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Мэдээний Тойм 

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУРААНГУЙ 
 

 ЗГЖҮЦ-ны 3 дугаар сарын 
арилжааны мэдээлэл.  

 

 100 тэрбум төгрөгийн засгийн 
газрын үнэт цаас нэмж 
бүртгэгдлээ. 

 

 Засгийн газрын үнэт цаасны 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

 

 Санхүүгийн зохицуулах хороо, 
Монголын хөрөнгийн биржийн 
шийдвэрүүд.  

 
 2015 оны 3 дугаар сарын 19-ний 

байдлаар МХБ-ийн гишүүн нийт 
62 ҮЦК байгаагаас нийт 56 ҮЦК-
ийн 2014 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг нэгтгэн 
танилцуулж байна.  

 
 

 Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны агентлаг /JICA/ 
төслийн багийг МХБ-ийн захирал 
хүлээн авч уулзлаа,  

 

 Д.Ангар: Монголын хөрөнгийн зах 
зээлийн ил тод байдал, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ. 

 
 
 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 3-р сарын арилжааны мэдээ 

  

 

СУРГАЛТ 

“Үнэт цаасны зах зээлийн анхан шатны 

суурь мэдлэг олгох” сургалт”-ыг 2015 

оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр  

явуулахаар төлөвлөж байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11323715 -116 

дугаараас авна уу. 

ЖАЙКА-ИЙН ТӨСЛИЙН БАГИЙГ ХҮЛЭЭН 
АВЧ УУЛЗЛАА 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ 
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Д.АНГАР: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, 

ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
МЭДЛЭГ ОЛГОХ                                                     

ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО 
БОЛОН МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН 

БИРЖИЙН ШИЙДВЭРҮҮД 

100.0 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ЗАСГИЙН 

ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС НЭМЖ БҮРТГЭГДЛЭЭ 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН    
ҮНЭТ  ЦААСНЫ  АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

МХБ-ИЙН ГИШҮҮН ҮЦК-ИЙН 2014 
ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ИРЦ 

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2 
ДУГААР САРЫН ЭЦСИЙН БАЙДЛЫН 

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОВЧ 

ХУРААНГУЙ 
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ  ЦААСНЫ  
АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны /Нэгжийн үнэ 100,000 төгрөг/ захиалгыг 
долоо хоног бүрийн Лхагва гарагаас дараа долоо хоногийн Мягмар гараг хүртэл  
авч,   арилжааг зохион байгуулж байна.  Гуравдугаар сард тус үнэт цаасны анхдагч 
зах зээлийн арилжааг 4 удаа зохион байгуулж нийт 49.2 тэрбум төгрөгийн гүйлгээг 
хийсэн байна. 

Өдөр ЗГҮЦ-ны нэр 
Хугацаа   
/7 хоног/ 

Зарагдсан тоо 
хэмжээ /ш/ 

Хүүгийн 
хэмжээ 

Үнийн дүн /төгрөг/ 

2015.03.03 ЗГЭБ-Б-52-291 52 15,215 16.625% 1,521,500,000.00 

2015.03.10 ЗГЭБ-Б-12-292 12 6,727 15.54% 649,471,669.00 

2015.03.10 ЗГЭБ-Б-12-293 12 166,605 15.54% 16,085,212,935.00 

2015.03.17 ЗГЭБ-Б-28-294 28 5,323 14.846% 490,184,424.00 

2015.03.24 ЗГЭБ-Б-12-295 12 316,204 15.435% 30,535,820,280.00 

Нийт зарагдсан ЗГҮЦ  510,074  49,282,189,308.00 
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Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа
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100.0 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС        

НЭМЖ БҮРТГЭГДЛЭЭ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 10–р сарын 21-ний 389 тоот тогтоол 
болон Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2014 оны 10-р сарын 23-
ны өдрийн 169 дугаар тушаалаар 100.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй Монгол 
Улсын Засгийн газрын үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
хөрөнгийн зах зээлд арилжаалах шийдвэр гарсан билээ. Өнгөрсөн хугацаанд тус 
үнэт цаасны арилжааг нийт 17 удаа зохион байгуулж, 99.32 тэрбум төгрөгийн үнэт 
цаасыг арилжсан байна.  
 
Сангийн яамны 2015 оны 3-р сарын 10-ны өдрийн 2015/02-МХБ-3-2 дугаар албан 
хүсэлтийг үндэслэн Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2015 оны 3 
сарын 10-ны өдрийн 76 тоот тушаалаар нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн 
үнэтэй нийт 100.0 тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ-ыг бүртгэж, арилжихаар боллоо.  

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

№ 

Анхдагч зах 
зээлийн 
арилжаа 
явагдсан 

өдөр 

ЗГҮЦ-ны нэр 
MIT Арилжааны системийн 

симбол 

Хугацаа 

/7хоног/ 

Хүүгийн 

хэмжээ 

Нэрлэсэн 

үнэ 

Хямдруулс

ан үнэ 

Хүү төлөгдөх 

хэлбэр 

Дуусах 

хугацаа 

1 2014.11.04 ЗГЭБ-Б-12-274 ZGEB-BL-27/01/15-A0001-0 12 15.795 100,000 96,493 хямдруулсан 2015.01.27 

2 2014.11.11 ЗГЭБ-Б-52-275 ZGEB-BD-10/11/15-A0002-16.25 52 16.25 100,000 - Сар бүр 2015.11.10 

3 2014.11.18 ЗГЭБ-Б-12-276 ZGEB-BL-10/02/15-A0003-0 12 15.99 100,000 96,451 хямдруулсан 2015.02.10 

4 2014.11.25 ЗГЭБ-Б-28-277 ZGEB-BL-09/06/15-A0004-0 28 16.3 100,000 91,952 хямдруулсан 2015.06.09 

5 2014.12.02 ЗГЭБ-Б-12-278 ZGEB-BL-24/02/15-A0005-0 12 15.96 100,000 96,457 хямдруулсан 2015.02.24 

6 2014.12.09 ЗГЭБ-Б-52-279 ZGEB-BD-08/12/15-A0006-16.625 52 16.625 100,000 - Сар бүр 2015.12.08 

7 2014.12.16 ЗГЭБ-Б-12-280 ZGEB-BL-10/03/15-A0007-0 12 15.731 100,000 96,506 хямдруулсан 2015.03.10 

8 2014.12.23 ЗГЭБ-Б-28-281 ZGEB-BL-07/07/15-A0008-0 28 16.436 100,000 91,890 хямдруулсан 2015.07.07 

9 2014.12.30 ЗГЭБ-Б-12-282 ZGEB-BL-24/03/15-A0009-0 12 15.653 100,000 96,523 хямдруулсан 2015.03.24 

10 2015.01.13 ЗГЭБ-Б-12-284 ZGEB-BL-07/04/15-A0010-0 12 14.690 100,000 96,730 хямдруулсан 2015.04.07 

11 2015.01.20 ЗГЭБ-Б-28-285 ZGEB-BL-04/08/15-A0011-0 28 15.292 100,000 92,411 хямдруулсан 2015.08.04 

12 2015.01.27 ЗГЭБ-Б-12-286 ZGEB-BL-21/04/15-A0012-0 12 14.840 100,000 96,698 хямдруулсан 2015.04.21 

13 2015.02.03 ЗГЭБ-Б-52-287 ZGEB-BD-02/02/16-A0013-16.125 52 16.125 100,000 - Сар бүр 2016.02.02 

14 2015.02.10 ЗГЭБ-Б-12-288 ZGEB-BL-05/05/15-A0014-0 12 14.896 100,000 96,686 хямдруулсан 2015.05.05 

15 2015.02.17 ЗГХБ-Б-28-289 ZGEB-BL-01/09/15-A0015-0 28 15.745 100,000 92,204 хямдруулсан 2015.09.01 

16 2015.02.24 ЗГХБ-Б-12-290 ZGEB-BL-19/05/15-A0016-0 12 15.019 100,000 96,659 хямдруулсан 2015.05.19 

17 2015.03.03 ЗГЭБ-Б-52-291 ZGEB-BD-01/03/16-A0017-16.625 52 16.625 100,000 - Сар бүр 2016.03.01 

18 2015.03.10 ЗГХБ-Б-12-292 ZGEB-BL-02/06/15-A0018-0 12 15.54 100,000 96,547 хямдруулсан 2015.06.02 
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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО,  
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ШИЙДВЭРҮҮД 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО Т+1 ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 67 тоот 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд эрх зүйн зохицуулалтын өөрчлөлт болон арилжаа, 

төлбөр тооцооны системд бүрэн өөрчлөлт хийгдэж дууссан тул 2015 оны 3-р сарын 

4-ний өдрөөс эхлэн үнэт цаасны төлбөр тооцоо “Т+1” горимд шилжиж байна. 

ЗАРИМ ҮЦК-ИЙН АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ 
  

2015 оны 1-р улирлын гишүүнчлэлийн үйлчилгээний төлбөрийг бүрэн төлөөгүй нэр 
бүхий 10 үнэт цаасны компанийн арилжаанд оролцох эрхийг 2015 оны 2-р сарын 10-
ны өдрөөс эхлэн түр хязгаарласан билээ. Дараах компаниуд гэрээнд заасан үүргээ 
биелүүлж гишүүнчлэлийн үйлчилгээний төлбөрөө төлсөн тул “Нэйшнл Секюритис 
ҮЦК” ХХК, “Аргай бэст ҮЦК” ХХК, “Гранддевелопмент ҮЦК” ХХК   болон “Фронтиер 
ҮЦК” ХХК-иудын арилжаанд оролцох эрхийг нь сэргээлээ.  

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХК НЬ ХХК БОЛОХ АСУУДЛЫГ ХУВЬЦАА 

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ШИЙДНЭ 

“Азиа Пасифик Пропертис” ХК хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа 2015 оны 4-р сарын  

27-ны 11 цагт зарласан байна. Уг хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд: 

 

 2014 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх  

 Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэр, Компанийн тухай хуулийн 61.1.3-т 

заасны дагуу компанийн санхүүгийн байдлын талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 

танилцуулах  

 ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож, томилох, тэдгээрийн цалин урамшууллын 

зардал болон төсвийг хэлэлцэж батлах  

 Компанийг ХХК болгон өөрчлөн байгуулах төслийг хэлэлцэж батлах  

 Өөрчлөн байгуулагдаж байгаатай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг 

хэрэгжүүлэх журмыг батлах  

 Компанийг ХХК болгон өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан өөрчлөн 

байгуулалтаар бий болох ХХК-ийн дүрмийн төслийг хэлэлцэж батлах 

 Өөрчлөлтөөр бий болох ХХК-ийн ТУЗ-ийг сонгох 
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МХБ-ИЙН ГИШҮҮН ҮЦК-ИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН 

ТАЙЛАНГИЙН ИРЦ 

МХБ-ийн “Гишүүнчлэлийн журам”-ын 2.4.9 дэх заалтын дагуу гишүүн ҮЦК-иуд 
Жилийн эцсийн болон хагас жилийн санхүүгийн тайлан, тэнцлийг Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулинд заасан стандартын дагуу гаргаж, жилийн тайланг 
аудитын дүгнэлтийн хамт дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор, хагас жилийн тайланг 
7-р сарын 25-ны дотор МХБ ТӨХК-д тус тус ирүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 54 ҮЦК үүргээ 
хугацаандаа биелүүлсэн байна.  
 
2014 оны жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлээ ирүүлээгүй 8 ҮЦК-д ГЗ-ийн 2015 оны 2
-р сарын 17-ны өдрийн 48 дугаар тушаалаар торгуулийн арга хэмжээ авсан.  
 
Тайлант хугацаанд “Ти Ди Би Капитал” (1.19 тэрбум), “Юнайтэд секьюритс” (257.9 
сая), “Голомт секюритиз” (90.4 сая), Фронтиер (83.7 сая), “Тэнгэр капитал” (69.3 сая) 
зэрэг ХХК-иуд тэргүүлж 11 ҮЦК нийт 1,7 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж,            
2 ҮЦК-ийн ашиг алдагдал тэнцэн, 46 ҮЦК-ийн 1,6 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай 
ажилласан байна.   
 
2015 оны 3-р сарын 19-ний байдлаар МХБ-ийн гишүүн нийт 62 ҮЦК байгаагаас нийт 

56 ҮЦК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн танилцуулж байна.  
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“МОНСЕК ҮЦК” ХХК ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДИЛЕРИЙН                                       

БАТЛАМЖ ГАРДАН АВЛАА 

Монголын Хөрөнгийн биржээс 2015 оны 2 дугаар сараас эхлэн олон улсын 

хөрөнгийн зах зээлийн стандарт дэд бүтэц болох “Market Makers” буюу 

“Итгэмжлэгдсэн дилер”-ийн тогтолцоог зах зээлд нэвтрүүлсэн билээ. 2015 оны 3 

дугаар сар 24-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүн үнэт цаасны “Монсек 

ҮЦК” ХХК “Итгэмжлэгдсэн дилер”-ийн батламж авч, гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

Мөн гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тул МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2015 

оны 3-р сарын 24-ний өдрийн 94 тоот тушаалаар “Капитал маркет корпораци ҮЦК” 

ХХК-ийн “Итгэмжлэгдсэн дилер”-ийн эрхийг цуцаллаа. 

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНД ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН        

ЭЗЛЭХ ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДСЭН БАЙНА 

2015 оны эхний 2 сарын байдлаар МХБ-ийн үнэт цаасны арилжаанд оролцсон 
гадаадын иргэд, аж ахуйн нэгжийн арилжааны нийт үнийн дүн нь 583 сая төгрөгт 
хүрсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 хувиар нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй байна.  
 
Энэ онд АНУ, Их Британи, БНХАУ, Япон, Солонгос, Малайз зэрэг улсын хөрөнгө 
оруулагч нар давхардсан тоогоор 319 удаагийн арилжаанд оролцсон байна.    

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
http://www.mse.mn/
http://www.mse.mn/
https://twitter.com/StockExchangeMN
https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
https://twitter.com/StockExchangeMN
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Үйл явдал 

ЖАЙКА-ИЙН ТӨСЛИЙН БАГИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА 

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/, Санхүүгийн зохицуулах 
хороо хамтран хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх төслийн үйл ажиллагааг өнгөрсөн 
оны 12 дугаар сараас эхлүүлэхээр болсон билээ.  
 
Төслийн хүрээнд Монголын хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтын эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгож, иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зэргээр 
хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх, зах зээлд 
оролцогчдын үйл ажиллагааг дэмжих, улмаар хөрөнгийн зах зээлийг идэвхжүүлэхэд 
Япон улсын туршлага, ололт амжилтыг хэрэгжүүлэн ажиллах юм. 
2015 оны 3-р сарын 23-ны өдөр МХБ-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Ангар Төслийн багийг 
хүлээн авч уулзлаа.  
 
Уулзалтын үеэр Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, төслийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж,  ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны талаар харилцан санал солилцлоо. 

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2 ДУГААР САРЫН ЭЦСИЙН БАЙДЛЫН 

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОВЧ ХУРААНГУЙ 

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК нь 2015 оны 2 дугаар сарын эцсийн 
байдлаар нийт 209,645,859.20 төгрөгийн орлого олж 152,070,894.13 төгрөгийн 
зардал гаргасан. Үүнээс цалин, түүнтэй холбогдох зардалд нийт 114,051,906.50 
төгрөг, ашиглалтын болон бусад зардалд 38,018,987,62 төгрөг зарцуулсан 
бөгөөд  нийт ашиг өссөн дүнгээр 57,574,964,99 төгрөг боллоо.  
 
Ингэснээр Монголын хөрөнгийн бирж 2015 он гарсаар 2 сар дараалан ашигтай 
ажиллаа. Мөн 5,000,000.00 төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт 
хийгдээгүй болно.  

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
http://www.mse.mn/
http://www.mse.mn/
https://twitter.com/StockExchangeMN
https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
https://twitter.com/StockExchangeMN
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2015 ОНЫ 4-Р САРД ЗАРЛАГДСАН ХУВЬЦАА 

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОВ 

Ням Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба 

   1 2 3 4 

1.Алтайн Зам ХК 

5 6 7 8 

1.Материал Импекс 

ХК 

2.Хөвсгөл Хүнс ХК 

3.Хөвсгөл ХК 

4.Хөвсгөл Геологи 

ХК 

9 10 

1.Эрдэнэ Суврага 

ХК 

2.Хүрд ХК 

11 

12 13 

1.Женко Тур Бюро 

ХК 

2.Хөвсгөл усан зам 

14 

1.Ган Хийц 

15 

1.Жуулчин Говь ХК 

2.Монгол Савхи ХК 

3.Мандал Говь 

Импекс ХК 

4.Гермес Центр ХК 

16 

1.Говь ХК 

2.Тулпар ХК 

3.Дорнод Авто Зам 

ХК 

4.Нако Түлш ХК 

5.Хот Девелопмент 

17 

1.Атар-Өргөө ХК 

2.Баянтээг ХК 

3.Увс Чацаргана ХК 

4.Монинжбар ХК 

5.Евроазиа ХК 

18 

19 20 

1.Дархан Гурил 

Тэжээл ХК 

2.Хөвсгөл алтан 

дуулга 

3.Дэвшил мандал 

ХК 

21 22 

1.Шинэст ХК 

2.УБ-БҮК ХК 

23 

1.Бэрх-Уул ХК 

2.Хасу– Мандал ХК 

24 

1.Таван толгой ХК 

2.Дорнод Импекс ХК 

3.Машин Механизм 

ХК 

4.Зоос Гоёл ХК 

5.Махимпекс 

6.Хар тарвагатай ХК 

25 

1.Бөхөг ХК 

2.Барилга 

Корпораци ХК 

3.Хөсөг Трейд ХК 

4.Буян ХК 

5.Эрээнцав ХК 

6.Авто зам ХК 

26 

1.Завхан баян ХК 

2.Буудайн Цацал ХК 

3.Баялаг налайх ХК 

27 

1.Цагаантолгой ХК 

2.Монгол Керамик 

ХК 

3.Баян-Алдар ХК 

4.Оллоо ХК 

5.Азиапасифик ХК 

6.Дорнод худалдаа 

ХК 

7.Цуутайж ХК 

28 

1.Могойн Гол ХК 

2.Монгол Шир ХК 

3.Сэлэнгэ Сүрэг ХК 

4.Эрдэнэт Авто Зам 

ХК 

5.Э-Транс Ложистикс 

6.УИД ХК 

7.Монноос ХК 

8.Шивээ Овоо ХК 

9.Даваанбулаг ХК 

10.Баянгол ЗБ ХК 

11.Монголын гэгээ 

ХК 

29 

1.Дархан ЗБ ХК 

2.Ариг гал ХК 

3.Улаанбаатар хивс 

ХК 

4.Арилжаа Импекс 

ХК 

5. Багануур ХК 

6.Түшиг Уул ХК 

7.Талх Чихэр ХК 

8.Шимгэл ХК 

9.Эрдэнэт Хүнс ХК 

10.АПУ ХК 

11.Жинст Увс ХК 

30 

1.Сор ХК 

2.Тахь-Ко ХК 

3.Гутал ХК 

4.Хай Би Ойл ХК 

5.Шарын Гол ХК 

6.Ингэттолгой ХК 

7.Монголын Хөгжил 

үндэсний нэгдэл ХК 

8.Ундрага-Өмнөговь 

ХК 

9.Ган хэрлэн ХК 

10.Бишрэлт ХК 

 

11.Сүү ХК 

12.Монгол мах экспо 

ХК 

13.Монголиа 

Девелопмент ресурс 

ХК 

14.Хөх Ган ХК 

15.Хорго Хайрхан ХК 

16.Бөөний Худалдаа 

ХК 

17.Монгол 

Секюритис ХК 

18.ХААБЗ ХК 

19.Дорнод тээвэр ХК 

20.Эвлэл ХК 

21.22-р бааз 

22.Монголын ЦХ ХК 

23. Силикат ХК 

24.Тавилга ХК 

25. Баянбогд ХК 

26.Булган гурил 

тэжээл ХК 

27.Арвижих ХК 

28. Алтай нэгдэл ХК 

29.Бүтээл ХК 

 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
http://www.mse.mn/
http://www.mse.mn/
https://twitter.com/StockExchangeMN
https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
https://twitter.com/StockExchangeMN
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Д.АНГАР: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, 

ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ 

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д. Ангартай 
бид ярилцлаа. АНУ-ын Төв Арканзасын 
их сургуульд бакалавр, Их Британийн 
Ливерпулийн их сургуульд олон улсын 
санхүүгийн чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан тэрээр Хөрөнгийн биржийн 
захирлын ажлыг авахаас өмнө Сангийн 
яаманд 10 орчим жил ажилласан 
туршлагатай юм.   
 
Хөрөнгийн зах зээл уналттай байсан 
цаг үед мэргэжлийн чадварлаг хүн 
Монголын хөрөнгийн биржийг 
удирдаж байж энэ зах зээл сэргэх 
ёстой гэсэн хүлээлт өндөр байлаа. 
Төрийн Өмчийн Хорооны удирдлагад 
байхдаа улс төрийн голдуу томилгоо 
хийгдэж ирсэн Монголын хөрөнгийн 
бирж Сангийн яамны удирдлагад 
шилжсэн нь ийнхүү мэргэжлийн 
санхүүч биржийн удирдлагаар 
томилогдох боломжийг олгосон гэж 
ойлгож болох уу?  
   
Миний хувьд 2002 онд Сангийн яаманд 
анх ажилд орж Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн тангараг өргөснөөс хойш аль ч 
сайд, удирдлагын үед өөрт оноогдсон 
ажил үүргээ чанарын өндөр гүйцэтгэлтэй, 
хариуцлагатайгаар гүйцэтгэхийг л зорьж 
ирснээс бус аливаа улс төрийн нам, улс 
төрчдийн нөмөр нөөлөгт явсангүй. Ж. 
Эрдэнэбат сайдыг оруулаад найм дахь 
Сангийн сайдын удирдлага дор хамтран 
ажиллаж байна.  
   
Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа 
доголдож дампуурлын ирмэгт тулсан 
байсан тул Засгийн газрын зүгээс 2014 
оны 5 сард шуурхай шийдвэр гарган 
Хөрөнгийн биржийн удирдлагыг Сангийн 
яамны мэдэлд шилжүүлсэн юм билээ. 
Ийнхүү Сангийн яамны зүгээс надад 

Үйл явдал 

итгэл, хариуцлага хүлээлгэснээр миний 
бие энэхүү албанд томилогдсон. Энэхүү 
томилгооны ард бүхэл бүтэн төрийн 
яамны нэр хүндийн асуудал яригдах 
учраас миний зүгээс өөрт ирсэн өндөр 
хариуцлагыг ухамсарлаж, үр дүнг бодит 
ажлын гүйцэтгэл, өөрчлөлтөөр 
харуулахыг л зорин ажиллаж байна.     
 
Та ажлаа аваад 8 сар болжээ. Энэ 
хугацаанд биржийн үйл ажиллагаа 
сэргэж, арилжаанууд идэвхжиж 
байгаа нь өдөр тутмын 
мэдээллүүдээс тод харагдаж байна. 
Сэргэлтийг цаашид эрчимжүүлэхэд 
юу хамгийн чухал байна вэ?  
   
Хөрөнгийн зах зээл гэдэг нь аливаа 
улсын хөгжлийн гол тулгуур байдаг. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
http://www.mse.mn/
http://www.mse.mn/
https://twitter.com/StockExchangeMN
https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521
https://twitter.com/StockExchangeMN
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Засгийн газраасаа авахуулаад аж ахуйн 
нэгжүүд нь өөрт шаардлагатай 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг олон нийтээс 
татан төвлөрүүлж урт хугацаат 
хөгжлийн болон бүтээн байгуулалтын 
төслүүдээ санхүүжүүлдэг гол талбар нь 
хөрөнгийн зах зээл байдаг. Олон нийт 
нь эргээд байнгын хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлдэг. Үүнийг банкны зээл эсвэл 
бусад санхүүжилтийн хэлбэр орлох 
боломжгүй байдаг. Харин манай улсын 
хувьд хөрөнгийн зах зээл нь сонгодог 
утгаараа хөгжиж эхлээгүй л байна. 1990
-ээд оны ягаан, цэнхэр тасалбараар 
дамжсан өмч хувьчлалаар үүссэн 
хувьцаа л арилжигдахаас бусдаар шинэ 
бүтээгдэхүүн алга. Шаардлагатай дэд 
бүтэц нь ч хийгдээгүй байна. Олон нийт 
ч ойлгож, сонирхож эхлээгүй байна. 
Тиймээс хөрөнгийн зах зээл дэх олон 
нийтийн итгэлийг сэргээх, зах зээлийг 
идэвхжүүлэхээс ажлаа эхлүүлэх 
шаардлагатай нь харагдсан. Намайг 
ажлаа авах үед буюу өнгөрсөн оны 6-р 
сард Монголын хөрөнгийн бирж нь ганц 
хувьцаа гэсэн бүтээгдэхүүн арилжаалж, 
өдрийн дундаж гүйлгээ нь 10-20 сая 
төгрөгийн хооронд хэмжигдэж байсан. 
Тиймээс нэн тэргүүнд Засгийн газрын 
үнэт цаасыг Монголбанкаар дамжуулан 
арилжаалж байгаа байдлыг өөрчлөх 
ёстой гэж үзсэн. Биржийн хувьцаа 
эзэмшигч болох Сангийн яаманд 
асуудлыг хөндөн тавьсан. Маш шаргуу 
хөөцөлдөж, шаардагдах бүхий л бэлтгэл 
ажлыг хангасны эцэст буюу ердөө 3 
сарын дотор бид Засгийн газрын үнэт 
цаасны тодорхой хэсгийг биржээр 
дамжуулан арилжаалдаг болсноор 
өнөөдрийг хүртэл нийт 80 орчим тэрбум 
төгрөгийн үнэт цаасыг арилжаалаад 
байна. Өөрөөр хэлбэл өмнөхтэй 
харьцуулахад биржийн арилжааны 
үнийн дүн хэдэн арав дахин өсч, өдрийн 
дундаж арилжааны дүн 1.5 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн юм.   
 
Засгийн газрын үнэт цаас буюу 
бондын арилжаа Хөрөнгийн биржид 

Үйл явдал 

орж ирснээр арилжаа сэргэсэн гэлээ. 
Гэхдээ энэ нь Хөрөнгийн биржийн 
үндсэн ажил мөн үү?  
   
Засгийн газрын үнэт цаас буюу бонд нь 
хөрөнгийн зах зээлийн суурь 
бүтээгдэхүүн юм. Засгийн газрын үнэт 
цаасны хүү нь тухайн улсынхаа хувьд 
“benchmark” буюу суурь хүү болдог. Суурь 
хүүн дээр үндэслэж бусад байгууллага, 
аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгийн зах зээлд 
санхүүжилт босгох боломж, өртөг зардал 
болон эрсдлээ тооцоолдог юм. Тиймээс 
аливаа улсын Засгийн газар нь дотоодын 
бондын зах зээлийг хөгжүүлж Засгийн 
газрын үнэт цаасны хүүг хамгийн бага 
түвшинд байлгахыг эрмэлздэг нь ийм 
учиртай юм. Засгийн газрын үнэт цаасны 
хүү бага байх нь мэдээж тухайн Засгийн 
газартаа ашигтайгаас гадна хамгийн гол 
нь дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн 
санхүүжилт босгох боломжийг нээж, 
зардлыг бууруулдаг чухал ач 
холбогдолтой юм. Сүүлийн үед бусад 
улсын Засгийн газрын үнэт цаас нь хасах 
хүүтэй болсон. Төрдөө мөнгө 
зээлүүлснээрээ хүү авах биш харин хүү 
төлдөг болсон.   
 
Гэтэл манай улсын хувьд хамгийн суурь 
зарчим нь алдаатай байгаа нь харагдсан. 
Засгийн газар нь бондоо зах зээлийн 
зарчмаар бус харин Монгол банкин дээр 
хэдхэн арилжааны банкны дунд арилжиж 
байна. Хоёрдогч зах зээлийг 
хөгжүүлээгүй, хөгжүүлэх ч сонирхолгүй 
явж ирсэн байна. Ердөө 4-5 банк л үнэ 
өгснөөр Засгийн газрын үнэт цаасны хүүг 
буюу Монгол Улсын суурь хүүг тогтоож 
иржээ. Үүний бодит эрсдэл нь суурь хүү 
зах зээлийн бодит ханшаас гажуудах 
эсвэл хүүг зохиомлоор өсгөх явдал юм. 
Банкууд өнгөрсөн оны 6 сард дунджаар 
9%-тай байсан Засгийн газрын үнэт 
цаасны хүүг ердөө 3-4 сарын дотор 16-
18% хүртэл нь өсгөсөн. Банкууд 2.2 их 
наяд төгрөгийн Засгийн газрын дотоод 
үнэт цаасыг (Чингис бондоос тусдаа) 
эзэмшиж байна. Засгийн газрын үнэт 
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цаасны үндсэн болон хүүгийн зардлыг 
төсвөөс буюу татвар төлөгчдийн 
хөрөнгөөс тэргүүн ээлжинд 
санхүүжүүлдэг. Тэгэхээр хүүг өсгөх нь 
хэнд ашигтай байсан нь ойлгомжтой. 
Эдийн засаг хүндрэлтэй, ихэнх аж ахуйн 
нэгжүүд алдагдалтай, зарим нь хаалгаа 
барьж байхад банкны сектор 2014 онд 
дангаараа 330 гаруй тэрбум төгрөгийн 
ашигтай ажилласан байгаа нь тэдэнд 
бусдаас илүү давуу тал олгосонтой л 
холбоотой.   
 
Харин өнгөрсөн 11 дүгээр сараас 
Засгийн газрын үнэт цаасны зарим 
хэсгийг Монголын Хөрөнгийн биржээр 
арилжаалж эхэлснээр зарим нааштай үр 
дүнгүүд ажиглагдаж эхэлсэн. Өнгөрсөн 
3 сарын хугацаанд хөрөнгийн зах зээлд 
150 орчим шинэ дотоодын болон 
гадаадын хөрөнгө оруулагч нар үүсч 80 
орчим тэрбум төгрөгийн Засгийн газрын 
үнэт цаас худалдан авсан байна. Манай 
дотоодын хууль тогтоомжоор 50-с дээш 
оролцогч байвал зах зээл гэж үздэг. 
Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын 
үнэт цаас анх удаа дотооддоо зах 
зээлийн зарчмаар арилжигдаж эхэлсэн 
гэж үзэж болно. Хоёрдогч зах зээлийн 
арилжааг 2015 оны 1 дүгээр сард албан 
ёсоор эхлүүллээ. Ямар ч байсан зах 
зээл хөдөлж эхэллээ. Одоо үүнийг улам 
идэвхжүүлэх, оролцогчдын тоог 
нэмэгдүүлэх ажлуудыг эрчимжүүлнэ. 
Үүний үр дүнд 2015 оны улсын төсөвт 
тусгагдсан Засгийн газрын үнэт цаасны 
хүүнд төлөх 700 гаруй тэрбум төгрөгийг 
хэдхэн банк биш харин олон нийт 
хувааж хүртэх боломжтой болно. Энэ 
бол зөвхөн эхлэл.  
 
Үнэхээр суурь хүүг бодитоор 
тогтоож, аж ахуйн нэгжүүд 
санхүүжилтийнхээ эрсдэлийг 
тодорхойлох боломжийг нь нээж 
өгдөг ач холбогдолтой юм бол 
арилжааны банкаар биш харин 100% 
Хөрөнгийн биржээр засгийн газрын 
үнэт цаасыг арилжаалж болдоггүй 

Үйл явдал 

юм уу? Ингэж чадвал хөрөнгийн зах 
зээлийн бусад бүтээгдэхүүний 
арилжаа ч сайжирч, жинхэнэ утгаараа 
итгэл эргэн сэргэх биш үү?  
 
Тэгэлгүй яахав. Эхний ээлжинд зарчмын 
маш том өөрчлөлт бий болно. Засгийн 
газар нь Хөрөнгийн бирждээ итгэж өөрийн 
бондыг тэнд арилжина гэдгээс л эхний 
өөрчлөлт гарч ирэх юм. Засгийн газар нь 
өөрөө дотооддоо санхүүжилт босгохдоо 
хөрөнгийн зах зээлдээ бус харин хэдхэн 
банкинд ханддаг явдлыг өөрчлөх нь 
бусад этгээдийн хөрөнгийн зах зээлд 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой. Магадгүй бид анзаарахгүй 
явж ирсэн байна, гэхдээ Засгийн 
газрынхаа итгэлийг олоогүй Хөрөнгийн 
биржид олон нийтийг, ялангуяа гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдыг оруулна гэдэг нь 
ямар ч логикгүй асуудал шүү дээ. 
Тиймээс л Засгийн газрын үнэт цаас 
100% Хөрөнгийн биржээр олон нийтэд ил 
тод арилжигдах асуудлыг л бидний зүгээс 
сүүлийн хэдэн сар ярилаа. Тодорхой 
зүйлийг ч эхлүүллээ. Арилжааг ил тод 
болгож оролцогчдын тоог нэмэгдүүлснээр 
сүүлийн гуравхан сарын дотор Засгийн 
газрын үнэт цаасны хүүг 2 хүртэл хувиар 
бодитойгоор бууруулж энэ хэмжээгээр 
улсын төсвийн зардал хэмнэгдэх 
нөхцлийг бүрдүүллээ.   
 
Гэхдээ асуудал дуусаагүй байна. 
Эсэргүүцэл маш их байна. 2014 оны 12 
сарын 10-нд Санхүүгийн зохицуулах 
хорооноос нэр бүхий 11 арилжааны 
банкинд олгосон байсан Засгийн газрын 
үнэт цаасыг бусдад зуучлах брокерийн 
эрхийг цуцалсан. Энэ нь хөрөнгийн зах 
зээлийг сэргээх, биржийн арилжааг 
идэвхжүүлэхэд маш чухал шийдвэр 
байсан юм. Тухайн үед Санхүүгийн 
Зохицуулах Хорооны зүгээс үнэхээр 
зоригтой шийдэл гаргасан. Биржийн 
арилжаа ч огцом нэмэгдэж байлаа. 
Арилжааны банкууд ч ерөнхийдөө 
Засгийн газрын үнэт цаас авахдаа 
Монголбанкнаас бус харин Хөрөнгийн 
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бирж рүү ирдэг болж эхэлж байсан юм. 
Харамсалтай нь Санхүүгийн Зохицуулах 
Хороо 2015 оны 1-р сарын 14-ний 
хурлаар өмнөх шийдвэрээ цуцалж 
арилжааны банкуудын зуучлах эрхийг 
дахин сэргээсэн. Ингэснээр огцом 
нэмэгдэж байсан Хөрөнгийн биржийн 
арилжаа энэ 2 сараас эхлээд буцаад 
удаашрах талдаа орсон. Банкууд болон 
бусад томоохон хөрөнгө оруулагч нар 
эргээд Монголбанкруу явсан. Хүү ч 
эргээд өссөн.   
 
Хөрөнгийн зах зээлээ хөгжүүлье гэж аль 
ч Засгийн газрын үед ярьдаг. 
Харамсалтай нь нэгдсэн, бодитой 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж байсангүй. 
Одоо ч гэсэн тийм л дүр зурагтай 
хэвээрээ л байна. Магадгүй биржийн 
зүгээс асуудлаа зөв ойлгуулалгүй явж 
ирж. Ер нь эхний ээлжинд хөрөнгийн зах 
зээлийг хөгжүүлье гэвэл төрийн 
институцууд, тэр дундаа Засгийн газар, 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, 
Монголбанк нэгдсэн нэг бодлоготой 
болох хэрэгтэй. Тэгж байж л хөрөнгийн 
зах зээл хөгжих хөрс бүрдэнэ. Нэг нь нэг 
ажил эхлүүлэхээр нөгөөх нь дэгээдэж 
унагаагаад байвал хөрөнгийн зах зээл 
дахиад 20 жил болсон ч энэ хэвээрээ л 
үлдэнэ.   
 
Монгол банкинд хуулиар хүлээлгэсэн 
ганц үүрэг бий, тэр нь төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хангах. Гэтэл 
төгрөгийн ханш түүхэн доод хэмжээндээ 
хүрч, тогтвортой байдал алдагдсан энэ 
үед Монгол банк Хөрөнгийн Биржтэй 
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа 
булаацалдаж буй нь туйлын зохисгүй 
юм. Харин ч бодлогын хувьд Хөрөнгийн 
биржээ дэмжих ёстой. Гэхдээ Сангийн 
яамны зүгээс энэ 6 сарын 1-нээс 
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааг 
100% Хөрөнгийн биржид шилжүүлэх 
талаар бидэнд мэдэгдсэн. Энэ бол том 
боломж. Ингэснээр зах зээл идэвхжиж, 
хөрөнгө оруулагчдын тоо нэмэгдсэнээр 
бусад санхүүгийн хэрэгслүүд, тухайлбал 

Үйл явдал 

компанийн хувьцаа болон бонд, бараа 
бүтээгдэхүүн болон валютад суурилсан 
үүсмэл хэрэгслүүд Хөрөнгийн биржээр 
арилжигдах боломж нээгдэнэ.  
 
Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд 
итгэлцэл буюу ил тод байдал амин 
чухал. Таны хувьд ч ил тод байдалд 
нилээд ач холбогдол өгч байх шиг 
байна. Ямар өөрчлөлтүүд хийх зорилт 
тавиад байна вэ?  
 
Хөрөнгийн зах зээл нь харилцан итгэлцэл 
дээр тогтдог учраас бүхий л үйл 
ажиллагаа нь ил тод, иргэд, олон нийт, 
хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлэхүйц 
байх ёстой. Ил тод байдлыг бид 
өөрсдөөсөө эхлэн ханган ажиллах зорилт 
тавьсан. Тухайлбал авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг 
хэрэгжүүлж ажилласан байдлаараа 
төрийн өмчит компаниуд дотроосоо 
шалгарч 2014 оны эцэст Авлигатай 
тэмцэх газраас “засаглалын сайн 
санаачлага”-ын өргөмжлөл хүртлээ. Мөн 
биржид бүртгэлтэй хамгийн том 20 
хувьцаат компанитай засаглалын ил тод 
байдлын талаарх санамж бичиг байгуулж, 
мэдээллийг нь илүү нээлттэй болгох 
ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн Хөрөнгийн 
биржийн арилжаанд “MSE ALL” нэгдсэн 
индексийг нэвтрүүлснээр хувьцаа цөөн 
тоогоор арилжигдаж ханшийг огцом 
хөдөлгөж бодит байдлаас гажуудуулж 
байсныг залруулан зах зээлийн бодит чиг 
хандлагыг илэрхийлэх нөхцөлийг 
бүрдүүллээ. Топ-20 индекс маань үнэхээр 
тооцооллын гажуудалтай байсныг олон 
жил засаж залруулсангүй явж ирж. Мөн 
“Хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй 
өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж, бүх 
төрлийн үйлчилгээг нэг цэгт 
төвлөрүүлснээр 2-хон өдөрт 6500 гаруй 
хүнд хүрч үйлчилж чадлаа. Иргэдэд олон 
жил хуримтлагдаж, тулгамдаад байсан 
олон асуудлыг нь шийдэхгүйгээр 
цаашдын хөгжлийн асуудлыг ярих 
боломжгүй юм.  
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Саяхан таны хэвлэлд өгсөн 
ярилцлагыг уншсан. Хөрөнгийн 
биржид эзэнгүй 11 тэрбум төгрөг 
байсныг ил болгосон талаар. Үнэхээр 
энэ мөнгө эзнээ хүлээгээд олон жил 
болсон хэрэг үү. Ямар учиртай мөнгө 
юм бэ?  
   
Хөрөнгийн биржид биш харин “Үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн 
хадгаламжийн төв” төрийн өмчит 
компанид хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө 
оруулагч нарт эргэж тараагдах ёстой 11 
тэрбум төгрөг өнөөг хүртэл хадгалагдаж 
байгааг л олон нийтэд зарласан юм. 
Нээлттэй хаалганы өдрөөр ирсэн 6500 
хүний ихэнх нь 11 тэрбум төгрөгийн 
сургаар өөрийн ягаан цэнхэр 
тасалбарын үлдэгдлийг шалгуулахаар 
ирсэн байсан нь хөрөнгийн зах зээлийн 
үндсэн нэг байгууллага маань өөрөө 
ямар их асуудалтай байгааг илтгэсэн 
хэрэг. Энэ нь сүүлдээ хөрөнгийн зах 
зээлийн хөгжилд чөдөр тушаа болж 
байна. Уг нь Хөрөнгийн биржид үнэт 
цаасны арилжаа болон төлбөр 
тооцооны нэгжүүд нь хамтдаа байсныг 
2003 онд хоёр тусдаа байгууллага 
болгон өөрчилсөн юм билээ. “Үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн 
хадгаламжийн төв” ТӨХХК болж 
тусгаарласан нэгж нь хувь хүний 
мэдээллийн нууцыг хадгалах нэрийн 
дор хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч 
нарын мөнгийг өөрсдөөс нь хүртэл нууж 
байсан нь үнэхээр харамсалтай. Энэ 11 
тэрбум төгрөг тус байгууллагын 2014 
оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлангаар нь угаасаа олон нийтэд ил 
болно.   
Ер нь Хөрөнгийн бирж болон “Үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн 
хадгаламжийн төв” гэсэн хоёр 
байгууллага тусдаа салангид байгаа нь 
энэ зах зээлийн ажлын уялдааг 
алдагдуулж хөгжлийн хурдцыг маш 
ихээр сааруулж байгаа нь тодорхой. 
Энэ хоёр байгууллагыг нэгтгэх талаарх 
Засгийн газрын шийдвэр өнгөрсөн 9 

Үйл явдал 

сард гарсан боловч өнөөг хүртэл 
хэрэгжээгүй л байна. Харамсалтай нь зөв 
ажлыг гацаах, шийдвэр гаргагчдыг худлаа 
мэдээллээр төөрөгдүүлж сурсан хүмүүс 
энэ зах зээлд маань оршсоор л 
байна.  Хоёр байгууллагыг нэгтгэх 
шийдвэрийг ойрын хугацаанд 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнээс болж 
олон ажил мөн л гацаж удааширч байна. 
Тухайлбал, өнгөрсөн долоо хоногт 
хэрэгжиж эхлэх ёстой байсан төлбөр 
тооцооны T+1 горим бас л хэрэгжиж 
чадалгүй хойшиллоо. Уг нь Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны шинэ удирдлагын 
үед эхлүүлэхийг зорьсон том ажлын нэг. 
Зах зээлд оролцогчид ч их хүлээж 
байсан. Гэвч нөгөө л “Үнэт цаасны төлбөр 
тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-өөс 
тухайн горим хэрэгжиж эхлэхээс ердөө 15
-хан минутын өмнө тэдний бэлтгэл ажил 
хангагдаагүй, T+1-ийг хэрэгжүүлэх 
боломжгүйг Шриланкийн MIT компаниар 
дамжуулж бид мэдсэн. Маш 
хариуцлагагүй үйлдэл. Лондонгийн 
Хөрөнгийн биржтэй эхлүүлсэн хамтын 
ажиллагаа зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлж 
чадаагүй нь бас л дээрхтэй холбоотой.   
 
Сүүлийн 3 жилийн турш алдагдалтай 
ажилласан Хөрөнгийн бирж өнгөрсөн 1
-р сард 50 сая төгрөгийн цэвэр 
ашигтай ажиллажээ. Нөгөө талаас 
Лондонгийн хөрөнгийн биржид төлөх 
өр бүрэн барагдсан уу? Ер нь биржийн 
санхүүгийн өнөөгийн нөхцөл байдал 
ямар байна вэ?  
   
Санхүүгийн байдал нь маш хүнд нөхцөлд 
би Хөрөнгийн биржийн тамгыг хүлээн 
авсан. Ажлаа хүлээн авснаас хойш 4 
сарын дараа бирж маань цалингаа тавьж 
чадалгүй дампуурах нь тодорхой байсан. 
Ажлаа авсан даруй гаргасан эхний 
бодлогын даалгавар маань хэрхэн маш 
богино хугацаанд зардлаа бууруулж, 
орлогоо нэмэгдүүлэх шийдлийг олох 
явдал байлаа. Тиймээс 2014 оны 8 
сараас Хөрөнгийн бирж хэмнэлтийн 
горимд шилжсэнээр энэхүү ажил маань 
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эхэлсэн юм. Шаардлагагүй бүх зардлыг 
танаж, томоохон худалдан авалтуудыг 
зогсоож, байгууллагын дотоод зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгож, чиг 
үүргийн давхардлыг арилгаснаар 4 
сарын хугацаанд нийт зардлын 
гүйцэтгэлийг 23%-р бууруулж чадсан 
юм. Хамт олноороо хэлэлцэн дэмжиж 
цалингаа 30 хувиар бууруулсан. Энэхүү 
санаачлагыг дэмжиж Хөрөнгийн 
биржийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга, гишүүд маань хүртэл цалингаа 30 
хувиар бууруулсан юм шүү. Гэсэн ч 
нөгөө талаар үйл ажиллагааны орлого 
хангалттай нэмэгдэхгүй байснаас бирж 
маань банкны дансандаа ердөө 30 сая 
төгрөгтэй үлдэж байлаа. Харин Засгийн 
газрын үнэт цаасны арилжаа 11 дүгээр 
сараас биржид хийгдэж эхэлснээр 
орлогын эх үүсвэр нэмэгдсэн юм. 
Сүүлийн 3 жил алдагдалтай ажилласан 
Хөрөнгийн биржийн санхүүгийн сахилга 
батыг сайжруулснаар 2015 оны 1 дүгээр 
сард анх удаа 50 сая төгрөгийн ашигтай 
ажиллалаа. Энэ жилийн хувьд 
Хөрөнгийн бирж ашигтай ажиллах 
зорилт тавин ажиллаж байна. Хувьцаат 
компани гэдэг нь ямар ч нөхцөлд 
ашигтай ажиллахыг тэргүүн зорилт 
болгон ажиллах учиртай.   
   
Лондонгийн Хөрөнгийн биржтэй 
холбоотой өр төлбөрийн хувьд эхний 
ээлжинд дотоодын арилжааны банкууд 
болон Үндэсний татварын газартай 
холбоотой хөрөнгийг төсвөөс гаргуулан 
авч энэ 2 сард бүрэн барагдууллаа. 
Цагаан сарын өмнө хугацаа хэтэрсэн 
өрнөөсөө бүрэн салсан. Бусад төлбөр 
энэ оны төсөвт тусгагдаад явж байгаа. 
Нэг зүйл анзаарсан бол 2011 онд 
Хөрөнгийн бирж маань өөрөө 
арилжааны банкуудаас зээл авсан 
байгаа юм. Санхүүжилт босгосондоо 
биш харин хэлбэрийн хувьд зарчмын 
зөрчилтэй л асуудал. Зүй нь Хөрөнгийн 
бирж бонд гаргаж хөрөнгийн зах 
зээлээсээ санхүүжилтээ босгох ёстой 
байсан юм. Хөрөнгийн зах зээлээс 

Үйл явдал 

санхүүжилт босгох боломжтойг Хөрөнгийн 
бирж өөрөөсөө эхлүүлэн харуулах 
учиртай юм. Гэтэл Засгийн газар нь, дээр 
нь Хөрөнгийн бирж нь өөрсдөө 
арилжааны банкинд хандаж зээл авч 
санхүүжилтээ шийддэг орчинд олон 
нийтийг хөрөнгийн зах зээлд орохыг 
уриалах нь бас л логикийн зөрчилтэй.    
 
Төрийн өмчийн хувьчлалын асуудал 
ид яригдаж байна. Тухайлбал эрчим 
хүчний болон бусад чиглэлийн 
цөөнгүй аж ахуйн нэгжийг хувьчлахдаа 
тодорхой хувийг нь Хөрөнгийн 
биржээр хувьцаа хэлбэрээр арилжих 
асуудал ч хүчтэй яригдаж эхэллээ. 
Нөгөө талаас бирж өөрөө 100% төрийн 
өмчийн эзэмшлийн байх нь ч зах зээл 
хөгжихгүй байгаагийн үндсэн шалтгаан 
гэж үзэж Монголын Хөрөнгийн 
Биржийг ч хувьчлах асуудал анхаарал 
татаж байна. Эдгээр асуудлууд дээр 
таныг байр суурь ямар байна вэ?  
   
Төрийн өмчит компаниудыг хувьчилж 
засаглалд нь салхи оруулах нь маш зөв. 
Үүнийг Хөрөнгийн биржээр дамжуулж 
хувьчлах нь ч хамгийн зөв шийдэл. 
Гэхдээ үүнийг хамгийн ил тод, нээлттэй, 
хариуцлагатай, ойлгомжтой байдлаар 
зохион байгуулах ёстой. Ягаан, цэнхэр 
тасалбарын хувьчлал шиг олон нийтэд 
ойлгомжгүй зүйл дахин хийвэл хэдхэн 
хүний олз болоод л дуусна. Ингэснээр 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил дахин 20 
жилээр хойшилно гэсэн үг. Хөрөнгийн 
биржийн аливаа үйл ажиллагаа нь ил тод 
байдал, хариуцлагатай байж л олон 
нийтийн итгэл үүснэ.  
   
Цаг зав гарган ярилцлага өгсөнд 
баярлалаа. Танай биржийн үйл 
ажиллагаа цаашид илүү амжилттай 
байхыг хүсэн ерөөгөөд ярилцлагаа 
өндөрлөе.   
   
-Баярлалаа. Та бүхний ажилд мөн 
амжилт хүсье.  
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Үйл явдал 

 Монголын Хөрөнгийн Биржийн “Үнэт цаасны зах зээлийн мэдлэг олгох” анхан 
шатны ээлжит сургалт 2015 оны 3 дугаар сарын 23-наас 27-ны хооронд  явагдаж 
дууслаа.  
 
Сургалтыг онол-практикийг хослуулан Брокер, дилерийн компанийн үйл 
ажиллагаатай танилцуулах, арилжаанд оролцуулах хэлбэрээр явуулсан нь 
суралцагчдын сонирхолд ихэд нийцсэн сургалт боллоо.  
 
 
Сургалтад цаашид хамрагдах сонирхолтой  иргэд, оюутан залуусын тоо өдрөөс 
өдөрт нэмэгдэж байгаа нь нийгмийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагийн илрэл юм. Иймд 
бид дараагийн сургалтыг 2015 оны  4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс  явуулахаар 
төлөвлөж байна.  

 
Үнэт цаасны зах зээлийн боловсролоо дээшлүүлэх үйлсэд Тань амжилт хүсье  

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ                                                             
ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ  ӨНДӨРЛӨЛӨӨ 
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