Гурван тэрбумын үнэтэй
Хонконгийн газар

Tencent-ийн мобайл тоглоомын ашиг
тэнгэрт хадав

Ногоон хувьсгал Африкийн
боломжийг нээнэ

Henderson-ий өгсөн нийт үнэ Хонконгийн хувьд хамгийн өндөр
үнэ болсны зэрэгцээ нэгж үнэ ч дээд хэмжээг тогтоолоо. > 10

Tencent-ийн мобайл тоглоом, цэнгээнт болон нийгмийн
сүлжээний аппууд Хятадын зах зээлд тэргүүлэв. > 10

Тус тив жилдээ 40 тэрбум ам.долларын хүнс импортолдог авч
хөдөө аж ахуйн том үйлдвэрлэгч болох боломж бий. > 10

Бээжингээс Пакистанд хэрэгжүүлж
буй “Зууны төслүүд”
1
Өрсөлдөж дийлэхээргүй
хямд бүтээгдэхүүнийг хятадууд
манайд шахна гэсэн айдас бий.
Гэхдээ бидэнд Хятадаас өөр
сонголт байхгүй” хэмээн тус
улсын худалдааны сайд Куррам
Дастгир Хан тайлбарлав.
Пакистаныг хөрш Энэтхэг
төдийгүй, үйлдвэрлэлийн
томоохон бааз байгуулж амжсан
Бангладештай харьцуулахад
эдийн засгийн хүндрэлтэй
байгааг сайдын үг нотлов.
Улс төрийн тогтворгүй
байдлаас мултарч, дэд бүтцээ
хөгжүүлэхээр чармайж буй
хөршдөө Бээжин 55 тэрбум гаруй
ам.долларын хөрөнгө оруулах
төлөвлөгөөтэй. Үүнд цахилгаан
станц, авто болон төмөр зам
байгуулах дэд бүтцийн төсөл
багтаж байна. Хятадын төслүүд
ирэх таван жилд дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний 20 хувийг
эзэлж, эдийн засгийг дахиад
гурван хувиар өсгөж өгнө хэмээн
Пакистаны бизнесийн зөвлөл
тооцоолжээ.
Валютын хямралаа шийдвэр
лэхэд нь туслах үүднээс Бээжин
өнгөрсөн сард нэг тэрбум ам.дол
ларын зээлийг Исламабадад
олго
сон. Хятадууд хөрөнгө
оруулалтаа ашиглан, харьцангуй
ядуу хөршийнхөө нөөц баялгийг
өөрийн болгож, улс төрийн эрх
мэдлээ тогтооно гэсэн иргэдийн
айдсыг ийм зээл багасгаж өгнө
хэмээн Пакистаны бодлого
тодорхойлогчид найдаж байна.
CPEC тоон үзүүлэл
55 тэрбум ам.долларБээжингээс Пакистанд

“Нэг бүс-нэг
зам” төслийн
хүрээнд, хэнд
нь ашигтайд
эргэлзэн
байж Бээжин
хөрш улсдаа
55 тэрбум
ам.долларын
хөрөнгө цутгаж
байна.
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хэрэглэх төслүүд
35 тэрбум ам.долларПакистаны эрчим хүчний
дутагдлыг арилгах
21 цахилгаан станцад
зарцуулах зардал
Пакистаны 20 тэрбум ам.дол
ларын хэмжээтэй худалдааны
алдагдлын гуравны хоёр нь
БНХАУ-д ноогддог. Хятадаас
хөршдөө экспортлох бараа
бүтээгдэхүүний хэмжээ 2012
онд 9.3 тэрбум ам.доллар байснаа
2012-2015 оны хоорондох
гуравхан жилд даруй 77 хувиар
өсөж, 16.5 тэрбум ам.долларт
хүрчээ. Энэхүү жолоогүй

өсөлттэй уялдан Бээжингийн
төслүүдэд сэжиглэнгүй ханддаг
хүмүүс цөөнгүй. “Энэ олон
төслийн айдам хүрэм сөрөг тал
нь” хэмээн Пакистаны хамгийн
том хот, бизнесийн гол төв
Карачи дахь ажил хэрэгч нэгэн
өгүүлсэн юм.
Хил залгаа хөрш хоёр орны
Засгийн газрыг хөндийрүүлэхгүй
гэсэн бодлын үүднээс CPECийг ил тод шүүмжлэх зоригтон
гардаггүй. “Хажууд маань
аварга хөрш оршиж байгаа.
Энэ хөршийн хувьд бид мужаас
нь ялгаагүй” хэмээн тэрбээр
тайлбарлаж байна.
Хятадын талаас дэвшүүлсэн,

CPEC-ийн хэлэлцээрийн анхны
эх хувилбар энэ долоо хоногт
Пакистаны Dawn сонинд
нийтл эгдсэн нь хүмүүсийн
түг
ш үүрийг ихэсгэлээ. Уг
хувилбарт Бээжингийн газрын
тос, аюулгүй байдлын бодлогод
төдийгүй Шиньжяны өөртөө
засах орны хөдөө аж ахуйд
амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг,
хагас цэргийн байгууллага
болох Шиньжяны үйлдвэрлэл,
барилгын корпорацид давуу эрх
олгох заалт байгаа.
Пакистаны
хөрөнгө
оруулалтын томоохон компанийн
захирал уг заалтыг Энэтхэгт
Британийн засаглал тогтох замыг

зассан худалдааны байгууллагын
түүхтэй харьцуулж байв.
“Бид маш хянуур хандахгүй
бол Британийн Ост-Индийн
компанийн түүх давтагдаж
болзошгүй. Алдаа гаргах л юм
бол түүх давтагдаж л таарна”
хэмээн тэрбээр анхаарууллаа.
БНХАУ нь CPEC-ийн хүрээнд
дөрвөн үндсэн зорилт тавиад
байгаа. Үүнд, Пакистаны өмнөд
эргийн Гвадар боомт хүртэл
коридор үүсгэх. Уг боомтыг
хятадууд санхүүжүүлж, босгон,
эзэмших юм. Хоёрдугаарт, цахил
гаан эрчим хүчний хүчирхэг
сүлжээ байгуулах. Гуравдугаарт,
авто болон төмөр замын шугам

татах. Дөрөвдүгээрт, үүсгэсэн
шугамын дагуу эдийн засгийн
тусгай бүс бий болгох. Уг
тусгай бүсэд ажиллах Хятадын
компаниуд татвараас чөлөөтэй
ажиллана.
Дэд бүтцийн салбарт Ислама
бадын хүч хүрэхгүй байгаа ажлыг
Бээжин хийж өгнө. Пакистаны
цахилгааны хэрэглээний оргил
ачаалал зургаан гигаватт
байгаа нь тус улсын цахилгаан
станцуудын хүчин чадлаас
хэтэрчээ. Энэ нь дунд зэргийн
нүүрсний 12 цахилгаан станцын
гаргадаг эрчим хүчтэй тэнцэнэ.
Одоогоор Пакистаны олон газарт
өдөрт хэдэн цагаар тог таслах нь
нийтлэг үзэгдэл.
Энэхүү бэрхшээлийг шийдвэр
лэхийн тулд Хятадын тал 35
тэрбум гаруй ам.долларын зардал
гаргах гэж байгаа нь CPEC-ийн
нийт төсвийн гуравны хоёрыг
эзэлж байна. Бээжин Пакистанд
дулааны нийт 21 цахилгаан
станц шинээр байгуулж өгөх,
эсвэл байгуулахад нь туслах
юм. Эдгээрийн ихэнх нь нүүрсэн
галлагаат дулааны цахилгаан
станц. Үүний дүнд Пакистаны
цахилгааны хомсдлыг хоёр
дахин нөхөхүйц эрчим хүч
үйлдвэрлэдэг болох юм.
CPEC-тэй холбоотой бүтээн
байгуулалтын ажил Пакиста
ны хүнд үйлдвэрлэлд хэдийнэ
түлхэц өгч эхэлсэн. БНХАУ-аас
хэрэгжүүлж буй төслүүдийн
ачаар цементийн үйлдвэрлэл
гурав дахин нэмэгдсэнийг
Пакистаны гол конгломератын
нэг Arif Habib компани
тайлбарлав.

Тус компани
түрээсийн нэгж
фут талбайн
үнийг жилд
419 ам.долларт
хүргэх
шаардлагатай
болж байгаа нь
арлын төв дэх
хамгийн эрэлт
тэй барилгууд
болох Олон
улсын
санхүүгийн
төвийн хоёр
цамхгийн
талбайн
түрээсээс 50
хувь дээш
гарахыг Nomura
фирмийн
шинжээчид
тооцоолжээ.

Гурван тэрбумын үнэтэй
Хонконгийн газар
Женнифер Хьюз
Хонконгийн үл хөдлөхийн
компани таван давхар машины
зогсоолд гурван тэрбум ам.дол
ларын үнэ өгсөн нь тус арлын
зах зээл ямархуу өрсөлдөөнтэйг
харууллаа. Тус арлыг 1997
онд Британийн захиргаанаас
Хятадад шилжүүлснээс хойш
анх удаа хотын төвд газар

худалдаж байгаа нь энэ юм.
Энэхүү наймаа дэлхийн хамгийн
үнэтэй хотыг бусдаас бүр ч дээш
ахиулсан явдал болов. Орон
нутгийн барилгын Henderson
компани 31000 шоо фут талбайн
нэг шоо фут тутмыг нь 6400
ам.доллараар худалдан авсан
бөгөөд цааш нь хөгжүүлбэл илүү
ашиг олох боломжтой.

Tencent-ийн мобайл
тоглоомын ашиг
тэнгэрт хадав
Юан Ян
Хятадад тэргүүлэгч тех
нол ог ийн компани зар
су рта лч и л га аны орлого
болон мобайл тоглоомын зах
зээлд зонхилох байр суурьтаа
тулгуурлан оны эхний улиралд
өнгөрсөн оны мөн үеэс ашгаа
58 хувь өсгөж чадсан байна.
Жилийн орлого нь 7.2 тэрбум
ам.долларт хүрч, Thomson Reu
ters-ийн гаргасан шинжээчдийн
таамгаас давсан бөгөөд ашиг
нь 14.48 тэрбум юань болжээ.
Tencent-ийн мобайл тоглоом,
цэнгээнт болон нийгмийн
сүлжээний аппууд Хятадын
зах зээлд тэргүүлэв. Эдний
хамгийн түгээмэл апп WeChatийг Хятадын мобайл интернэт
хэрэглэгчдийн олонх ашигладаг
ба тэдний тал нь өдөртөө энэ
аппликейшнд цаг хагасыг
зарцуулдаг байна.
WeChat нь мессеж, нийгмийн
сүлжээ, мобайл төлбөр болон
аяллын захиалгыг хүртэл
багтаадаг бөгөөд заримдаа
түүнийг нийтийн үйлчилгээ
хэмээн нэрлэдэг. Tencent-ийн
орлогын түргэн нэмэгдэж байгаа
хэсэг нь нийгмийн сүлжээ болон
бусад зар сурталчилгааны
орлого юм. Түүний хэмжээ
өмнөх оноос 67 хувь өсөж, 4.38
тэрбум юаньд хүрсэн байна.
Тус компани WeChat-ийн
найз нөхдийн бүлэгт өдөрт
хоёроос илүүгүй зар тавих
хязгаарлалтаа хадгалахаар
шийдсэн нь хэрэглэгчдийн
эрх ашигт нийцүүлсэн шийдэл
юм. Үүний үр дүнд зарын тоо
хөөцөлдөхөөс зайлсхийж, үнэ
нь өсөхийн зэрэгцээ зорилтот
бүлэгт хүрэх боломж сайжирна.
Tencent түүнчлэн өнгөрсөн онд
мобайл төлбөрийн үйлчилгээг
идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоог
600 саяд хүргэж, хоёр дахин
нэмэгдүүлсэн ба мөн хугацаанд
Alibaba-ийн төлбөрийн хэрэгсэл
болох Ant Financial-ийн

хэрэглэгчдийг бас хоёр дахин
өсгөсөн авч 450 саяас даваагүй
аж. Бээжинд байрладаг Marbridge
Consulting-ийн шинжээч Марк
Наткин “WeChat Pay Alipay-ийн
ард явж байсан боловч одоо
байдал эсрэгээр эргэж, Alipay
өрсөлдөгчөө дуурайн нийгмийн
сүлжээний онцлогийг тусгасан
үйлчилгээнүүд санал болгохыг
оролдож байна” гэсэн юм.
Tencent Хятадын төв банктай
хамтран онлайн төлбөрүүдийг
боловсруулах төлбөрийн
төв платформ бий болгохоор
ажиллаж байна. Энэ нь онлайн
төлбөрийн үйл ажиллагаанд
илүү зохицуулалт хийгдэх
дохио юм. Jefferies хөрөнгө
оруулалтын банкны интернэт
судалгааны хэлтсийн тэргүүн
Жесси Гуо “Tencent-эд хандах
зах зээлийн хүлээлт улам
дээ
ш илж байна. Ялангуяа,
мобайл тоглоомын гүйцэтгэл
дээшлэх байх гэсэн хүлээлт
хамгийн өндөр байгаа” гэв.
Sensor Tower хэмээх судалгааны
фирмийн ажилтан Руика Линий
ярьснаар өнгөрөгч улиралд
Honor of Kings нэртэй тоглоом
дэлхийд мобайлаар хамгийн
олон татагдсан тоглоомоор
шалгарчээ.
Энэхүү тайлан гарахын өмнөх
өдөр тус компани Universal
Music-тэй Хятадад хөгжмийн
бичлэг түгээх гэрээ байгуулсан
юм. Ингэснээр Tencent Music
өрнөдийн хөгжмийн гол гурван
брэндтэй түншлэгч болсон байна.
Ноён Наткин цааш нь ярихдаа
“Tencent бизнесээ төрөлжүүлэх
чиглэлд маш сайн ажиллаж
байгаа. Гуравдугаар сард Alib
aba шинэ зах зээлийн хамгийн
үнэ цэнэтэй хувьцаа хэмээх
цолыг хүртсэн бол Tencent-ийн
хувьцааны үнэ хэлбэрэлтгүй
өсөж, хөрөнгө биржийн үнэлгээ
нь 320 тэрбус ам.дол
ларт хүрээд байгаа”-г
онцоллоо.

Henderson-ий өгсөн нийт үнэ
Хонконгийн хувьд хамгийн өн
дөр үнэ болсны зэрэгцээ нэгж
үнэ ч дээд хэмжээг тогтоолоо.
Ингэснээр тус компани түрээ
сийн нэгж фут талбайн үнийг
жилд 419 ам.долларт хүргэх
шаардлагатай болж байгаа нь
арлын төв дэх хамгийн эрэлт
тэй барилгууд болох Олон

улсын санхүүгийн төвийн
хоёр цамхгийн талбайн түрээ
сээс 50 хувь дээш гарахыг
Nomura фирмийн шинжээчид
тоо
цоолжээ. Хонконгод оф
фисын түрээсийн үнэ тэнгэрт
хадсаны дээр хоосон байрны
олдоц муу тул Хятадын баян
түрээслэгчид хоёр цамхгийн
түрээсийг нэгж нь 279 ам.доллар

болтол өсгөсөн аж.
Ийм үнэ дэлхийд өртөгөөрөө
хоёрт бичигддэг Нью-Иоркийн
жишихүйц барилгын түрээсээс
75 хувь дээгүүр юм. Гэхдээ
үл хөдлөхийн шинжээчид
Henderson ийм үнэ төлсөн нь
харамсалтай гэхээс илүү газар
нэн ховор байгааг бодолцож
үзвэл алсын хараатай худалдан

авалт болохыг онцолсон
байна. Хонконгод байрладаг
үл хөдлөхийн шинжээч Питер
Чарчхаус “Хэтэрхий мэт
санагдаж магадгүй ч тэнэглэл
лав биш. Хүүгийн түвшин
нэмэгдэж байгаа үед өндөр
үнэтэй мэт боловч ерөнхийдөө
үндэслэлгүй үнэ биш” хэмээн
дүгнэв.
Хонконг, Сингапур, Токио
зэрэг Азийн томоохон хотуудад
арилжааны үндсэн хөрөнгүүд
газраа худалдах нь маш ховор.
Жишээ нь, Jardine Matheson
компани анх 1901 онд хотын
төвд худалдан авсан газраа одоог
хүртэл хадгалж байна. Ойрын
хэдэн жилдээ энд газар худалдах
төлөв харагдахгүй байгаа.
Чарчхаус хэлэхдээ тус компани
1980-аад онд Exchange Square
гэдэг талбайг худалдан авсан
боловч үнэ нь 70 хувь унасныг
тэмдэглэв. Үүний улмаас эднийх
бараг дампуурахад хүрсэн
бөгөөд гашуун сургамжаа санан
яаран худалдан авалт хийхээс
болгоомжилдог болжээ.
Энэ нь бас Henderson-ий худал
дан авалтад дэмжлэг болсон
байна. Хендерсон Ланд компа
нийг 21 тэрбумын хөрөнгөтэй
Хонконгийн хоёр дахь баян Ли
Шау Ки эзэмшдэг гэж Bloomberg
мэдээлсэн. 89 настай ноён Ли
хотын хамгийн баян эзэн Ли
Ка Шингээс зургаан сараар ах
гэнэ. Тэргүүн баяны Cheung
Kong групп мөн дээрх газарт
худалдаанд үнэ өгчээ. Энэ газар
нь Goldman Sachs, Bloomberg,
Barclays зэрэг компаниудын
байрладаг Cheung Kong цамхаг
болон түүний эзэмшлийн
жижиг газрын дунд оршдог.
Ли Ка Шин томоохон барилгын
төсөлд оролцож байсан бол
Henderson компанид
өөрийн нэрийн цамхаг
байхгүй аж.

Ногоон хувьсгал Африкийн
боломжийг нээнэ

Дэвид Пиллинг
Тус тив жилдээ 40 тэрбум
ам.долларын хүнс импортолдог
авч хөдөө аж ахуйн том
үйлдвэрлэгч болох боломж
бий. Беатрис Нката “Сорго бол
мөнгө” гэж хэлэх дуртай. Түүний
дэлгүүр гэгдэх сарайсан модон
амбаарт шалнаас нь дээвэрт
тултал үр, бордоо, хортон
устгагч хураажээ. Хаалганы
жижиг цонхоор худалдан
авагчдад үйлчилнэ. Кенийн
нийслэл Найробигээс зүүн
хойш 260 километрт оршдог
Мукотима гэдэг нойрмог
хотын энэхүү зай муутай пинг
дэлгүүр гэхэд хэцүү. Гэвч энэ
газар Африкийн мянга мянган
фермерийн амьдралыг өөрчлөхөд
тусалж байна. Хатагтай Нкатаг
ирэхээс өмнө нутгийн иргэд зах
зээлгүйн улмаас цөөн шуудай
шош, эрдэнэ шиш мэтийг зарж,
амь зогоодог байжээ.
Ойрын хотод хүрэхийн тулд
энхэл донхол замаар 90 минут
явах хэрэгтэй. Фермерүүд зам
дээр зогсож, тарьсан зүйлээ
худалдахыг оролдовч олигтой

ахицгүй. 38 настай бизнес
эмэгтэй Беатрис Нката Соргоны
анхдагчийн агентлагийг үүс
гэн байгуулснаар байдал
өөрчлөгдсөн гэдэг. Тэрбээр Зүүн
Африкийн нэрэх үйлдвэрүүдийн
ганц нийлүүлэгч болсны дотор
Diageo компанийн эзэмшдэг
Найроби дэх үйлдвэр ч багтана.
Тэд хямд үнэтэй шар айраг
үйлдвэрлэхийн тулд соргыг
ихээр худалдан авдаг. Энэ нь
түүний 14000 фермерт батал
гаатай орлого гэсэн үг. Тэд
түүнчлэн алга дарам газар дээрээ
соргыг тариалах арга барилыг
судалж, ургацаа арвижуулахыг
эрмэлзэж байна.
Хатагтай Нката тэдэнд үр,
бордоог голдуу зээлээр худал
дахын зэрэгцээ трактор, үр
цацагч зэргийг түрээслүүлнэ.
Сургалтын төлбөрийн урьд
чилгааг ч зээлээр төлж
байсан удаа бий. Түүний фер
мерүүдийн нэг 61 настай Жафет
Кибаарагийн хувьд амьдрал
нь одоо л эхэлж байгаа аж.
Тэрбээр “Би ядуу байдалдаа
бүүр дасчихсан байсан” гээд

инээснээ үхэр, ямаатай худалдан
авч, эхнэр нь мөнгөний ачаар
сайхан хувцасладаг болсныг
ярив. Түүний найман хүүхэд
ажил хийх буюу сурч байгаа
гэнэ. Африк бол маш түргэн
хотжиж байгаа тив. Гэвч хүн
амынх нь 60 орчим хувь хөдөөд
амьдардаг агаад зарим нь хэдэн
зууны өмнөх аргаараа тариалан
эрхэлдэг. Ургац сайжирсан хэдий
ч хөгжил дэвшлийн ард хоцорчээ.
Африк тив хөдөө аж хуйн
том ү йлдвэрлэгч болох
чадалтай. Гэтэл 40 тэрбум
ам.доллараар хүнс импортолж
байна. Сомали, Өмнөд Судан,
Нигери зэрэг оронд өлсгөлөн
нүүрлээд байгаа үед мөнгө олох
тариалан, хүнсний экспортын
тухай ярих нь мэдрэмжгүй
мэт санагдаж магадгүй. Гэхдээ
Африкийн өлсгөлөн муу цаг
агаар, муу ургацаас бус муу
бодлогоос улбаатай. Юуны
өмнө африкчууд тариалангийн
бизнесийн талаар бодох цаг
болж. Зөв бодлого хэрэгжүүлбэл
тус тив хүнс экспортлогч болж
чадна. Үүнээс олон талын ашиг

тус ирнэ. Газар дээр амьдарч буй
хагас тэрбум хүний амьжиргааг
дээшлүүлэхээс гадна гэр бүлийн
хэмжээгээ багасгаж, дараа үеэс
амьдралын түвшнээ эрс өсгөх
боломж нээж болох юм.
Макро эдийн засгийн үүднээс
авч үзвэл хүнс экспортлогчид
гадаад валютын нөөц арвижуулж,
Тайвань, Өмнөд Солонгост
бүтээмжийн гайхамшгийг бий
болгосон капиталын хуримтлал
үүсгэх боломжтой. Үүнд цөөхөн
зүйл шаардлагатай гэж Руандын
Хөдөө аж ахуйн сайд асан, одоо
Найробид ТББ ажиллуулж
байгаа хатагтай Агнес Калибата
ярилаа. Тухайлбал, фермерүүд
итгэлтэйгээр тариалахын тулд
газар ашиглалтын журам тодор
хой байх, бүс нутгийг үрээр илүү
хангах, тариалагчид илүүдлээ
зах зээлд хүргэхийн тулд орон
нутгийн уялдааг сайжруулах,
усалгааны систем барих зэргийг
дурдав. Хатагтай Калибатагийн
хэлснээр юуны өмнө Засгийн
газрууд фермерийн аж ахуйд
анхааралтай хандаж, дэмжих
ёстой бол хувийнхан хөрөнгө
оруулалт хийх хэрэгтэй аж.
Тэрбээр Африкийн олон удир
дагч хөдөө аж ахуйг хоцрогдсон
бөгөөд хөгжлийг урагшуулах
салбар биш гэж үздэгийг
дурдав. Хэрэв өрнөдийнхөн
туслахыг хүсэж байгаа бол
тэд ядуу фермерүүдэд ямаа
худалдан авч өгөх буюу шоколад
худалдан авахдаа таван хувийг
илүү төлөх хэрэгтэй юм.
Тариалангийн татаас олгож,
Африкийн фермерүүдэд дэлхийн
зах зээлд өрсөлдөх замыг нээж
өгөх шаардлагатай. Африкийн
удирдагчид технологийн ачаар
газарт хүрэлгүй ядуурлаас гарна
гэдэг мөрөөдлөөсөө салах ёстой.
Тэд их үсрэлт буюу технологийн
дөрөвдүгээр хувьсгал мэтийн
ярихаас татгалзаж, ханцуйгаа
шамлан тариалангийн гутлаа
өмсөөд жинхэнэ хувьсгал буюу
ногоон хувьсгалын
тухай ярих нь өгөөжтэй.

