ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
 ۲آﮔﻮﺳﺖ ۲۰۱۸
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺖ ﻓﯿﻠﯿﭗ
ارزش ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻮ اس ﺳﺘﯿﻞ  ،ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز  t & At ،و اﮐﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮭﺎ
ﺟﻮﺟﮫ اﻧﺪ.
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﮫ ﻣﺮز ﺗﺎزه ای رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ:
)ارزش ﺳﮭﺎم آن از ﻣﺮز ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﮔﺬﺷﺖ(.
اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭼﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺮوزه روز ﺷﻤﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﮭﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی از ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎرات را در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دھﮫ  ۱۹۷۰ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ در آن ﭼﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ) رھﺒﺮی اﭘﻞ ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ  ،ﻣﻮﺟﺐ اوج ﮔﯿﺮی ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ۹
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ارﻗﺎم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﻣﺎ اﺛﺮات ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم ﻣﯿﺮود و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺧﻮش ﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﻌﻮد اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺳﮑﻮن رﺷﺪ ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ دارد .ﻧﻔﻮذ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺮ آن داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻧﮭﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﮫ ادﻋﺎﯾﯽ
ﺧﻨﺪه دار اﺳﺖ(.
در ﭼﻨﺪ دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ در ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات روی داده اﺳﺖ.
در  ۱۰۹ ، ۱۹۷۵ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎم ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻮدھﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.اﻣﺮوزه روز ﻓﻘﻂ  ۳۰ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎرات را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ و ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻔﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ  ،در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ)طﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر ) (Herfindahl-Hirschmanﻣﻌﯿﺎری ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ارﻗﺎم و ﺑﮭﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎھﻢ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻮﯾﮋه در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ  ۹۹درﺻﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻨﮭﺎی دﺳﺘﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﮔﻮﮔﻞ  ۵۹درﺻﺪ ﺳﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .آﻣﺎزون ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ را در دﺳﺖ دارد  ،ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و در
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  ،ﻣﻮزﯾﮏ و وﯾﺪﺋﻮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺮوزه روز ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺛﺮوﺗﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ۵ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در اواﺧﺮ دھﮫ  ۱۹۹۰ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ  ۵ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﻢ ﺛﺮوﺗﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در ﯾﮏ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺶ ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در  ۳ﺷﺮﮐﺖ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭼﮭﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن  ۹۸٪ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ  T-mobileو Sprintﺑﺎھﻢ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﻣﺴﺎل ﺑﮫ  ۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺤﺼﺎرات  ،ﺳﻮد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد  ،اﻣﺴﺎل ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  :ﻓﯿﺲ ﺑﻮک  ،اﭘﻞ  ،netflix ،اﻣﺎزون و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ  alphabetﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از
ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺳﮭﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﭘﻮر) (S&P500را در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ...
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﺳﻮد ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ اﺳﺖ  ،اوﺿﺎع رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ارزش ﺳﮭﺎم آﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ اش ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و از ﺟﮭﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر  ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺷﮑﺎف درآﻣﺪھﺎ و ﺳﮑﻮن ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﺳﮭﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﺎل ۱۹۹۹
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻮده اﺳﺖ.
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