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2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Монголын Үнэт Цаасны Бирж (цаашид “Бирж” гэх) нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 312 тоот тогтоолоор “Үнэт цаасны арилжаа, 
тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрлөө авч анхны арилжааг 2017 оны 
11 дүгээр сарын 01-ний өдөр эхлүүлсэн. Бирж өөрийн үйл ажиллагаанд мөрдөх 
дүрэм, журам, зааварчилгаа болон техниологийн аргачлалаа тасралтгүй сайжруулан 
ажилласаар байна. 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 5 үндсэн албатайгаар 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд зарим техник-технологийн болон хууль эрх зүйн 
үйлчилгээг гадны мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан аутсорсинг хэлбэрээр 
авч ашиглаж байна.

Үндсэн үйл ажиллагаа

• Биржийн үндсэн үйл ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулах, боловсронгуй 
болгох зорилгоор “Бүртгэлийн журам”, “Арилжааны журам”, “Гишүүнчлэлийн 
журам”, Төлбөр тооцооны журам”-ыг шинэчлэн найруулж, Санхүүгийн Зохицуулах 
Хороогоор батламжлуулсан.

• Биржид бүртгэлтэй компанийн үйл ажиллагаа, нийтэд заавал мэдээлэх мэдээллээс 
гадна татварын дараах цэвэр ашиг, нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, үнэ ба ашгийн 
харьцаа, ногдол ашгийн харьцаа зэрэг чухал санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг тооцон 
хөрөнгө оруулагчдад www.market.msx.mn вэб хуудсаар хүргэдэг болсон.

• Биржид бүртгүүлэн “Парк таун бонд” гаргах хүсэлт ирүүлсэн Минж Проперти ХХК-
ийн хүсэлтийг шийдвэрлэн, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос анхдагч зах зээлд 
арилжих зөвшөөрөл авахаар хүлээж байна.

• Тайлант хугацаанд хоёрдогч зах зээлд нийт 122 өдрийн арилжаа явагдаж, Анд 
Энерги ХК-ийн 10,252,900 ширхэг хувьцаа 530,685,440 төгрөгөөр арилжигдсан.
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• Энэ хугацаанд AND хувьцааны дээд ханш 51 төгрөг, доод ханш 38 төгрөг, жигнэсэн 
дундаж нь 44.83 төгрөг байлаа.

• 2018 оны 04 дүгээр сараас арилжааны нээлт болон хаалтын үед олон улсад 
ашиглагддаг үнээр удирдуулсан арилжааны хэлбэрийг нэвтрүүлж, захиалгаар 
удирдуулсан арилжааны хэлбэртэй хослуулан арилжааг зохион байгуулж байна.

• Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд харилцагч шууд оролцох зориулалт бүхий 
Харилцагчийн онлайн захиалгын систем буюу OMS (order management system) 
вэб программыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс амжилттай нэвтрүүлсэн.

• Бирж тооцооны гишүүдээр дамжуулан нийт 529,102,940 төгрөгийн төлбөр тооцоо 
гүйцэтгэсэн байна.

• Тооцооны гишүүд Биржийн гишүүн брокерын компаниудтай 26,292,320 төгрөгийн 
репо хэлцэл хийжээ.

График 1. Арилжааны дүн (сараар)

 Тооцооны гишүүд Биржийн гишүүн брокерын компаниудтай 26,292,320 
төгрөгийн репо хэлцэл хийжээ. 

 
График 1. Арилжааны дүн (сараар) 

 

 

Санхүү 
2018 оны эхний хагас жилд компани 529.1 сая төгрөгийн арилжаагаар 4.06 сая 
төгрөгийн шимтгэлийн орлого олсон байна. Нийт орлогын 66 хувийг арилжааны 
шимтгэлийн орлого, 26 хувийг төлбөр тооцооны шимтгэлийн орлого, үлдсэн хэсгийг 
сургалтын төлбөрийн орлого бүрдүүлж байна. 

Хүснэгт 1. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /сая төгрөгөөр/ 

 

 2017 оны дүн  2018 оны эхний 
хагасын дүн 

Борлуулалтын орлого  0.66  4.06 
Борлуулалтын өртөг -  - 
Нийт ашиг 0.66  4.06 
Хүүний орлого 5.51  6.00 
Ерөнхий ба удирдлагын зардал 334.70  247.34 
Санхүүгийн зардал 40.93  28.08 
Бусад зардал 0.72  0.12 
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 2.82  (1.05) 
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) (367.36)  (266.53) 
Орлогын татварын зардал 0.55  0.60 
Татварын дараах ашиг (алдагдал) (367.91)  (267.13) 
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Санхүү

2018 оны эхний хагас жилд компани 529.1 сая төгрөгийн арилжаагаар 4.06 сая төгрөгийн 
шимтгэлийн орлого олсон байна. Нийт орлогын 66 хувийг арилжааны шимтгэлийн 
орлого, 26 хувийг төлбөр тооцооны шимтгэлийн орлого, үлдсэн хэсгийг сургалтын 
төлбөрийн орлого бүрдүүлж байна.

Хүснэгт 1. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /сая төгрөгөөр/

Ерөнхий ба удирдлагын зардлыг бүтцээр нь авч үзвэл нийт зардлын 30 хувийг ажилчдын 
цалин хөлс, ЭМНДШ-ийн зардал, 16 орчим хувийг оффисын түрээсийн зардал бүрдүүлж 
байгаа бол элэгдлийн зардал хамгийн өндөр хувь буюу 40 хувийг бүрдүүлж байна. 
Биржийн арилжаа эхэлсэнтэй холбогдуулан арилжаа, төлбөр тооцоонд ашиглагдаж 
буй програм хангамжид тайлант оноос эхлэн элэгдэл тооцож эхэлсэн.

 Тооцооны гишүүд Биржийн гишүүн брокерын компаниудтай 26,292,320 
төгрөгийн репо хэлцэл хийжээ. 

 
График 1. Арилжааны дүн (сараар) 

 

 

Санхүү 
2018 оны эхний хагас жилд компани 529.1 сая төгрөгийн арилжаагаар 4.06 сая 
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сургалтын төлбөрийн орлого бүрдүүлж байна. 

Хүснэгт 1. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /сая төгрөгөөр/ 

 

 2017 оны дүн  2018 оны эхний 
хагасын дүн 

Борлуулалтын орлого  0.66  4.06 
Борлуулалтын өртөг -  - 
Нийт ашиг 0.66  4.06 
Хүүний орлого 5.51  6.00 
Ерөнхий ба удирдлагын зардал 334.70  247.34 
Санхүүгийн зардал 40.93  28.08 
Бусад зардал 0.72  0.12 
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 2.82  (1.05) 
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) (367.36)  (266.53) 
Орлогын татварын зардал 0.55  0.60 
Татварын дараах ашиг (алдагдал) (367.91)  (267.13) 
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График 2. Үйл ажиллагааны зардлын бүтэц /сая төгрөгөөр/

Ерөнхий ба удирдлагын зардлыг бүтцээр нь авч үзвэл нийт зардлын 30 хувийг 
ажилчдын цалин хөлс, ЭМНДШ-ийн зардал, 16 орчим хувийг оффисын түрээсийн 
зардал бүрдүүлж байгаа бол элэгдлийн зардал хамгийн өндөр хувь буюу 40 хувийг 
бүрдүүлж байна. Биржийн арилжаа эхэлсэнтэй холбогдуулан арилжаа, төлбөр 
тооцоонд ашиглагдаж буй програм хангамжид тайлант оноос эхлэн элэгдэл тооцож 
эхэлсэн. 

График 2. Үйл ажиллагааны зардлын бүтэц /сая төгрөгөөр/ 

 

 

Компани 2017 онд үйл ажиллагааны урсгал зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор банк 
санхүүгийн байгууллагуудаас богино хугацаат зээл авсан бөгөөд эдгээр зээлийн 
хүүгийн зардалд энэ оны эхний хагаст 28.08 сая төгрөг зарцуулжээ.  

Компани тайлант хугацаанд хөрөнгө оруулагчдаас нэмж 674.0 сая төгрөг татан 
төвлөрүүлж,  хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу нэмэгдүүлсэн бөгөөд уг 
хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн хугацааны үйл ажиллагааны мөнгөн зардлын санхүүжилт 
болон зарим хуримтлагдсан өр төлбөрийг барагдуулахад зарцуулсан болно.  
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Компани 2017 онд үйл ажиллагааны урсгал зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор банк 
санхүүгийн байгууллагуудаас богино хугацаат зээл авсан бөгөөд эдгээр зээлийн 
хүүгийн зардалд энэ оны эхний хагаст 28.08 сая төгрөг зарцуулжээ. 

Компани тайлант хугацаанд хөрөнгө оруулагчдаас нэмж 674.0 сая төгрөг татан 
төвлөрүүлж,  хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу нэмэгдүүлсэн бөгөөд уг 
хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн хугацааны үйл ажиллагааны мөнгөн зардлын санхүүжилт 
болон зарим хуримтлагдсан өр төлбөрийг барагдуулахад зарцуулсан болно. 
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Хүснэгт 2. Санхүүгийн байдлын тайлан /сая төгрөгөөр/
Хүснэгт 2. Санхүүгийн байдлын тайлан /сая төгрөгөөр/ 

 

 2018.01.01-ний 
үлдэгдэл 

 2018.06.30-ний 
үлдэгдэл 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 30.80  53.71 
Авлага 93.94  325.85 
Бараа материал 4.95  5.26 
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 60.58  144.68 
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 190.27  529.50 
Үндсэн хөрөнгө 149.60  137.22 
Биет бус хөрөнгө 4,418.39  4,346.17 
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө 229.95  229.95 
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 4,797.94  4,713.34 
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 4,988.20  5,242.84 
Цалингийн өглөг 100.18  72.69 
Татвар, ЭМНДШ-ийн өр 9.15  1.16 
Богино хугацаат зээл  159.99  99.57 
Барьцаа, дэнчингийн өглөг 26.41  24.57 
Бусад богино хугацаат өглөг 335.40  280.91 
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 631.13  478.90 
Урт хугацаат зээл 40.00  40.00 
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 40.00  40.00 
Өр төлбөрийн дүн  671.13  518.90 
Өмч: хувийн 4,187.00  4,380.50 
Нэмж төлөгдсөн капитал 877.00  1,407.50 
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 231.00  231.00 
Эздийн өмчийн бусад хэсэг 50.00  - 
Хуримтлагдсан ашиг (1,027.93)  (1,295.06) 
Эздийн өмчийн дүн 4,317.07  4,723.94 
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 4,988.20  5,242.84 

 

2018 оны эхний хагас жилд 19,350,000 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж эргэлтэнд 
гаргаснаар хувьцаат капиталын дүн 4.38 тэрбум төгрөг, нэмж төлөгдсөн капитал 1.41 
тэрбум төгрөгт хүрч, эзэмшигчдийн өмчийн дүн 4.72 тэрбум төгрөг болж өссөн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны эхний хагас жилд 19,350,000 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж эргэлтэнд 
гаргаснаар хувьцаат капиталын дүн 4.38 тэрбум төгрөг, нэмж төлөгдсөн капитал 1.41 
тэрбум төгрөгт хүрч, эзэмшигчдийн өмчийн дүн 4.72 тэрбум төгрөг болж өссөн байна. 
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Хүснэгт 3. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /сая төгрөгөөр/

Хүснэгт 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан /сая төгрөгөөр/

Хүснэгт 3. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /сая төгрөгөөр/ 
 

 

Өмч НТК 

Хөрөнгийн 
дахин 

үнэлгээний 
нэмэгдэл 

Эздийн 
өмчийн 
бусад 
хэсэг 

Хуримт-
лагдсан 

ашиг 
Нийт 
дүн 

2016.12.31-ний 
үлдэгдэл 3,670.50 360.50 231.00 70.00 -660.02 3,671.98 

Тайлант үеийн 
цэвэр ашиг     -367.91 -367.91 

Өмчид гарсан 
өөрчлөлт 516.50 516.50  -20.00  1,013.00 

2017.12.31-ний 
үлдэгдэл 4,187.00 877.00 231.00 50.00 -1,027.93 4,317.07 

Тайлант үеийн 
цэвэр ашиг     -267.13 -267.13 

Өмчид гарсан 
өөрчлөлт 193.50 530.50  -50.00  674.00 

2018.06.30-ний 
үлдэгдэл 4,380.50 1,407.50 231.00  -1,295.06 4,723.94 

 

Хүснэгт 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан /сая төгрөгөөр/ 
 

 
2017 оны дүн 

 2018 оны эхний 
хагасын дүн 

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (335.09)  (348.12) 
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн 
гүйлгээ 

(515.82)  (286.55) 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  867.40  657.57 
Валютын ханшийн зөрүү  (1.99)  - 
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 14.51  22.91 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл 

16.29  30.80 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл 

30.80  53.1 

 

2018 оны төлөв, зорилт 
Бирж дээр энэ оны сүүлийн хагаст хэд хэдэн бонд болон хувьцаа шинээр арилжигдаж 
эхлэхээр төлөвлөж байна. Шинэ үнэт цаас анхдагч зээлд арилжигдахаас өмнө эрх 
бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай. 

Түүнчлэн Бирж 2018 онд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож, хөрөнгө босгохоор 
төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр Биржийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу Насдак группын арилжаа, төлбөр тооцооны цогц системийг суурилуулах ажлыг 

Хүснэгт 3. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /сая төгрөгөөр/ 
 

 

Өмч НТК 

Хөрөнгийн 
дахин 

үнэлгээний 
нэмэгдэл 

Эздийн 
өмчийн 
бусад 
хэсэг 

Хуримт-
лагдсан 

ашиг 
Нийт 
дүн 

2016.12.31-ний 
үлдэгдэл 3,670.50 360.50 231.00 70.00 -660.02 3,671.98 

Тайлант үеийн 
цэвэр ашиг     -367.91 -367.91 

Өмчид гарсан 
өөрчлөлт 516.50 516.50  -20.00  1,013.00 

2017.12.31-ний 
үлдэгдэл 4,187.00 877.00 231.00 50.00 -1,027.93 4,317.07 

Тайлант үеийн 
цэвэр ашиг     -267.13 -267.13 

Өмчид гарсан 
өөрчлөлт 193.50 530.50  -50.00  674.00 

2018.06.30-ний 
үлдэгдэл 4,380.50 1,407.50 231.00  -1,295.06 4,723.94 

 

Хүснэгт 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан /сая төгрөгөөр/ 
 

 
2017 оны дүн 

 2018 оны эхний 
хагасын дүн 

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (335.09)  (348.12) 
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн 
гүйлгээ 

(515.82)  (286.55) 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  867.40  657.57 
Валютын ханшийн зөрүү  (1.99)  - 
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 14.51  22.91 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл 

16.29  30.80 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл 

30.80  53.1 

 

2018 оны төлөв, зорилт 
Бирж дээр энэ оны сүүлийн хагаст хэд хэдэн бонд болон хувьцаа шинээр арилжигдаж 
эхлэхээр төлөвлөж байна. Шинэ үнэт цаас анхдагч зээлд арилжигдахаас өмнө эрх 
бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай. 

Түүнчлэн Бирж 2018 онд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож, хөрөнгө босгохоор 
төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр Биржийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу Насдак группын арилжаа, төлбөр тооцооны цогц системийг суурилуулах ажлыг 
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2018 оны төлөв, зорилт

Бирж дээр энэ оны сүүлийн хагаст хэд хэдэн бонд болон хувьцаа шинээр арилжигдаж 
эхлэхээр төлөвлөгдөж, бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Энэхүү бэлтгэл ажлын хүрээнд 
хөндлөнгийн хараат бус аудит, хууль, хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийгдэж 
байгаа болно.

Түүнчлэн Бирж 2018 онд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож, хөрөнгө босгохоор 
төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр Биржийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
Насдак группийн арилжаа, төлбөр тооцооны цогц систем суурилуулах ажлыг эхлүүлэх 
боломжтой болох юм. Биржийн системийг шинэчилснээр олон улсын стандартад 
нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, арилжаа, төлбөр тооцоог 
цогц гүйцэтгэх бүрэн боломжтой болно.

Азийн хөгжлийн банк, Олон улсын валютын сан зэрэг байгууллагуудын төсөөллөөр 
Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 2018 оны сүүлийн хагас, 2019 онд таатай 
байх бөгөөд тухайлбал ДНБ-ий өсөлт дунджаар 3-4%, нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлт 
мөн хадгалагдаж 1.8% болохоор байна. 

Инфляцийн түвшин зорилтот 8%-д хадгалагдаж, гадаад худалдааны тэнцэл буурах 
таамаглалыг дотоодын болон олон улсын байгууллагууд гаргажээ. Түүнчлэн Монгол 
улсад хэрэгжиж буй томоохон уул уурхай, дэд бүтцийн төслүүдтэй холбоотоогойр орж 
ирэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ч мөн ирэх 5 жилийн хугацаанд өсөх хүлээлттэй 
байна.
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Монголын Үнэт Цаасны Биржийн  
үйл ажиллагааны онцлог

9

Үнэт цаасны арилжаанд “Захиалгаар удирдуулсан” аргачлалаас 
гадна “Үнээр удирдуулсан” аргачлалыг мөн нэвтрүүлсэн.

Энгийн арилжаанд оролцохоос гадна дэнчингийн арилжаанд 
оролцох боломжтой.

Хувьцаа зээлж зарах буюу short sell хийж болно.

БҮРТГЭЛ

АРИЛЖАА

Бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагч Биржийн шалгуур шаардлагыг 
хангахаас гадна Биржээс хараат бус гишүүдээс бүрдсэн 
“Бүртгэлийн хороо”-нд үнэт цаасны танилцуулгаа танилцуулж 
Биржид бүртгүүлэх зөвшөөрөл авдаг.

Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч мэдээллээ тогтмол олон нийтэд 
хүргэх үүрэг хүлээж, “Нийцүүлэгч”-тэй гэрээ байгуулан ажилладаг.
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Клирингийн гишүүнтэй гэрээ байгуулан ажилласнаар бууруулж, 
Биржийн гишүүн брокерын компани үнэт цаасны арилжаанд 
оролцохдоо репо хэлцэл хийх, үнэт цаас барьцаалах зэрэг нэмэлт 
боломжуудыг ашиглах боломжтой.

Дэнчин, барьцаа зэргээр дамжуулан эрсдэлийн удирдлагын 
тогтолцоог Бирж хэрэгжүүлж байгаа учир төлбөрийн эрсдэл учрах 
магадлал бага.

Репо хэлцэл хийх, хувьцаагаа барьцаалах боломжтой.

Зах зээл үүсгэгчийг зах зээлд анхлан нэвтрүүлж, үнэт цаасны 
хөрвөх чадварыг баталгааг хангуулан ажиллаж байна.

Т+3 хугацаанд төлбөр тооцоог гүйцэтгэдэг.

ТӨЛБӨР ТООЦОО

ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧИД


