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Зах зээлийн үнэлгээ

Үнэт цаасны арилжаа
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Арилжигдсан ширхэг

940,110

Нийт үнийн дүн/Төг/

38,820,161,505

Хэлцлийн тоо

1,009

1,330,351,774,331.78

0.5

779.69

Тор-20 индекс
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0.52
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815.75

11,200
782.76
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2016.10.03
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11,355.56

11,000
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2016.10.03

2016.10.10
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/Нэгж/

Бүртгэлтэй хувьцаат компани
Нийт

228

Төрийн өмчит

19

Төрийн өмчийн оролцоотой

15

Хувийн өмчийн

194

МХБ-ийн бүртгэлийн I ангилал

2016.10.27
/Нэгж/

Гишүүн үнэт цаасны компани
Нийт

58

Тусгай зөвшөөрөл /Андаррайтер, Брокер, Дилер

26

Тусгай зөвшөөрөл /Брокер, Дилер/

29

7

II ангилал

46

III ангилал

175

МОНГОЛЫН
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Үнэт цаасны компанийн арилжааны идэвх
Сим
бол
1

Нэр
БиДиСек ХК

Үнэт цаас авсан
Тоо ширхэг

Үнэт цаас зарсан

Үнийн дүн

Тоо ширхэг

Арилжааны
дүн /авсан, зарсан/

Үнийн дүн

86,829

38,186,253.76

101,797

65,770,215.70

103,956,469.46

126,709

52,669,214.00

108,754

18,712,157.50

71,381,371.50

2

Стандарт инвестмент ХХК

3

Бумбат-Алтай ХХК

52,723

20,724,677.11

21,704

23,456,156.61

44,180,833.72

4

Гендекс ХХК

95,186

39,071,230.00

0

0.00

39,071,230.00

5

Ти Ди Би Капитал ХХК

23,036

23,106,195.02

22,829

9,628,722.26

32,734,917.28

6

Голомт секюритиз ХХК

21,796

10,631,016.00

57,374

17,646,208.00

28,277,224.00

7

Зэргэд ХХК

13,491

13,871,265.00

17,329

8,860,975.14

22,732,240.14

8

Ард секюритиз ХХК

12,722

2,342,199.00

32,355

18,718,100.00

21,060,299.00

Гаүли ХХК

10,136

2,626,253.00

48,227

16,565,975.00

19,192,228.00

10 Нэйшнл сэкюритис ХХК

1,782

3,410,781.00

20,200

10,195,764.00

13,606,545.00

11 Дэлгэрхангай секюритиз ХХК

6,671

9,350,417.60

9,387

3,927,496.00

13,277,913.60

16,129

8,809,833.00

3,186

4,126,804.90

12,936,637.90

12

220,140.00

3,686

12,631,937.00

/Төгрөг/
12,852,077.00

9

12 Монсек ХХК
13 Санар ХХК

00

0.00

14,756

6,734,070.00

6,734,070.00

109

68,385.00

1,329

6,251,402.20

6,319,787.20

4,254

1,786,205.00

21,466

3,781,039.00

5,567,244.00

26,399

5,079,975.00

521

129,185.00

5,209,160.00

826

1,569,400.00

2,136

3,504,990.00

5,074,390.00

1,725

1,831,314.90

1,243

1,566,265.00

3,397,579.90

14 Эм Ай Би Жи ХХК
15 Дархан брокер ХХК
16 Тулгат чандмань баян ХХК
17 АСЕ энд Т Капитал ХХК
18 Азиа Пасифик секьюритис ХХК
19 Ард капитал групп ХХК

Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа
Сим№
Үнэт цаасны нэр
бол
1 APU АПУ
2 TTL

ТАВАН ТОЛГОЙ

3 TCK ТАЛХ ЧИХЭР
4 GOV ГОВЬ
5 NEH ДАРХАН НЭХИЙ

Арилжсан
ширхэг
157,106
20,948
903
1,799
714
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Үнийн дүн

Дээд

Доод

Нээлт

63,876,137.00

425.00

389.00

388.00

1,700.00

2,200.00

40,317,187.00 2,200.00

17,482,810.00 19,500.00 17,010.00 19,500.00
15,683,460.00 9,600.00

8,560.00

9,600.00

14,156,620.00 20,960.00 19,000.00 20,960.00

Хаалт
400.00
1,893.00

Өөрчлөлт Өөрчлөлт
/Нэгж/
/Хувь/
2.22
-24.00

17,100.00 -2,500.00
8,800.00

-940.00

19,000.00 -1,000.00

0.56
-1.25
-12.76
-9.65
-5.00

6 SUU СҮҮ

80,932

11,093,394.00

14000

133.00

140.00

13400

-2.62

-1.92

7 ONH ӨНДӨРХААН

91,443

9,144,300.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

8 GTL ГУТАЛ

545

8,973,390.00 16,530.00 14,510.00 16,530.00

14,510.00 -2,390.00

-14.14

9 BDS БИ ДИ СЕК

6,505

8,481,540.00 1,888.00

1,300.00

1,888.00

1,301.00

-379.00

-22.56

10 SHG ШАРЫН ГОЛ

3,877

8,127,31300 2,830.00

2,020.00

2,830.00

2,025.00

-525.00

-20.59

11 JTB

ЖЕНКО ТУР БЮРО

12 UID

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

77,654

4,867,164.16

74.00

60.00

74.00

60.23

-4.77

-7.34

8,187

4,433,883.40

570.00

510.00

570.00

510.10

28.00

5.81

13 BAN БАГАНУУР

1,844

3,993,117.00 2,370.00

1,910.00

2,370.00

1,910.00

-152.00

-7.37

14 ADL АДУУН ЧУЛУУН

2,184

3,710,520.00 1,750.00

1,651.00

1,750.00

1,655.00

-43.00

-2.53

15 SHV ШИВЭЭ ОВОО

1,198

3,685,897.00 3,340.00

3,024.00

3,340.00

3,100.00

470.00

17.87

16 TAS ЭРДЭНЭТ ХҮНС

2,416

3,213,280.00 1,330.00

1,330.00

1,330.00

1,330.00

57.00

4.48

17 MMX МАХИМПЕКС

1,209

3,109,389.00 2,800.00

2,400.00

2,800.00

2,649.00

-51.00

-1.89

18 BNG БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ
19 MNP МОНГОЛ ШУУДАН ХК
20 EER АРИГ ГАЛ

57
6,536
702

2,206,000.00 40,000.00 38,000.00 40,000.00
1,834,819.08

290.00

1,578,770.00 2,256.00

277.00

290.00

2,210.00

2,256.00

40,000.00 1,98000

5.21

278.00

-11.50

-3.97

2,241.00

41.00

1.86

МОНГОЛЫН
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Ханш өсөлттэй хувьцаа

2016/10/31 14:05
Арилжигдсан

№ Үнэт цаас нэр

/Ширхэг/

Хаалтын ханш
2016-09-30

2016-10-31

Ханшийн

Өөрчлөлт

өөрчлөлт /төгрөг/

/Хувиар/

1

Е-МОНИЕ

1,060.00

173.65

229.63

55.98

32.24%

2

АВТО ИМПЕКС

255.00

1,700.00

2,190.00

490.00

28.82%

3

МОНИНЖБАР

852.00

138.00

150.00

30.00

25.00%

4

ШИВЭЭ ОВОО

1,198.00

3,024.00

3,100.00

470.00

17.87%

5

МОНГОЛ ШЕВРО

9.00

1,380.00

1,380.00

180.00

15.00%

6

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС

1,246.00

84.10

94.02

10.47

12.53%

7

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

8,187.00

510.00

510.10

28.00

5.81%

8

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

57.00

38,000.00

40,000.00

1,980.00

5.21%

9

АТАР-ӨРГӨӨ

3.00

65,000.00

65,000.00

3,000.00

4.84%

10 ЭРДЭНЭТ ХҮНС

2,416.00

1,330.00

1,330.00

57.00

4.48%

11 ГЕРМЕС ЦЕНТР

654.00

135.00

140.00

5.00

3.70%

12 АРИГ ГАЛ

702.00

2,210.00

2,241.00

41.00

1.86%

157,106.00

389.00

400.00

2.22

0.56%

100.00

411.00

411.05

0.05

0.01%

15 БЭРХ УУЛ

1,208.00

805.00

805.00

0.00

0.00%

16 УБ-БҮК

5,033.00

300.00

300.00

0.00

0.00%

17 ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП

20.00

450.00

450.00

0.00

0.00%

18 МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН

38.00

640.00

640.00

0.00

0.00%

91,443.00

100.00

0.00

0.00

0.00%

13.00

621.00

621.00

0.00

0.00%

13 АПУ
14 ТҮШИГ УУЛ

19 ӨНДӨРХААН
20 СОНСГОЛОН БАРМАТ
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Ханш бууралттай хувьцаа
Арилжигдсан
№ Үнэт цаас нэр

/Ширхэг/

Хаалтын ханш
2016-09-30

2016-10-31

Ханшийн

Өөрчлөлт

өөрчлөлт
/Төгрөг/

/Хувиар/

1

ЖУУЛЧИН ГОВЬ

41.00

3,655.00

2,645.00

-1,010.00

-27.63

2

БИ ДИ СЕК

6,505.00

1,680.00

1,301.00

-379.00

-22.56

3

ШАРЫН ГОЛ

3,877.00

2,550.00

2,025.00

-525.00

-20.59

4

НОЁТ ХАЙРХАН

3.00

1,105.00

1,105.00

-195.00

-15.00

5

ХАЙ БИ ОЙЛ

3,678.00

247.00

210.00

-37.00

-14.98

6

БИНСЭ ХК

7

ГУТАЛ

8

БАЯЛАГ НАЛАЙХ

9

ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ

10 MEPEKC
11 МОННООС
12 ТАЛХ ЧИХЭР

50.00

555.00

555.00

-95.00

-14.62

545.00

16,530.00

14,510.00

-2,390.00

-14.14

50.00

275.00

275.00

-45.00

-14.06

15.00

15,610.00

15,600.00

-2,400.00

-13.33

2,915.00

61.00

52.00

-8.00

-13.33

28.00

1,650.00

1,650.00

-250.00

-13.16

903.00

19,500.00

17,100.00

-2,500.00

-12.76

23,099.00

70.00

55.01

-6.99

-11.27

14 РЕМИКОН

5,863.00

58.60

50.10

-5.90

-10.54

15 ОЛЛОО

1,95000

87.80

79.00

-8.80

-10.02

13 ХӨХ ГАН

МОНГОЛЫН
ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Үнэт цаасны зах зээл 10 дугаар сард
ЛОНДОНГИЙН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ГРУППЭЭС БАЯРЫН ЗАХИДАЛ ИРҮҮЛЛЭЭ

Монголын хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг Гүйцэтгэгч Х.Алтайд Лондонгийн
хөрөнгийн бирж группийн Гүйцэтгэх захирал Хавиер Ролет энэхүү албанд дахин томилогдсонтой
холбогдуулан баярын захидал ирүүлсэн байна.
Баярын захидалдаа Х.Алтайг 2011-2013 оны хооронд МХБ-ийг удирдан ажиллаж байхдаа
Хөрөнгийн зах зээлийн үндсэн дэд бүтэц болох “Миллениум Ай Ти” системийг амжилттай
нэвтрүүлж, олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд шаардлагатай чухал ажлуудыг хийснийг нь
онцлон дурьдаад цаашид хамтран ажиллахад таатай байх болно гэдгээ илэрхийллээ.
Дашрамд дурдахад Монголын хөрөнгийн бирж нь Лондонгийн хөрөнгийн бирж групптэй хамтран
ажиллах гэрээг 2011 онд 3 жилээр байгуулж, 2014 онд 3 жилээр дахин сунгасан юм. Тус гэрээний
хүрээнд Монголын хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн шинэчлэл, эрх зүйн зохицуулалтыг
боловсронгуй болгож хууль, дүрэм, журмыг шинэчлэн найруулах болон биржийн засаглал, бүтэц
зохион байгуулалтыг сайжруулах тал дээр амжилттай хамтран ажиллаж байна.

ЖАРГАЛАНТ ҮЙЛС ХК-ИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ ӨӨРЧИЛЛӨӨ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.11-р заалт, "Бүртгэлийн
журам"-ын 20 дугаар зүйлийн 20.3-р заалт, "Жаргалант үйлс" ХК-иас 2016 оны 7-р сарын 21-ны
өдөр ирүүлсэн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлтийн дагуу хийсэн шалгалтын тайланг тус
тус үндэслэн "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2016 оны 10-р сарын
04-ний өдрийн 369 тоот тушаалаар өөрчлөлт оруулж, оноосон нэрийг "Ногоон хөгжил үндэсний
нэгдэл" ХК болгон өөрчиллөө.
“БАГАНУУР” ХК-ИЙН НЭМЖ ГАРГАСАН ХУВЬЦААГ ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

Үнэт цасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 266 тоот тогтоол,
Монголын хөрөнгийн биржийн “Бүртгэлийн журам”-ын 24 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
Гүйцэтгэх захирлын 2016 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 375 тоот тушаалаар “Багануур” ХК-ийн
нэмж гаргасан нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 9,870,287 ширхэг энгийн хувьцааг
Монголын хөрөнгийн Биржийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.
“АЙ ТҮҮЛС” ХК-ИЙГ ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСЛАА

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 267 тоот тогтоол,
Монголын хөрөнгийн биржийн “Бүртгэлийн журам”-ын 24 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
Гүйцэтгэх захирлын 2016 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 374 тоот тушаалаар “Ай түүлс” ХК-ийн
анх удаа олон нийтэд санал болгон гаргасан нэг бүр нь 1000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй
4,324,263 ширхэг энгийн хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.

МОНГОЛЫН
ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Үнэт цаасны зах зээл 10 дугаар сард
Х.АЛТАЙ: ХӨРӨНГИЙН БИРЖ БОЛ ХУВЬЧЛАЛЫН ХАМГИЙН ЭРҮҮЛ ТАЛБАР

-Хөрөнгийн зах зээлийг иргэддээ ойртуулах нь чухал байнаМонголын хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Х.Алтайтай ярилцлаа. Түүний
хувьд Хөрөнгийн бирж шинэ газар биш. Энэ утгаараа зах зээлийн хүндрэл, бэрхшээл, алдаа, оноог
тэрээр мэдэх нэгэн билээ.
-Монголын хөрөнгийн биржийн санхүүгийн байдал нэлээд хүндэрсэн гэсэн. Нөхцөл байдал
ямар түвшинд байна вэ?
-Монголын эдийн засаг хямралтай, нөхцөл байдал нэлээд хүндэрлээ. Үүнээс шалтгаалж
байгууллагын санхүүгийн үзүүлэлт ч амаргүй байна. Гэхдээ Хөрөнгийн биржийн алдагдлыг цаашид
бууруулах, улмаар ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхээр зорьж байгаа. Хөрөнгийн зах зээл хөрөнгө
босгох механизм. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл дотоодын хөрөнгийн зах зээл маань сонгодог утгаараа
хөгжиж хараахан чадаагүй байна. Ололт, дэвшил энэ зах зээлд бий. Үүнийг үгүйсгэх аргагүй.
Тодруулбал, хууль эрх зүйн зохицуулалт талаасаа Монгол Улс харьцангуй өндөр түвшинд хөгжсөн.
Энэ нь зах зээл цаашид хөгжих давуу тал болж байна. Үнэт цаасны тухай шинэ хуульд зах зээлд
шаардлагатай нэмэлт зохицуулалт тусгагдсан. Үүнийг амьдрал дээр ажил хэрэг болгох хэрэгцээ,
шаардлага нэлээн бий. Тэгэхээр бирж дээрх боломжууд улам нээлттэй болох юм.
-Та “Хөрөнгийн зах зээл хөрөнгө босгох механизм. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл дотоодын
хөрөнгийн зах зээл маань сонгодог утгаараа хөгжиж хараахан чадаагүй байна” гэлээ.
Тухайлбал, ямар хүндрэл тулгарч байна вэ?
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-Тухайлбал, ямар хүндрэл тулгарч байна вэ?
-Хөрөнгийн зах зээл зарчмынхаа дагуу ажиллаж чадалгүй явсаар өдий хүрсэн. Өнгөрсөн хугацаанд
өмч хувьчлалыг хөрөнгийн биржээр дамжуулан хийсэн. Энэ хүчээрээ л явж байна. Тиймээс
дотоодын хөрөнгийн зах зээлээс компани, аж ахуйн нэгж хөрөнгө босгодог, улмаар өгөөж хүртдэг,
үр дүнтэй ажиллах нь чухал байгаа. Хууль эрх зүйн орчинд томоохон ахиц дэвшил гарсныг дээр
дурдсан. Харин төлбөр тооцооны систем хүндрэлтэй хэвээр байна. Зах зээлийн мөнгөн гүйлгээний
дэд бүтцийг цэгцлэх шаардлага үүсээд байгаа. Үүнийг сайжруулах нь зах зээлийн хөгжилд эерэг үр
нөлөө авчирна. Нэн тэргүүнд төлбөр тооцооны асуудлыг цэгцлэснээр зах зээлд шинэ индекс
нэвтрүүлэх боломж бүрдэх юм. Зах зээлийн хөрвөх чадвар ч дээшилнэ гэсэн үг. Гадаадын томоохон
хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг татах боломж үүгээр нээгдэх бололцоотой.
-Монголын хөрөнгийн бирж Лондоны хөрөнгийн биржтэй хамтын ажиллагаа үүсгэж, олон
жилийн өмнөөс хамтран ажиллаж эхэлсэн. Тухайн үед та үүнийг эхлүүлж, шинэчлэлийн гол
ажлын ард гарсан хүн. Энэхүү түншлэл цаашид хэвээр үргэлжлэх үү?
-Лондоны хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирал хамтын ажиллагаа үргэлжилж байгааг саяхан
онцолж байсан. Энэхүү түүхэн түншлэл цаашид ч үргэлжилнэ гэж ойлгож байгаа. Хоёр талын
хамтын ажиллагааны үр дүнд манай улсын хөрөнгийн зах зээлд цогц системийг нэвтрүүлж,
арилжааны дэд бүтцээ олон улсын түвшинд хүргэсэн. Энэ нь хамтын ажиллагааны томоохон ололт
байсан. Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудыг Лондон болон олон улсын
хөрөнгийн биржид давхар бүртгүүлэх нөхцөл бүрдсэн. Энэхүү боломжийг бид ашиглах хэрэгтэй
байна. Тулгуур дэд бүтцийн нэг томоохон шинэчлэл нь дээрх систем юм.
-Давхар бүртгэлийн асуудлыг та өмнө нь нэг бус удаа хөндөж байсан. Үүнийг цаашид хэрхэн
шийдвэрлэх вэ?
-Монголоос гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гарсан, Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
нэлээдгүй компани байдаг. Эдгээр компанийн хувьцааг дотоодын хөрөнгийн биржээр дамжуулан
арилжаалах, дэд бүтэц талаасаа үүд нээгдсэн. Үүнийг амьдралд хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага
байна. Тиймээс ажил хэрэг болгохоор анхаарч эхэлсэн. Хэрэгжүүлэх шаардлага нь зөвхөн манай
талын хүсэлтээс гадна компаниудад ч бидэнтэй ижил сонирхолтой байгаа. Энэ утгаараа хоёр
талаасаа уулзах боломж илүү бүрдэх юм.
Хэдийгээр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай ч, Монголд нэгэнт үйл ажиллагаа явуулж байгаа
гэдэг утгаараа дотоодын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргах, бүтгүүлэх шаардлага ч тэдгээр
компаниудад нэг талаар байна. Монголд буюу дотоодод хувьцаа гаргаснаар Монголын хувьцаат
компани, монголын иргэдтэй холбогдож, санхүүгийн их, бага хэмжээний хэлхээ харилцаа, хамаарал
энд бий болох юм. Тухайн компаниудын хувьд мөнгө босгохоос илүүтэй Монголтой холбож өгөх
гүүр нь дотоодын хөрөнгийн зах зээл байна гэсэн үг. Энэ ажлыг хийхэд бирж хоорондын хамтын
ажиллагаа, зохицуулах байгууллагын оролцоо, олон улсын харилцаа мэдээж шаардлагатай. Цаг
хугацаа нэлээн орох ч заавал хийх ёстой ажлын нэг гэж үүнийг харж байгаа.
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-Төрийн өмчит зарим хувьцаат компанийг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан
хувьчлахаар болсон. Энэ хүрээнд “Монгол шуудан” компанийн хувьчлал амжилттай хийгдэж,
салхийг хагалсан. Энэ санаачилга цаашид хэвийн үргэлжлэх үү?
-“Монгол Шуудан” хувьцаат компани бол сайн жишээний нэг. Хөрөнгийн биржээр дамжуулж
төрийн өмчит зарим хувьцаат компанийн хувьчлал хийгдэх ёстой. Энэ нь хамгийн эрүүл бөгөөд
хөрөнгийн зах зээлээ дэмжсэн, нээлттэй, ил тод талбар. Гэхдээ өмчөө хөрөнгийн биржээр
дамжуулах хувьчлах, эсэхээ төр мэдэх учраас шууд хэлж мэдэхгүй байна. Манай улсын хөрөнгийн
зах зээлийн чадавх, нөөц боломж асар их байгаа. Тиймээс хөгжиж буй зах зээлээ дэмжих үүднээс
өмч хувьчлалыг үргэлжлүүлэх нь илүү оновчтой шийдэл байх болов уу.
-Энгийн арилжаа хийх нөхцөлийг сайжруулах, багцын арилжааны журмыг өөрчлөх
шаардлагатайг зах зээлийн зарим оролцогч хөндөж байсан. Харин таны байр суурь юу вэ?
-Хөрөнгийн биржийг товчлоод хэлбэл, үйлчилгээний байгууллага. Тиймээс бидний зүгээс зах
зээлийн эдгээр асуудалд илүү нээлттэй хандана. Аль болох зах зээлийг хөгжүүлэх, сайжруулах
ажил хийнэ. Хөрөнгийн бирж бол өөрийгөө зохицуулах байгууллага. Тэгэхээр гишүүн байгууллага
болон зах зээлд оролцогчдын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний санаачилгыг бүх талаар боломжит
түвшинд дэмжинэ. Үүнийгээ ч илэрхийлж байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Хөрөнгийн
биржийг өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгэснээр санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн, үүсмэл
санхүүгийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх боломж илүү нээлттэй болсон.
-Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх иргэдийн ойлголтыг нэмэгдүүлж,
боловсролыг дээшлүүлэхэд хэрхэн ажиллахаар төлөвлөж байна вэ?

энэ чиглэлийн

-Иргэдийн санхүүгийн боловсролд анхаарч ажиллана. Энэ хүрээнд Хөрөнгийн бирж сургалт,
сурталчилгааг идэвхжүүлж, иргэдэд илүү ойр байхаар зорьж байна. Ялангуяа хөрөнгө оруулагчдад
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, зах зээлийн ач холбогдлыг таниулах ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр дэвшил
гаргах хэрэгцээ, шаардлага байгаа. Үүнийг мэргэжлийн холбоо, гишүүн байгууллагуудтайгаа
хамтарч зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх олон нийтийн дунд байгаа сөрөг мэдээллийг эерэг түүхээр солих,
зах зээлийн ач тусыг нийгэмд илүү танин мэдүүлэх нь чухал. Үүний эхлэл болгож энэ долоогийн
сүүлчээр хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа
хангаж байна. Энэ өдөрлөгийн арга хэмжээг уламжлал болгож зохион байгуулна. Бид зах зээлийн
оролцогчдыг бойжуулах, тэдэнд мэдээлэл өгөх нь манай хийх ажлын нэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд
зах зээлийн талаарх иргэдийн ойлголтыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгаа орхигдсон тал бий.
-Хөрөнгийн бирж бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын засаглалыг сайжруулахад хэрхэн
анхаарч ажиллах вэ. Шалгуурыг өндөрсгөх үү?
-Компанийн засаглалыг бэхжүүлж, сайжруулах асуудлыг орхиж болохгүй л дээ. Гэхдээ манай
хөрөнгийн зах зээлийн хувьд эдийн засгийн хөшүүрэг нь байж засаглалаа сайжруулах нөхцөл,
боломж компаниудад илүү бүрдэх юм. Зах зээлээс илүү их хөрөнгө босгож ажиллаж чадахгүй бол
тухайн компани засаглалаа сайжруулахад нь хүндрэл гарч байх жишээтэй. Мэдээж засаглал сайн
байснаар хөрөнгө оруулалт татах боломж улам нэмэгдэнэ. Бидний зүгээс өмнө нь тавигдаж ирсэн
шаардлага, стандартыг хууль, журмынх нь дагуу урьдын адил мөрдөнө.
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-Хөрөнгийн биржид хөрөнгө оруулагчдын хүсэл, сонирхолд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн хомс
байгаа нь нууц биш ээ. Засгийн газрын үнэт цаас, компаниудын хувьцааг эс тооцвол үүнээс
өөр бүтээгдэхүүн одоогоор бараг л алга байна. Шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгоход бирж
хэрхэн анхаарах вэ?
-Тантай санал нэг байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо биржийг өөрийгөө зохицуулах байгууллага
болгосон. Энэ бол бидэнд олгосон маш том илтгэл. Бирж өөрийн эрх, үүргийнхээ хүрээнд дэмжлэг
үзүүлж ажиллана. Хөрөнгө оруулах боломжит, өгөөж өндөртэй, өртөг багатай зах зээлийг
бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалт татах таатай бирж болсноор энэ зах зээлийн дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ нэмэгдэх юм. Ингэснээр эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь
нэмэр оруулна. Энэ утгаараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх нь тэргүүн зорилт байх болно.
-Зах зээлийн итгэлцлийг сэргээж, хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татах, ил тод байхад
нээлттэй байдал чухал. Энэ зарчим хэр хангагдаж байгаа вэ?
-Тийм ээ. Хөрөнгийн зах зээл ил тод байдаг. Энэ нь тодорхой хэмжээний итгэлцэл дээр суурилдаг.
Манай бирж хувьчлал хийх зорилгоор байгуулагдаж байсан үүргээ бол биелүүлсэн. Харин бусад
бизнесийн компани, аж ахуйн нэгж хөрөнгийн эх үүсвэр татахад нь одоо туслах учиртай. Улмаар
шинэ түвшинд гарч ажиллах цаг ирсэн. Чиг үүрэг нь угтаа энэ. Хөрөнгийн зах зээл нь хөрөнгө
оруулагчид хүссэн үедээ оролцож, хүссэн цагтаа гарч явах боломжийг олгодог нээлттэй, ил тод
байдгаараа ялгардаг.
-Таныг Монголын хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирлаар дөрвөн жилийн өмнө ажиллаж
байхад эдийн засаг тэлж байсан. Харин өнөөдөр эдийн засаг агшиж байна. Ирэх дөрвөн жилд
биржийн хөгжлийг хэрхэн зураглаж байна вэ?
-Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд хөндлөнгөөс буюу зах зээлд ажиглагчийн хувиар оролцлоо.
Хөрөнгө босгох нь хөрөнгийн зах зээлийн зорилго гэж би байнга тэмдэглэж байгааг та анзаарсан
байх. Үүнийг бодит ажил болгож, иргэдийн амьдралд ойртуулах хүсэлтэй байна. Тиймээс энэ зах
зээлийг илүү хүнд өгөөжтэй байлгах, хямд зардлаар хөрөнгө татах боломж, бололцоог бүрдүүлэхэд
анхаарна. Энэ нь өөрөө хөгжиж буйн илрэл. Хөрөнгийн зах зээл санхүүгийн эх үүсвэр татах төв.
Банкуудын зүгээс ч гэсэн хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх сонирхол их байна. Энэ нь зах зээл
хөгжихөд томоохон хөшүүрэг болох нь дамжиггүй. Дунд хугацаанд банкуудын зээлийн хүүг
бууруулахад хөрөнгийн зах зээлийн гүйцэтгэх үүрэг их. Хөрөнгө оруулалтын банк хөгжих гол
суурь нь хөрөнгийн бирж байдаг. Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч энэ зах зээлд дутагдаж байна. Энэ
болгоныг бий болгож, шинэ түвшинд гарах нь чухал байгаа. Мөн санхүүгийн зах зээл дээрх
хөрөнгийн хөрвөх чадварыг сайжруулахад дор бүрнээ анхаарах учиртай.
-Таныг Монголын хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирлаар өмнө нь ажиллаж байхад
биржийг хувьчлах тухай асуудал гарч л байсан. Ер нь биржийн хувьчлалыг яаж явуулвал
хамгийн зөв алхам болж чадах вэ?
-Хөрөнгийн биржийг биржээр нь дамжуулж хувьцаа гаргах замаар өмч хувьчлалыг нь зохион
байгуулвал шударга бөгөөд ил тод, нээлттэй байх болно гэж үзэж байна. Зах зээлд оролцогчид
биржийг захиргааны байгууллага гэж хараад байдаг. Ер нь бол хувьчлал явагдах байгууллагын нэг.
Энэ байгууллага төрд байхаас илүү хувьд шилжих нь зарчмын хувьд зохистой. Энэ нь Алтай
хувьчилж авах гээд байна гэсэн үг биш юм. Дэлхийн нийтийн жишээ, туршлага, туулсан зам ийм.
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Үнэт цаасны зах зээл 10 дугаар сард
-Иргэдийн хөрөнгийн зах зээл дэх оролцоо нэмэгдэж байна уу?
-Эдийн засаг агшсан, иргэдийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл тааруу байгаа нь
энэ байдалд нөлөөлж байна. Мөн иргэдийн анхаарлыг татах хэмжээний бүтээгдэхүүн зах зээлд
ховор байгаа нь оролцоо тааруу байхад хүргэж байгаа тал бий. Хөрвөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг
бий болгох нь чухал байгаа.
-Төрөөс хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх тодорхой бодлого алга гэж зарим судлаач хэлдэг.
Ийм нөхцөлд зах зээл хөгжих бололцоо бий юү?
-Төр, засаг гэхээс илүүтэй зах зээл дээр төвлөрч ажиллаж байгаа, зохицуулалт хийж буй
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Үнэт цаас, төлбөр тооцооны
байгууллагын өөрсдийнх нь санаачилга илүү чухал байна. Зах зээлийн бүтээгдэхүүнд уян хатан
хандах, цаг хугацааны хувьд үйлчилгээний чанарыг улам сайжруулах шаардлага бий. Хууль эрх
зүйн орчин хангалттай бүрдсэн. Үүнийгээ 100 хувь ашиглаж, үр дүнг хүртэх ёстой. Төрийн өмчийн
хувьчлалыг хөрөнгийн биржээр дамжуулж явуулах бодлогыг тууштай баримтлах нь чухал. Энэ нь
бодлогын дэмжлэг болно. Сайжруулах, засах зүйл мэдээж байгаа. Үүнийг үгүйсгэхгүй.
-Хувьцааны хэт төвлөрлийг хэрхэн задлах боломж байна вэ?
-Үүнийг захиргааны аргаар шууд шийдэх боломжгүй. Зах зээлийн байдлаас ихээхэн шалтгаална.
Хөрвөх чадвартай бүтээгдэхүүн хэрэгтэй байгааг хэлсэн. Хувьцаагаа зах зээлд нээлттэй арилжаалж,
хөрөнгө босгож байвал энэ байдал дунд хугацаанд өөрчлөгдөнө. Зах зээлд эргэлдэж байгаа
мөнгөний урсгалтай ч нэг талаар энэ нь холбоотой. Зах зээл дээрээс хөрөнгө босгох боломжтой
байвал төвлөрөл аажмаар саарна.
-Эдийн засгийн байдлын талаар мэдээ, мэдээлэл хангалттай гарч байгаа. Нөхцөл байдал энэ
хэвээр байнга үргэлжлэхгүй нь лавтай. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлд ямар боломж, бололцоо
харагдаж байна вэ?
-Монголд санхүүгийн эх үүсвэрийн өртөг өндөртэй байдаг. Энэ байдлаас болж компаниудад өрийн
дарамтад ордог. Үүнээс гарах гарцын нэг нь хөрөнгийн зах зээл. Хөгжиж буй хөрөнгийн зах зээлд
компанийн бонд болон хувьцаа гаргаж нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах боломж нээлттэй байна.
Тухайлбал, “Мик холдинг” компани нэг сарын дотор 37 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө босгосон түүх
хуучраагүй. Энэ бол бодит жишээ. Дотоодын хөрөнгийн захаас мөнгө босгох боломжтойг энэ
компаниас харж болох юм. Хэдийгээр эдийн засгийн агшиж, мөнгөний эргэлт удааширч байгаа ч
алс хэтдээ үр ашиг өгөхүйц төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх талаараа хаа нэгтээ хөрөнгө оруулагч
бодож байгааг таашгүй.
Эдийн засгийн байдал амаргүй байгаа ч дотоодын хөрөнгө оруулагчид идэвхтэй, хөрөнгө оруулалт
хийх сонирхолтой байна. Хэдийгээр боломж, бололцоо харагдаж байгаа боловч хамгийн гол
хүндрэл зах зээлийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн индекс алга. Энэ утгаараа гаднын хөрөнгийг
өөрийн зах зээлд татаж чадахгүй байна. Төлбөр, тооцооны систем нэн чухал байгаа. Үүнийг
дурдаад өнгөрч боломгүй. Бид тодорхой шийдэлд хүрч, энэ байдлаа цэгцлэх хэрэгтэй байна.
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-“Монос” болон “Ард санхүүгийн нэгдэл” зэрэг хаалттай хувьцаат компани энэ онд багтаж
хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргах гэж байна. Томоохон хэмжээний IPO гэж зарим эдийн
засагч үүнийг онцолж байгаа. Хөрөнгийн бирж шинэ бүтээгдэхүүнээ хүлээн авахад бэлэн үү?
-Энэ бол зах зээлд маш том эерэг мессежийг бий болгох мэдээлэл. Цөөн үгээр хэлбэл, хөрөнгийн
зах зээлийг улам идэвхжүүлэхэд нөлөөлнө. Биржийн зүгээс мэдээж дэмжинэ. Гол нь хөрөнгө
оруулагчид үүнд хэр бэлтгэлтэй байгаа нь чухал. Таны нэр дурдсан компаниуд бэлтгэлээ хангаж
байгаа байх. Одоогоор бирж дээр энэ талын мэдээлэл албан ёсоор Санхүүгийн зохицуулах
хорооноос ирээгүй байна.
-“Хөрөнгийн зах зээл-Хөгжлийн гарц” нэртэй хэлэлцүүлэг маргааш Төрийн ордонд болох гэж
байна. Та энэхүү арга хэмжээний ач холбогдлыг хэрхэн үнэлж байна вэ?
-Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Үнэт цаас арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, манай бирж хамтарч
энэхүү чуулганыг зохион байгуулж байгаа. Хөрөнгийн зах зээлд тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл,
боломж, гарцаа энэ удаад нэлээд нухацтай авч хэлэлцэнэ. Зах зээлийн шинэ бүтээгдэхүүн, хөрөнгө
оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийг улам төгөлдөршүүлэх асуудлыг ч хөндөнө. Манай
дотоодын амжилттай яваа компаниуд бусаддаа туршлагаа энэ үеэр хуваалцах юм. Санхүүгийн зах
зээлд хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахаас эхлээд санхүүжилтийн альтернатив олон арга хэрэгсэл
үгүйлэгдэж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг том зургаар нь энэ удаагийн чуулган хэлэлцэж,
тодорхой үр дүнтэй шийдэлд хүрнэ гэж найдаж байгаа. Зах зээлийн оролцогч байгууллагууд нягт
хамтран ажиллаж, нэг баг болж ажиллахын эхлэл нь дээрх арга хэмжээ болох юм.

Б. БАЯРТОГТОХ
Эх сурвалж: "
Засгийн газрын мэдээ"сонин

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ ТУСГАЙ ДУГААР /1900-2475/ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Монголын хөрөнгийн бирж нь Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг олон нийтэд түргэн шуурхай
хүргэх зорилгоор тусгай дугаар /1900-2475/-ын үйлчилгээг шинээр нэвтрүүллээ. Энэхүү тусгай
дугаарын үйлчилгээгээр дараах мэдээллийг хүргэнэ. Үүнд
 Үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох
 Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компанийн талаарх мэдээлэл
 Засгийн газрын үнэт цаасны мэдээлэл
 Хувьцаат компанийн ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл
Үнэт цаастай холбоотой иргэдийн санал хүсэлт
Тусгай дугаарын нэг минутын төлбөр 500 төгрөг, ажлын өдрүүдэд өглөө 08:00-17:00 цагийн
хооронд ажиллана.
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"НЭГ ЗОРИЛГО-НЭГДСЭН ШИЙДЭЛ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын үнэт цаасны арилжаа
эрхлэгчдийн холбоо болон ЖАЙКА /Japan International Cooperation Agency/ хамтран
“Нэг зорилго - Нэгдсэн шийдэл” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг өнөөдөр Төрийн ордны “Их
танхим”-д амжилттай зохион байгууллаа.
Энэхүү хэлэлцүүлгийг Монгол улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат нээж үг хэлэхдээ Хөрөнгийн зах
зээлийг хөгжүүлэх, идвэхжүүлэх зайшгүй шаардлага байгаа, Засгийн газрын зүгээс дэмжин
ажиллахыг тэмдэглэсэн.
Хэлэлцүүлгээр Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид, үнэт цаас гаргагчид, хөрөнгө
оруулагчдад тулгамдаж буй асуудал, өнөөгийн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас гарахад
үнэт цаасны зах зээлийн оролцоо, түүний ач холбогдлын талаар хамтран хэлэлцэж, цаашид нэг
зорилготойгоор хамтран ажиллахаар боллоо.
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Үнэт цаасны зах зээл 10 дугаар сард
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Үнэт цаасны хадгаламжийн төвлөрсөн
хадгаламжийн төв, Арилжааны төлбөр тооцоо, Кастодиан банк, Төлбөр тооцооны банк, үнэт цаасны компани зэрэг Үнэт
цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд хамтран “Үнэт цаасны зах зээлийн нээлттэй өдөрлөг” арга
хэмжээг зохион байгуулав.
Тус өдөрлөгийн үеэр үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагууд нэг цэгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэв. Үүнд:
• Арилжаа болон хувьцаат компанийн талаарх мэдээлэл
• Засгийн газрын үнэт цаасны талаарх мэдээлэл, танилцуулга
• Ногдол ашгийн мэдээ
• Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө
• Үнэт цаасны данс нээх үйлчилгээ
• Төлбөр тооцооны данс нээх үйлчилгээ
• Данс шүүх үйлчилгээ /Эрдэнэс таван толгой цэнхэр тасалбар, хувьцаатай эсэх/
• Үнэт цаастай холбоотой иргэдийн санал хүсэлт
• Үнэт цаасны зах зээлийн талаарх сургалт
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