2020 оны 7-р сар

Долдугаар сарын тойм
Т
МХБ-ийн индексүүд

Зах зээлийн мэдээлэл

Топ-20 индекс: 16,448 +0.2% (өмнөх сартай харьцуулсан
өөрчлөлт)

МХБ-A индекс: 7,936 -0.7%, МХБ-B индекс: 7,351 -0.2% (өмнөх
сартай харьцуулсан өөрчлөлт)

ҮЦТХТ-д нээгдсэн дансны мэдээлэл
ҮЦТХТ-д 7-р сард нийт 3,504 данс нээгдсэнээс 1,918 данс
шинээр, 1,586 данс холболтоор нээгдсэн ба шинээр нээгдсэн
дансдын бүтцийг харвал 1,909 дотоодын иргэн, 2 гадаадын
иргэн, 7 дотоодын аж ахуйн нэгжийн данс тус тус нээгдсэн
байна.
Үнэт цаасны бүртгэлийн ангилал шинэчлэгдлээ
МХБ нь үнэт цаасны бүртгэлийн журмын дагуу хувьцаат
компаниудын ангиллыг тогтоодог. МХБ-д бүртгэлтэй
компаниудаас үйл ажиллагаа, ашиг орлого, арилжааны
идэвх, компанийн засаглалаараа тэргүүлэгч компанийг
оруулдаг 1-р ангилалд 15 хувьцаат компани байсан дээр 2020
онд нэмж Түмэн шувуут ХК, Монос хүнс ХК, Хөвсгөл
алтандуулга ХК ангилал ахиж орсноор нийт 18 хувьцаат
компани тус ангилалд бүртгэлтэй байна. Мөн Инвескор ББСБ
ХК, Тээвэр-дархан ХК, Монгол даатгал ХК, Монгол шевро ХК,
Нэхээсгүй эдлэл ХК зэрэг 5 компани ангилал ахин, 2-р
ангилалд орсон бол Мерекс ХК, Нако түлш ХК, Ногоон хөгжил
үндэсний нэгдэл ХК, Хөх ган ХК ангилал буурч 3-р ангилал руу
шилжсэн байна.
1-р ангилалд багтаж буй компаниуд

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

2019.06.30
25,812
3,100
22,288
24,427
12,310
10,045

2020.07.31
26,428
3,271.12
21,710
24,595
12,313
10,005

Өөрчлөлт, %
2.3%
5.5%
-2.6%
0.6%
0.02%
-0.4%

Валютын ханш
Валют
USD
EUR
JPY
RUB
CNY
KRW

2019.06.30
2,823.89
3,169.39
26.21
40.07
399.52
2.35

2020.07.31
2,844.70
3,372.39
27.18
38.59
407.72
2.35

Өөрчлөлт, %
0.7%
6.4%
3.7%
-3.6%
2.0%
0.0%

Арилжааны мэдээ
Хураангуй (өмнөх сартай харьцуулсан өөрчлөлт)
Үзүүлэлт

Дүн

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

4.7
2,538.9
199
66
20

Өөрчлөлт, %

-63.2%
+1.5%
+1
-9
+1

Хамгийн их өсөлттэй
Хувьцаа
UYN
ERDN
SOH
UBH
TUS

2019.06.30
450.00
610.00
38.00
17,000.00
600.00

2020.07.31
680.00
896.20
55.00
20,500.00
750.00

Өөрчлөлт, %
+51%
+46%
+44%
+20%
+20%

Монгол даатгал ХК-ийн симбол өөрчлөгдлөө
Монгол даатгал ХК-ийн зүгээс арилжааны CHE симболыг
MDIC болгон өөрчлөх хүсэлтийг гаргасан тул СЗХ-ноос
зөвшөөрч, үүнтэй холбоотой тухайн үнэт цаасны арилжааг
2020 оны 7-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн түр зогсоосон байсныг
2020 оны 7-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн сэргээв.
Дархан нэхий ХК-ийн арилжааг зогсоолоо
Дархан нэхий ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлаар хувьцаагаа 1000 хуваах шийдвэрийг гаргасан.
СЗХ-ноос тухайн шийдвэрийг хэлэлцэн зөвшөөрсөн тул
хувьцааны арилжааг 2020 оны 7-р сарын 9-нөөс эхлэн ҮЦТХТд хувьцааны бүртгэл бүрэн хийгдэж дуусах хүртэл түр
зогсоосон байна.
Эрдэнэ ресурс девелопмент корпорэйшн ХК нэмэлт
санхүүжилт босголоо
МХБ-д бүртгэлтэй Эрдэнэ ресурс девелопмент ХК нь хаалттай
хүрээнд нэмж 20 сая канад долларын хөрөнгө оруулалтыг

Хамгийн их бууралттай
Хувьцаа

SHG
VIK
MBG
GTJ
BTG

2020.06.30
1,360.00
24.00
6,000.00
694.00
25,000.00

2020.07.31
884.67
17.90
5,000.00
590.00
21,260.00

Өөрчлөлт, %

-34%
-25%
-16%
-15%
-15%

Хамгийн их арилжигдсан
Хувьцаа

INV
MMX
BDS
BNG
ERDN

Тоо ширхэг

1,157,282
190,829
460,041
6,059
215,683

Үнийн дүн. сая төг

2,491.1
462.0
455.4
181.4
162.0

Эзлэх %

52.9%
9.8%
9.6%
3.8%
3.4%

Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн их өссөн, тэрбум төгрөгөөр
Компани

UYN
ERDN
SOH
UBH
TUS

2020.07.31
1.1
2.4
0.5
6.8
2.6

Өөрчлөлт

Өөрчлөлт, %

0.5
1.1
0.2
1.4
0.5

+51.1%
+46.9%
+44.7%
+20.5%
+20.0%

Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн их буурсан, сая төгрөгөөр
Компани

SHG
VIK
MBG
GTJ
BTG

2020.07.31
13,831.5
23,907.8
2,401.2
396.1
6,318.2

Өөрчлөлт

4,834.2
6,076.4
400.2
59.3
944.7

Өөрчлөлт, %

-34.9%
-25.4%
-16.6%
-14.9%
-14.9%

татан төвлөрүүлсэн байна. Нийт босгосон хөрөнгө
оруулалтын 75% буюу 15 сая канад долларын хувьцааг ноён
Эрик Спротт авчээ. Эрик Спротт нь өөрийн хөрөнгийн 90
орчим хувийг алтанд хөрөнгө оруулалт хийсэн алтаны магнат
бизнесмен юм. Тухайн санхүүжилтээр анхан шатны бүтээн
байгуулалт, өндөр агууламж бүхий алтны нөөцийг тэлэх
хайгуулын ажлыг санхүүжүүлнэ хэмээн компанийн зүгээс
мэдэгджээ.
Бодь даатгал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд
2020 онд МХБ дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд
амжилттай санал болгосон Бодь даатгал ХК нь хувьцаат
компани болсноос хойшхи анхны Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлыг хуралдуулахаар болсон байна.
Хурлын тов: 2020 оны 9-р сарын 9-ний өдрийн 11:00 цагт
Хуралдах газар: УБ хот, Novotel зочид буудлын 4 давхрын
хурлын танхимд
Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 8-р сарын 17-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал:
 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагаа болон
санхүүгийн тайланг тайлагнах;
 2020 оны хоёрдугаар хагасын бизнес төлөвлөлтийг
танилцуулах
 Компанийн “Дүрэм”-ийн төслийг батлах;
 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат
бус гишүүдийг сонгох;
 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөв батлах зэрэг
асуудлуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх юм байна.

2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлагнал
Энэ сард МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд хагас
жилийн санхүүгийн тайлангаа танилцууллаа. Санхүүгийн
тайлангаа ирүүлсэн хувьцаат компанийн тайлангуудаас
харахад 2020 оны эхний хагас жилд компаниудын үйл
ажиллагаа, санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд COVID-2019 гэх
дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал нөлөөлсөн нь харагдаж
байна. Жишээлбэл, нүүрсний экспорт эхний саруудад
саатсан ба олон улсын ачаа тээвэр гацсан, хил гаалиар
нэвтрэлт удааширсан зэрэг нь Таван толгой ХК болон Говь
ХК-ийн борлуулалтад шууд нөлөөлжээ. Тавантолгой ХК нь
өмнөх оны мөн үед 19 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай
ажилласан бол энэ оны хагас жилээр 3.9 тэрбум төгрөг
болж буурсан, харин Говь ХК-ийн хувьд 21 тэрбум
төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Нийтлэг асуудал
нь бараа материал, түүхий эд татан авах үйл ажиллагаанд
саатал үүсч, цаг хугацаа их зарцуулж, тээврийн зардал
өссөн явдал бөгөөд энэ нь бараа бүтээгдэхүүний өртөгт
нөлөөлж буй аж. Нөгөөтэйгүүр, ашиг борлуулалт нь
нэмэгдсэн салбарууд байна. Тухайлбал, хүнсний салбар тэр
дундаа сүү сүүн бүтээгдэхүүний борлуулалт өсчээ. Цэвэр
ашгийн дүнг харвал АПУ ХК 41.1 тэрбум төгрөг, энэ нь
өмнөх оны мөн үеэс 31.9 (346.7%) тэрбум төгрөгөөр,
Инвескор ББСБ ХК 6.1 тэрбум төгрөг, өмнөх оны мөн үеэс
2.1 (52.5%) тэрбум төгрөгөөр, УБ-БҮК ХК 5.1 тэрбум төгрөг,
өмнөх оны мөн үеэс 6.3 (525%) тэрбум төгрөгөөр, Монгол
шуудан ХК 3 тэрбум төгрөг, өмнөх оны мөн үеэс 2.7 (900%)
тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна /дараагийн хуудсанд
буй хүснэгтийг харна уу/.

Шинээр 2019 онд IPO хийсэн компаниуд болох Монос хүнс ХК
399 сая төгрөг, Түмэн шувуут ХК 2 тэрбум төгрөгийн цэвэр
ашигтай ажиллажээ. Монос хүнс ХК-ийн хувьд 2020 оны
эхний улиралд шинэ хүнсний үйлдвэрээ ашиглалтанд
оруулсан хэдий ч цар тахлын улмаас бүрэн чадлаар
ажиллаагүй,
шинээр
баригдсан
үйлдвэрийн
хувьд
үйлдвэрлэлийн зардал өндөртэй байгаа гэх шалтгаанаас
үүдэн цэвэр ашиг нь хүлээлтэнд хараахан хүрээгүй байна.
Түмэн шувуут ХК-ийн хувьд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө
төлөвлөсөн бүх бүтээн байгуулалтыг хийсэн, компанийн
ашигт ажиллагаа болон борлуулалт тасралтгүй өсч буй,
цаашид ч өсөх хүлээлттэй байгаа, засаглал сайтай компанид
тооцогддог.
2020 оны эхний хагас жилийн үзүүлэлтүүдийг ерөнхийд нь
харахад хоёрдугаар хагас жилийн төсөөлөл тийм ч таатай
биш байна. Учир нь цар тахлын нөлөөлөл манайд төдийгүй
дэлхий даяар улам гүнзгийрэх магадлал их байна. Хувьцааны
голлох харьцаануудыг тооцоолон гаргасныг манай
http://www.standardinvestment.mn/
сайтын
“Мэдлэгийн
санд” цэсний “Судалгаа” булангаас үзнэ үү. Үнэ ашгийн
харьцааны үзүүлэлтээр дээгүүр орж буй компаниудын ихэнх
нь МХБ-ийн 1-р самбарын компаниуд байна. Говь ХК болон
Баянгол зочид буудал ХК гэх мэт зарим компанийн ашгийн
үзүүлэлт энэ хагас жилд буурснаар доошилсон байна.

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар дорх хувьцаат компаниуд ашигтай ажилласан байна. Компаниудыг цэвэр ашгийн
хэмжээгээр дэс дарааллуулан байршуулав.

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар дорх хувьцаат компаниуд алдагдалтай ажилласан байна. Компаниудыг алдагдлын
хэмжээгээр нь дэс дарааллуулан байршуулав.

Долдугаар сарын тойм

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Эх сурвалж: Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо

МӨНГӨ, ЗЭЭЛ
Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2020 оны 7-р сарын
эцэст 21.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн
үеэс 1.1 (5.3%) тэрбум төгрөгөөр өсөхөд валютын
хадгаламж 1.7 (56.7%) их наяд төгрөгөөр, төгрөгийн хадгаламж
243.2 (2.2%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлсөн байна.
Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 2020 оны 7-р сарын эцэст 926.3
тэрбум болж, өмнөх сараас 61.0 (6.2%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх
оны мөн үеэс 8.7 (0.9%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.
Хүснэгт. Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт, жилийн эцэст,
тэрбум төгрөг
Үзүүлэлт
Мөнгө М2
Бага мөнгө М1
Төгрөгийн харилцах
Хадгаламжийн байгууллагаас
гадуурх мөнгө
Бараг мөнгө
Төгрөгийн хадгаламж
Валютын хадгаламж
Валютын харилцах
Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө

2019.07
20,289.9
3,783.2
3,139.8
643.5

2020.07*
21,355.5
3,458.1
2,798.1
660.0

16,506.5
10,895.6
2,926.1
2,684.9
935.0

17,897.3
11,138.8
4,584.3
2,174.2
926.3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн
өрийн үлдэгдэл 2020 оны 7-р сарын эцэст 17.3 их наяд төгрөг
болж, өмнөх сараас 40.4 (0.2%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны
мөн үеэс 945.1 (5.2%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны 7-р сарын
эцэст 1.1 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 129.5 (12.9%)
тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 257.9 (29.4%) тэрбум
төгрөгөөр өссөн байна. Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй
зээл 2020 оны 7-р сарын эцэст 1.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх
сараас 25.0 (1.3%) тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 10.9
(0.6%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн
нийт хэмжээ 2020 оны эхний 7-р сарын
урьдчилсан гүйцэтгэлээр 5.3 их наяд төгрөг,
үүнээс нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламж нь 4.9 их наяд
төгрөг болж нийт орлогын 93.1 хувийг эзэлж байна. Нийт
зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 7.4 их наяд
төгрөг болж, тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 2.5 их наяд төгрөгийн
алдагдалтай гарлаа.

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
Төлбөрийн тэнцлийн урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл
2020 оны энхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлээр
722.6 сая ам. долларын алдагдалтай гарч, алдагдалтай
гарахад үйлчилгээний худалдааны тэнцэл 647.6 сая ам. Доллар, анхдагч
орлогын данс 429.7 сая ам. долларын алдагтай гарсан нь голлон
нөлөөлсөн байна.

ГАДААД ХУДАЛДАА
Монгол Улс 2020 оны эхний 7-р сард нийт 135 улстай
худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 6.7
тэрбум ам. доллар, үүнээс экспорт 3.8 тэрбум ам. доллар,
импорт 2.9 тэрбум ам. долларт хүрлээ. Нийт бараа
эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 1.3 (16.1%) тэрбум ам. доллар,
үүнээс экспорт 728.8 (17.1%) тэрбум ам. доллароор, импорт 14.2 (3.0%)
сая ам доллараар тус тус өссөн байна.

Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2019 оны 7-р сард 1.1 тэрбум
ам. долларын ашигтай гарч байсан бол 2020 оны эхний 7-р сард өмнөх
оны мөн үеэс 217.7 сая ам. доллароор буурч, 846.6 сая ам. долларын
ашигтай байна.
ҮНЭ
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2020 оны 7-р сард
улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0.5 хувь, өмнөх оны эцсээс
3.3 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 3.4 хувиар өссөн байна.

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2020 оны 7 дугаар сард өмнөх
сараас 0.5 хувиар өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ
дүнгээрээ 1.3 хувиар (мах, махан бүтээгдэхүүний дэд бүлгийн үнэ 0.1
хувь), хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ 0.2 хувь, эм тариа,
эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 0.2 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ 0.6
хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Холбоо барих хаяг
Стандарт инвестмент ҮЦК
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо
АвтоХаб төв, 1-2 давхар
Утас: 70114433
info@standardinvestment.mn
www.standardinvestment.mn
https://dbx.standardinvestment.mn/
Шуудангийн хаяг:
Төв шуудан, Шуудангийн хайрцаг 1487
УБ - 15160
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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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