849.99  -

2.33%

Germany, Frankfurt 

DAX: 12,313.36 -0.54%

Belgium, Brussels  

BEL 20: 3,273.37 -2.01%

France, Paris  

CAC 40: 4,783.69 -
1.43%

Spain, Madrid

IBEX 35: 76,996.60 -2.91%

Europe

EURO STOXX 50: 3,174.32 -1.06%

Japan, Tokyo

NIKKEI 225: 21,710.00 -2.82%

Netherlands,

Amsterdam  AEX: 545.29 -

0.71% Great Britain, 

London  FTSE 100: 

5,897.76 -1.54%

Swisse, Zurich  

SMI: 10,005.90 -0.89%

Russia, Moscow  

RTS: 1,234.44 0.17%

Australia, Sydney

S&P ASX 20: 3,257.70 -2.01%

China, Shanghai

Shanghai Comp: 3,286.82 -

0.23%

Chile, Santiago  

IGPA: 13,660.10 1.39%

Эх үүсвэр: Business Insider

АНУ-н ДНБ коронавирусын тархалтыг зогсоох зорилгоор авсан эдийн засгийг хаах, хөл хорио тавих
арга хэмжээний улмаас 2-р улиралд огцом уналт буюу жилийн 32 хувийн уналтыг харуулсан байна.
Гэхдээ энэхүү уналт нь шинжээчдийн таамаглаж байснаас өндөр байсан нь тус улсын гол индексүүд
өсөлттэй дүнтэйгээр зах зээлийг хаахад нөлөөлжээ. Түүнчлэн технологийн 4 том компани
(Facebook, Amazon, Apple, Аллллл) нар 2-р улирлын санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд тавьсан
бөгөөд тэдгээр компанийн улирлын ашиг нь өндөр өсөлттэй, хөрөнгө оруулагчдын хүлээж байснаас
харьцангуй сайн байсан нь хөрөнгийн зах зээлийг өсгөсөн байна.

Эх үүсвэр: Bloomberg economics, Business Insider2

Дэлхийн томоохон индексүүдийн II сараас хойших үнийн харьцангуй үзүүлэлт
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BIG TECH
Технологийн 5 том компани АНУ-н хөрөнгийн зах 

зээлийг ноёрхож байна.

Photo credit: The Economist



ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Financial Times, Visual Capitalist3

Amazon.com Inc компани нь дэлхий нийтийг хамраад буй коронавирусийн хямралын үед ч
борлуулалт ашиг, үйл ажиллагааны орлого нь хурдацтайгаар нэмэгдэж буй технологийн
томоохон компаниудын нэгэн тод жишээ юм. Өнгөрсөн долоо хоногт дөрвөн том технологийн
компани болж Amazon, Apple Inc, Facebook Inc, Allphabet Inc нар хоёрдугаар улирлын тайлангаа
хөрөнгө оруулагч нарт ил болголоо. Уг тайлангаас урьд өмнө байгаагүй хэмжээний эдийн
засгийн доголдол, сая сая ажлын байрны алдагдалд хүргэсэн тахал өвчний үед хүмүүс гэрийн
хорионд орох, гэрээсээ ажиллах, олон нийтийн сүлжээнд идэвхтэйгээр оролцох, онлайн
дэлгүүрээр худалдан авалтаа хийх болсон зэрэг нь эдгээр компаниудын бизнесийг
хөгжүүлснийг харж болно.

Apple, Microsoft,
Amazon, Alphabet
болон Facebook
нь одоогоор S&P
500 индексийн
20-с дээш хувийг
эзэлж байна.

Зах зээлийн үнэлгээ (триллион доллар)

GE 27 удаа Топ-5 эгнээнд 
багтаж байсан байна.

Сүүлийн 42 жилд анхны удаа 
топ 5 компанийн зах зээлийн 

үнэлгээ S&P-н зах зээлийн 
үнэлгээний 20-с дээш хувийг 

эзэлж байгаа бөгөөд мөн анхны 
удаагаа бүгдээрээ технологийн 

салбарынх байна.

Топ 5 компанийн S&P-н зах 
зээлийн үнэлгээнд эзлэх хувь



ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Financial Times, Deutsche Bank analysts4

Одоогоор S&P500 индексийн энэ жилийн үзүүлэлт 1.25 хувьтай 
байгаа бөгөөд хэрэв эдгээр технологийн таван том компанийг 
оруулалгүй тооцвол жилийн үзүүлэлт нь сөрөг 5 хувь болох юм

Индексүүдийг дахин тооцоолсноор

Топ 5 хувьцаа нэгдүгээр сараас хойш 33 хувиар өссөн бол 
үлдсэн 495 хувьцаа нэгдсэн дүнгээр 5 хувиар унасан 

байна.

Amazon.com Inc IV-VI сарын хооронд

нийлүүлэлтийн сүлжээгээ тогтворжуулах,
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулахын
тулд 4 тэрбум америк долларыг зарцуулсан ч
түүхэндээ хамгийн өндөр ашиг орлогыг энэ 2-р
улиралд бүртгүүлж чаджээ. Хорио цээрийн
арга хэмжээтэй холбоотойгоор үйлчлүүлэгчид
онлайн дэлгүүрээс худалдан авалтаа
илүүтэйгээр хийх болж улмаар Amazon
компанийн борлуулалтын орлого 88.9 тэрбум
америк долларт, цэвэр ашиг нь 5.2 америк
долларт хүрч шинжээчдийн таамаглаж
байснаас хол давсан байна.

Amazon.com Inc 
AMZN (U.S.: Nasdaq)  хувьцааны үнэ



ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Financial Times, Barron’s5

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

Apple Inc. апп, гэрээс ажиллах төхөөрөмж,

шинэ, хямд үнэ бүхий iPhone-ийн эрэлт их
байгаатай холбоотойгоор улирлын борлуулалт 11

хувиар нэмэгдсэн гэж мэдээлэв.

Тус компани Пүрэв гарагт 8-р сарын 31-с эхлэн 4:1
хувьцааны хуваагдал хийнэ гэдгээ зарласнаар
тус компанийн нэгж хувьцааны үнэ $40 америк
доллараас давжээ. Энэхүү өсөлт нь компанийн
зах зээлийн үнэлгээг 171 америк доллар буюу
Oracle компанийн нийт үнэлгээнээс ч өндөр
дүнгээр нэмэгдүүлж Apple компанийг $1.84

триллион америк долларт хүргэсэн байна.

Apple Inc 
AAPL (U.S.: Nasdaq)  хувьцааны үнэ

Улирлын 
борлуулалтын өсөлт

22%

Улирлын 
борлуулалтын өсөлт

31%

Улирлын 
борлуулалтын өсөлт

17%

Улирлын борлуулалтын өсөлт

15%

Улирлын нийт 
борлуулалт: 

$59.7 тэрбум
Нэгж хувьцаанд 

ногдох ашиг: 

$2.58



ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Financial Times, Barron’s6

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

Facebook.com Inc. Фэйсбүүк

короанвирусийн тахлын үед ч нийгмийн хэвлэл
мэдээллийн бизнесийнхээ тогтвортой байдлыг
харуулж чадлаа. Хэдийгээр бизнесүүд ихээр
хаагдах, зардлаа хянах болсонтой холбоотойгоор
зар сурталчилгааны орлого буурна гэсэн
хүлээлттэй байсан ч хэрэглэгчдийн оролцоо
нэмэгдсэний ачаар борлуулалт 11 хувиар өсөж
18.7 тэрбум америк долларт хүрсэн байна.

Facebook Inc 
FB (U.S.: Nasdaq)  хувьцааны үнэ

Alphabet Inc. Google-ийн эцэг компанийн

улирлын орлого түүхэндээ анх удаа өмнөх оны
мөн үетэй харьцангуй уналттай гарав. Гэсэн
хэдий ч компанийн борлуулалт шинжээчдийн
таамаглаж байснаас давж, ашиг нь 30% буурсан ч
бараг $7 тэрбум америк доллартой тэнцэж байна.

Энэхүү борлуулалт унахад дижитал
сурталчилгааны зах зээл хямралын улмаас
хумигдсан нь голлон нөлөөлжээ.

❖ YouTube-н зар сурталчилгааны орлого +6%

❖ Google Cloud-н орлого +43%

Alphabet Inc 
GOOGL (U.S.: Nasdaq)  хувьцааны үнэ

Эдгээр
технологийн томчу
удын зах зээлийг
ноёрхож буй нэгэн
шалтгаан нь уг
компаниуд
өрсөлдөгчдөө том
-рохоос нь өмнө
худалдан авдагт
байна гэж зарим
шинжээчид
таамаглаж байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.



Эдгээр
технологийн том
чуудын зах зээл
ийг ноёрхож буй
нэгэн шалтгаан
нь уг компаниуд
өрсөлдөгчдөө т
ом-рохоос нь
өмнө худалдан
авдагт байна
гэж зарим
шинжээчид
таамаглаж
байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум 
доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.

ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Visual Capitalist7

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

AMAZON.COM INC.
AMZN (U.S.: Nasdaq)

Нийт борлуулалт

Борлуулалт, бүсээр

Орлогын 
задаргаа

Онлайн дэлгүүр

50.4%

Бусад

5.0%
Захиалгын үйлчилгээ

Дэлгүүрүүд

6.1%

Amazon вэб 
үйлчилгээ

6.9%

Гуравдагч 
талын 

худалдагчий
н үйлчилгээ

19.2%

Амазон нь цахим 
худалдаа болон 
үүлэн 
тооцооллын аль 
алинд нь өөрийн 
байр суурийг 
хүчирхэгжүүлсээ
р байна.

Дэлхийн үүлэн 
тооцооллын зах 
зээлд эзлэх 
хувь

Дэлхийн үүлэн 
тооцооллын зах 

зээлд эзлэх хувь



Эдгээр

технологийн том

чуудын зах зээли

йг ноёрхож буй

нэгэн шалтгаан

нь уг компаниуд

өрсөлдөгчдөө том

-рохоос нь өмнө

худалдан авдагт

байна гэж зарим

шинжээчид

таамаглаж байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.

ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Visual Capitalist7

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

APPLE INC.
AAPL (U.S.: Nasdaq)

Нийт борлуулалт

Борлуулалт, бүсээр Цэвэр ашиг

Орлогын 

задаргаа

54.7%

Бусад 

бүтээгдэхүүн

9.4%

8.2%

9.9%

Үйлчилгээ
(Үүнд дижитал үйлчилгээ, 

AppleCare, ApplePay, 

лиценз болон бусад 

үйлчилгээ багтана.)

17.8%

iPhone Apple-н 

талаас дээш орлогыг 

бүрдүүлж байна.

Airpod нь 

компанийн томоохон хит болсо

н байна. Энэхүү утасгүй чихэвч 

нь 2019 онд 6-12 тэрбум 

америк доллараар хэмжигдэх 

борлуулалтын орлогыг 

компанидаа авчиржээ.



Эдгээр

технологийн том

чуудын зах зээли

йг ноёрхож буй

нэгэн шалтгаан

нь уг компаниуд

өрсөлдөгчдөө том

-рохоос нь өмнө

худалдан авдагт

байна гэж зарим

шинжээчид

таамаглаж байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.

ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Visual Capitalist8

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

ALPHABET INC.
GOOGL (U.S.: Nasdaq)

Нийт борлуулалт

Борлуулалт, бүсээрЦэвэр ашиг

Орлогын 

задаргаа
Зар сурталчилгааны орлого

70.0%

Зар сурталчилгаа
Google сүлжээний хэрэглэгчид

13.3%

Google Cloud

5.5%
Дараагийн орлогын гол 

үүсвэрийг бий болгохын 

тулд Google компани 

маш олон сонирхолтой 

шинэ төслүүдэд хөрөнгө 

оруулж байна. 

Гэвч одоогийн байдлаар тэд жилийн дөнгөж 

0.6 тэрбум америк долларын ашигтай ажиллаж 

байна.



Эдгээр

технологийн том

чуудын зах зээли

йг ноёрхож буй

нэгэн шалтгаан

нь уг компаниуд

өрсөлдөгчдөө том

-рохоос нь өмнө

худалдан авдагт

байна гэж зарим

шинжээчид

таамаглаж байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.

ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Visual Capitalist9

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

MICROSOFT CORP.
MSFT (U.S.: Nasdaq)

Нийт борлуулалт

Борлуулалт, бүсээр Цэвэр ашиг

Орлогын 

задаргаа
Microsoft Azure
Серверийн 

бүтээгдэхүүнүүд болон 

үүлэн тооцооллын 

үйлчилгээ

25.9%

Office-н бүтээгдэхүүнүүд 

болон үүлэн тооцооллын 

үйлчилгээ

25.2%
Тоглоом

Хайлтын зар

Байгууллагын үйлчилгээ

Аzure-н доор байрлах 

"Ухаалаг үүл" үйлчилгээ 

нь Office-н 

бүтээгдэхүүнээс давж 

одоогоор Microsoft-н 

хамгийн их хэмжээний 

орлогыг бүрдүүлж байна.



Эдгээр

технологийн том

чуудын зах зээли

йг ноёрхож буй

нэгэн шалтгаан

нь уг компаниуд

өрсөлдөгчдөө том

-рохоос нь өмнө

худалдан авдагт

байна гэж зарим

шинжээчид

таамаглаж байна.

Технологийн компанийн худалдан авалт (үнийн дүн: тэрбум доллар)

LinkedIn компанийг $26.2 тэрбумаар худалдан авсан байна.

LinkedIn -г өрсөлдөгчийн аюулыг багасгах зорилгоор авахаа мэдэгдсэн.

ТЕХНОЛОГИЙН ТОМЧУУД

Эх үүсвэр: Visual Capitalist10

Улирлын нийт борлуулалтын: $59.7 тэрбум

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг: $2.58

FACEBOOK INC.
FB (U.S.: Nasdaq)

Нийт борлуулалт

Борлуулалт, бүсээрЦэвэр ашиг

Орлогын 

задаргаа

Facebook-н зар

98.5%
Төлбөр болон 

бусад хураамж.  

1.5%

Facebook компанийн 

нэг хэрэглэгчээс олох 

зар сурталчилгааны 

орлого тогтмол өсөж 

байна.

АНУ болон Канад улсын нэг хэрэглэгчээс 

олж буй орлого дэлхийн дунджаас +4 дахин 

их байна.



ГАДААД ЭДИЙН ЗАСАГ
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Евро бүсийн ажилгүйдлийн түвшин энэ оны эхээр 7.2% байсан бол 
зургадугаар сард 7.8% хүрч өссөн байна. АНУ-д зургадугаар сард нийт 
ажилчдын 11.1% нь ажилгүй байсан нь энэ оны эхэн үеийн 3.5 хувиас 

огцом нэмэгдсэн дүн юм. Европ бүсийн ажлын байрыг хамгаалах 
зорилго бүхий олон төрлийн арга хэмжээнүүд ирэх онд ч мөн 

үргэлжлэх төлөвтэй байгаа бол тахал өвчний улмаас ажлын байраа 
алдсан америкчуудад долоо хоног бүр олгож буй нэмэлт 600 

долларын тэтгэмж ирэх баасан гаригт дуусах юм байна.

Эх үүсвэр: The Wall Street Journal

ДНБ, улирлын өсөлтийг жилээр илэрхийлсэн нь

Баасан гарагт нийтлэгдсэн мэдээллээр 
Евро бүсийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
жилийн 40.3 хувиар буурч, АНУ-н 32.9 
хувийн бууралтаас хол давсан байна.

Энэ нь евро бүсийн ДНБ өмнөх улирлынхаас 12.1 хувиар буурсан гэсэн үг бөгөөд блок 
бүхэлдээ 1995 онд дата хөтөлж эхэлсэн үеэс хойших эдийн засгийн хамгийн огцом уналтыг 
амсаад байна.
Covid-19 цар тахалтай тэмцэхэд зориулж авсан төсвийн дэмжлэг, 2020 оны 
урьдчилсан ДНБ-д эзлэх хувиар

12.3%

9.4%

3.5%

3.4%

2.7%

Евро бүсийн ажилгүйдлийн түвшин энэ оны эхээр 7.2% байсан бол зургадугаар сард 7.8% 
хүрч өссөн байна. АНУ-д зургадугаар сард нийт ажилчдын 11.1% нь ажилгүй байсан нь энэ 
оны эхэн үеийн 3.5 хувиас огцом нэмэгдсэн дүн юм. Европ бүсийн ажлын байрыг хамгаалах 
зорилго бүхий олон төрлийн арга хэмжээнүүд ирэх онд ч мөн үргэлжлэх төлөвтэй байгаа 
бол тахал өвчний улмаас ажлын байраа алдсан америкчуудад долоо хоног бүр олгож буй 
нэмэлт 600 долларын тэтгэмж ирэх баасан гаригт дуусах юм байна.


