Advanced Micro Devices
A chipgyártó egészen kiemelkedő éven van túl és
még csak most jön az igazán nagy dobás. A
részvény ára több mint 400%-ot emelkedett az elmúlt
1 évben és számos olyan termék kerül még
bemutatásra, illetve piacra, amely a korábbi
sikereihez méltó helyre emelheti vissza a céget.

Termékek
A sok éves kitartó munkának és a fejlesztéseknek köszönhetően ez az év az AMD sikereiről
szólhat. Több millió mérnöki munkaóra nyomán jött létre a Ryzen új processzor generáció
teljes termékpalettája, a Naples szerverprocesszor és a Vega videókártyák családja.
Mondanunk sem kell, hogy számos nagy piaci szereplő is az AMD termékeit
választja/választotta (pl.: Apple, Microsoft-XBOX, Sony-PS4). Az értékesítésből származó
bevételek végre nyereségessé tehetik a céget, melyek közül a legtöbb bevételt a szerver
processzorok részlege termeli, magas áruknak és szükséges számuknak köszönhetően.
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Piaci részesedés
Az AMD árfolyamának csúcsa környékén a piac 55%-át uralta. Ez mára 10% környékére
csökkent, ám az új termékeknek és a szektor jellemzőinek (hosszú fejlesztési idők)
köszönhetően az elemzők már erre az évre is 20% feletti marzsot várnak, a jövő évre pedig
40% feletti szintet vetítenek előre.

Eredmények
Az elmúlt évek befektetett munkája és a termékfejlesztések tetemes költsége
veszteségessé tették a cég működését. Az előrejelzések alapján ebben az évben már
70% feletti lehet a bővülés, míg a 2018-as évre már elképesztő 200% feletti emelkedés
várható. Az Amazonon már többször elfogyott a rendelhető mennyiség tekintve az óriási
piaci előnynek (azonos vagy jobb teljesítmény fele olyan árért) és a „friss” konkurencia
hiányának köszönhetően.

S&P 500
Az S&P 500 indexet az egész világon a legfontosabb
tőzsdeindexnek tartják, mely magában foglalja Amerika 500
vezető részvényét. Ahhoz, hogy egy cég az 500 legnagyobb
vállalat közé kerüljön a piaci kapitalizáción kívül fontos még
a megfelelő likviditás és a stabil pénzügyi helyzet. A
legfrissebb hírek alapján az egyik legújabb komponens az
AMD lesz és az index fontossága révén befektetések alapjául
szolgál. Sok befektetési alap az index felosztását másolja, így azok a vállalatok amelyek az
index részévé válnak, rendszerint emelkednek.

Részvényárfolyam
Mint említettük az árfolyam igen nagy emelkedésen van túl, de ez még csak az új
termékek iránti élénk keresletnek, teszteknek és a híreknek volt köszönhető. A termékek
valós értékesítése és bevezetése még csak ezt követően fog megtörténni és a vállalat is
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