2019 оны 11-р сар
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НТ

МХБ-ийн индексүүд

Зах зээлийн мэдээлэл

Топ-20 индекс, 18,670 4.1% (өмнөх сартай харьцуулсан өөрчлөлт)

МХБ-A индекс, 8,729 5.6%, МХБ-B индекс 7,708 3.0% (өмнөх сартай
харьцуулсан өөрчлөлт)

Олон улсын индексүүд
Индекс
DJIA (US)
S&P 500 (US)
Nikkei 225 (JP)
Hang Seng (HK)
DAX 30 (DE)
SMI (CH)

2019.10.31
27,046
3,037
22,927
26,906
12,866
10,219

2019.11.30
28,051
3,140
23,293
26,346
13,236
10,493

Өөрчлөлт, %
3.7%
3.4%
1.6%
-2.0%
2.9%
2.7%

2019.10.31
2,701.17
3,014.51
24.87
42.32
383.96
2.32

2019.11.30
2,715.22
2,989.86
24.80
42.36
386.41
2.30

Өөрчлөлт, %
0.5%
-0.8%
-0.2%
0.09%
0.6%
-0.8%

Валютын ханш
Валют
USD
EUR
JPY
RUB
CNY
KRW

Арилжааны мэдээ
Хураангуй (өмнөх сартай харьцуулсан өөрчлөлт)
Үзүүлэлт

Дүн

Арилжааны хэмжээ, тэрбум ₮
Зах зээлийн үнэлгээ, тэрбум ₮
Бүртгэлтэй компани
Арилжигдсан компани/хувьцаа
Арилжааны өдөр

19.8
2,530.5
199
92
19

Өөрчлөлт, %

186.9%
+5.3%
199
+21
4

Хамгийн их өсөлттэй
Хувьцаа
MDR
HBO
HGN
MCH
CHE

2019.10.31
175.00
51.00
72.00
381.50
60.00

2019.11.30
264.00
64.00
87.00
450.00
70.00

Өөрчлөлт, %
+50%
+25%
+20%
+18%
+17%

2019.09.30
70.00
10,200
750
1,550.00
964.75

Өөрчлөлт, %

Хамгийн их бууралттай
Хувьцаа

BBD
NEH
GTJ
AOI
SOR

2019.08.31
91.00
12,900.00
920.00
1,850.00
1,135.00

-23%
-21%
-18%
-16%
-15%

Баялаг сүмбэр ХК-ийн оноосон нэр өөрчлөгдлөө
МХБ-ийн III ангилалд бүртгэлтэй Баялаг сүмбэр ХК-ийн
оноосон нэрийг Глобал лайф технологи ХК болгон
өөрчилж, бирж болон СЗХ-д бүртгүүлсэн байна.
Эрдэнэ ресурс III улирлын тайлан
Эрдэнэ
Ресурс
Девелопмент
Корпорэйшн
ХК
(TSX:ERD|MSE:ERDN) нь 2019 оны 3-р улирлын санхүү,
үйл ажиллагааны тайлан болон Европын Сэргээн
Босголт, Хѳгжлийн Банкнаас босгосон санхүүжилтийн
талаар шинэ мэдээллийг нийтэлжээ. Тайлант хугацаанд
тус компани дараах голлох үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд:

NI 43-101 Техникийн тайлан эерэг үзүүлэлттэй гарав.

Баян хөндий ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг
2019 оны 8-р сарын 5-ны өдөр авав.

Байгаль Орчин, Нийгмийн Нѳлѳѳллийн Үнэлгээг
Sustainability East Asia компаниар хийлгэж байна.

9-р сард Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд
хайгуулын болон нарийвчилсан ѳрѳмдлѳгийн
хѳтѳлбѳрийг гүйцэтгэв.

Боловсруулалтын
усны
нөөцийн
өрөмдлөг,
судалгааг хийв.

Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны
оролцоотой 8 сая канад долларын санхүүжилтийн
гэрээ байгуулсан.

Компанийн нийт алдагдлын хэмжээ III улиралд
638,379 канад долларт хүрсэн нь 2018 оны мѳн
үеийн
үзүүлэлт
болох
743,484
канад
доллартай харьцуулахад буурсан үзүүлэлт болов.
ҮЦТХТ-д нээгдсэн дансны мэдээлэл
ҮЦТХТ-д 11-р сард нийт 15,837 данс нээгдсэнээс 12,506
данс шинээр, 3,331 данс холболтоор нээгдсэн ба шинээр
нээгдсэн дансдын бүтцийг харвал 12,500 дотоодын
иргэн, 3 гадаадын иргэн, 3 дотоодын аж ахуйн нэгжийн
данс тус тус нээгдсэн байна.
Атар өргөө ХК-ийн хувьцааг худалдан авах тендер санал
Таван Богд Инвест ХХК нь Атар өргөө ХК-ийн 44.05%-ийг
худалдан авсан тухай өмнөх сарын тоймд мэдээлсэн.
Тэгвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22.1.2-т
"Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа
буюу холбогдох этгээдтэй хамтран худалдан авсан
хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 57.1-д
заасан үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр компанийн
хувьцааг худалдан авах санал гаргана" гэж заасны дагуу
Таван Богд Инвест ХХК нь Атар өргөө ХК-ийн хувьцааны
үлдсэн 55.95% буюу бусад хувьцаа эзэмшигчдийн
эзэмшилд
байгаа
97,423 ширхэг
энгийн
хувьцааг худалдан авах тендер саналыг дахин гаргав.
 Нэгж хувьцааг худалдан авах үнэ: 60,200 төгрөг
 Хувьцааг худалдан авах саналын дуусах хугацаа:
2019 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн 13:00 цаг
Хэрэв та хувьцаагаа худалдах бол манай брокертой
холбогдож захиалгаа өгнө үү.
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Хамгийн их арилжигдсан
Хувьцаа

MIK
INV
MMX
AARD
ADB

Тоо ширхэг

895,648
606,003
356,510
325,497
1,601,348

Үнийн дүн. сая төг

10,953.4
1,303.6
873.0
561.4
282.3

Эзлэх %

55.0%
6.5%
4.3%
2.8%
1.4%

Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн их өссөн, тэрбум төгрөгөөр
Компани

MDR
HBO
HGN
MCH
CHE

2019.11.30
3.6
3.3
8.8
11.6
9.4

Өөрчлөлт

Өөрчлөлт, %

1.2
0.6
1.5
1.7
1.3

+50.8%
+25.4%
+20.8%
+17.9%
+16.6%

Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн их буурсан, сая төгрөгөөр
Компани

BBD
NEH
GTJ
AOI
SOR

2019.11.30
113.9
11,275.8
428.1
3,585.5
859.9

Өөрчлөлт

34.1
2,984.7
97.0
693.9
151.7

Өөрчлөлт, %

-23.0%
-20.0%
-18.4%
-16.2%
-15.0%

Мандал даатгал ХК-ийн арилжааг түр зогсоов
СЗХ-ны 2019 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар
Мандал даатгал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн
дагуу тус компанийн хувьцааг 100 хуваах замаар үнэт
цаасны
бүртгэлд
өөрчлөлт
оруулах
асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн тул хувьцаа хуваахтай
холбоотой үйл ажиллагаа ҮЦТХТ-д бүрэн хийгдэж дуусах
хүртэлх хугацаанд үнэт цаасны арилжааг түр зогсоолоо.
Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн
журам батлагдав
МХБ-ийн ТУЗ-өөс 2019 оны 6-р сарын 28-ны өдөр
баталсан "Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалттай сангийн
нэгж эрхийн бүртгэлийн журам"-ыг СЗХ-ноос 2019 оны
11-р сарын 13-ны өдөр батлав. Үнэт цаасны зах зээлийн
тухай хуульд “үүсгэн байгуулагчаас тогтоосон хөрөнгийн
хэмжээнд багтаан нийтэд санал болгох хэлбэрээр үнэт
цаас гаргаж, зах зээлийн үнээр худалддаг, өөрийн
гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн худалдан авах үүрэг
хүлээдэггүй” хөрөнгө оруулалтын санг хаалттай хөрөнгө
оруулалтын сан гэж заажээ. Манайд хамгийн анхны
хамтын хөрөнгө оруулалтын сан энэ оны 7-р сард
бүртгэгдсэн нь Ард менежмент ҮЦК-ийн “Үндэсний
хувьчлалын сан” хаалттай хамтын хөрөнгө оуруулалтын
сан юм.

Та өөрөө гар утаснаасаа шууд арилжаа хийхийг хүсвэл манай “Цахим данс” системд бүртгүүлээрэй.

Мөн гар утасны аппликэйшн татан авч, онлайн арилжаа хийж, дансаа хянах боломжтой.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Эх сурвалж: Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо

МӨНГӨ, ЗЭЭЛ
Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2019 оны 10-р сарын
эцэст 20.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 7.3
(0.04%) тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн
үеэс 2.1 (11.4%) их наяд төгрөгөөр өссөн байна. Гүйлгээнд
гаргасан бэлэн мөнгө 2019 оны 10-р сарын эцэст 873.9 тэрбум
болж, өмнөх сараас 15.9 (1.8%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны
мөн үеэс 13.9% (1.6%) тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан байна.
Хүснэгт. Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт, сарын эцэст,
тэрбум төгрөг
Үзүүлэлт
Мөнгөний нийлүүлэлт, М2
Жилийн өөрчлөлт, %
Сарын өөрчлөлт, %
Нийт хадгаламж
Жилийн өөрчлөлт, %
Сарын өөрчлөлт, %
Төгрөгийн хадгаламж
Жилийн өөрчлөлт, %
Сарын өөрчлөлт, %
Валютын хадгаламж
Жилийн өөрчлөлт, %
Сарын өөрчлөлт, %

2018.10
18,332.5
26.3
2.3
12,174.8
19.7
-0.4
9,442.9
22.9
-0.7
2,731.9
9.8
0.8

2019.10*
20,425.6
11.4
0.04
13,746.1
12.9
0.3
10,576.4
12.0
-1.9
3,169.7
16.0
8.4

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн
өрийн үлдэгдэл 2019 оны 10-р сарын эцэст 18.2 их наяд төгрөг
болж, өмнөх сараас 44.4 (0.2%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны
мөн үеэс 1.7 (10.6%) их наяд төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
Төлбөрийн тэнцлийн урсгал ба хөрөнгийн дансны
тэнцэл 2019 оны эхний 9 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр
858.3 сая ам. долларын алдагдалтай гарч, өмнөх оны
мөн үеэс 465.4 сая ам. доллараар буурчээ. Урсгал данс 929.8 сая ам.
долларын алдагдалтай гарахад үйлчилгээний тэнцэл 1.1 тэрбум ам.
доллар, анхдагч орлогын данс 1.1 тэрбум ам. долларын алдагдалтай
гарсан нь голлон нөлөөлсөн байна.

ГАДААД ХУДАЛДАА
Монгол Улс 2019 оны эхний 10 сард дэлхийн 148 улстай
худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт
11.6 тэрбум ам. доллар, үүнээс экспорт 6.5 тэрбум ам.
доллар, импорт 5.1 тэрбум ам. долларт хүрлээ. Харин
2019 оны 10-р сард экспорт 582.6 сая ам. доллар, импорт 465.7 сая ам.
доллар болж, өмнөх сараас экспорт 23.6 сая ам. доллараар өсч,
импорт 41.8 сая ам. доллараар буурсан байна.

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2019 оны 10-р сарын
эцэст 949.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 36.5 (3.7%) тэрбум
төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 95.0 (9.1%) тэрбум төгрөгөөр тус
тус буурчээ. Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2019
оны 9-р сарын эцэст 12.2 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 29.5
(0.2%) тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 1.3 (12.2%)
их наяд төгрөгөөр өссөн байна.
Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 772.8 (7.1%) сая ам.
доллар, үүнээс экспорт 583.9 (9.8%) сая ам. доллараар, импорт 189.0
(3.9%) сая ам. доллараар тус тус өссөн байна. Гадаад худалдааны
тэнцэл 2018 оны 10 сард 1.1 тэрбум ам. долларын ашигтай гарч
байсан бол 2019 оны 10 сард өмнөх оны мөн үеэс 394.9 сая ам.
доллараар нэмэгдэж, 1.5 тэрбум ам. долларт хүрчээ.
УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого,
тусламжийн нийт хэмжээ 2019 оны эхний 10
сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 8.8 их наяд төгрөг,
зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 8.3 их наяд
төгрөг болж, тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 545.4 тэрбум
төгрөгийн ашигтай гарчээ.

ҮНЭ
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2019 оны 10-р
сард улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0.3 хувиар буурсан
бол, өмнөх оны эцсээс 5.1%, өмнөх оны мөн үеэс 7.6%-р
өссөн байна.

Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 2019 оны 10-р сард 1.1 их наяд
төгрөгт хүрч, өмнөх сараас 222.2 (25.5%) тэрбум төгрөг, нийт
зарлага, цэвэр зээлийн хэмжээ 1.0 их наяд төгрөг болж, өмнөх
сараас 96.4 (10.3%) тэрбум төгрөгөөр өсчээ.
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2019 оны 10-р сард өмнөх оны
мөн үеэс 7.6%-р өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ
дүнгээрээ 14.0% (мах, махан бүтээгдхүүний дэд бүлгийн үнэ 32.6%,
согтууруулах бус ундааны дэд бүлгийн үнэ 5.0%), согтууруулах ундаа,
тамхины бүлгийн үнэ дүнгээрээ 3.2%, хувцас, бөс бараа, гутлын
бүлгийн үнэ дүнгээрээ 8.1%, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон
бусад түлшний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 8.6% (цахилгаан, хийн болон
бусад түлшний дэд бүлгийн үнэ 10.0%), эм тариа, эмнэлгийн
үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 4.8% өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Холбоо барих хаяг
Стандарт инвестмент ҮЦК
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
6-р хороо, Бага тойруу 24,
Монреимпекс ХХК-ийн байр,
2-р давхар, 201 тоот
Утас: 70114433
info@standardinvestment.mn
www.standardinvestment.mn
Шуудангийн хаяг:
Төв шуудан, Шуудангийн хайрцаг 1487
УБ - 15160
Тодруулга болон мэдэгдэл
Энэхүү тойм мэдээ нь ямар нэгэн үнэт цаасыг худалдан авах, худалдах санал биш юм. Энд дурдсан үнэ ханшийн мэдээ, бусад тоон
мэдээлэл, тайлбар зэрэг нь зөвхөн тухайн мэдээллийг бэлтгэх үеийн байдлыг илтгэх бөгөөд өөрчлөгдөж, хувьсаж болно /Стандарт
инвестмент ҮЦК өөрчлөлтийг мэдэгдэх албагүй/. Хөрөнгө оруулагч эрсдлийг өөрөө хариуцна.
Энэхүү тойм мэдээний бүх мэдээллийг зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилгоор бэлдсэн бөгөөд найдвартай, сайн санааны үүднээс гаргасан
гэж үзсэн эх сурвалжаас авч боловсруулсан хэдий ч мэдээлэл тус бүрийг нэг бүрчлэн хянаж шалгаагүй болно. Тиймээс Стандарт
инвестмент ҮЦК нь эдгээр мэдээллийн үнэн зөв, бодит бөгөөд бүрэн бүтэн байдалд баталгаа гаргахгүй бөгөөд мэдээллийг
дамжуулахаас үүссэн аливаа алдааг хариуцахгүй. Түүнчлэн, энэхүү тайланг ашигласнаас учирсан аливаа хохиролд Стандарт
инвестмент ҮЦК ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
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