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К О М П А Н И Й Н  С У Д А Л Г А А  

 

ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК (JTB.MSE)                                                                                                                           

Салбар: Аялал жуулчлал                                                                                2012.09.11         BUY 

   
Хувьцааны үнэ   

    КОМПАНИЙН ТОЙМ 

 

Танилцуулга 

“Æенко Òур Áþро” ХÊ нü 1997 оны 2-р сард “Áаянгол зочид 

буудал” ХÊ, “Æенко” ÕÕÊ-èéí õàìòàðñàí õºðºíãº îðóóëàëòààð 

¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí áºãººä 2006 îíä Монголын хөрөнгийн 

биржид бүртгэгдэн хóâüöààò êîìïàíè áîëæ, çîõèîí áàéãóóëàëòûí 

õýëáýðýý ººð÷èëñºн. Áàéãóóëàãäñàí цагаас õîéø àÿëàë æóóë÷ëàëûí 

÷èãëýëýýð äàãíàí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Êîìïàíè нü нийт 73 

ажилтантай бөгөөд тэдний ихэнх нü “Áаянгол Çочид буудал” ХÊ-ä 

àæèëëàæ áàéñàí, äàäëàãà òóðøëàãàòàé, õàðèëöààíû ºíäºð ñî¸ëòîé, 

àÿëàë æóóë÷ëàëûí салбарт ìýðãýøñýí байна.  

 

Менежмент 

“Æенко Òур Áþро” ХÊ нü нийт 100,000,000 ширхэг энгийн хувüцаа 

гаргасан. Хувüцааны нэрлэсэн үнэ 100 төгрөг. Хувüцаа эзэмшигчид 

болон хувüцааны эзэмшлийн бүтцийг дараах байдлаар харуулав. 

 

Хувьцаа эзэмшигчид Хувь % 

Òур Áþро ХХÊ 20% 

Мастер Фонд II 15% 

Áаянгол ÇÁ ХÊ 11% 

Д. Даваасүрэн 7% 

Х. Áаттулга 7% 

“Firebird Mongolia” Фонд 6% 

Áусад 35% 

 

                Компанийн удирдлагууд: 

                Òөлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга - С.Отгонбаяр 

                Гүйцэтгэх захирал - Á.Намуун 

      

  

  

Үнэт цаасны үзүүлэлтүүд 

Симбол JTB 

Хувüцааны код 521 
Нийт гаргасан хувüцаа  100,000,000 

Çах зээлийн үнэ 2012.09.11 92 

Çах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 9.2 
52 долоо хоног- их/бага (төгрөг) 88 / 114 

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж 

  

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд  
 2010 2011 

Нийт хөрөнгө (тэрбум төгрөг) 11.81 8.79 

Цэвэр ашиг (тэрбум төгрөг) 0.10 0.25 
Өр төлбөрийн дүн (тэрбум төгрөг) 3.44 0.32 

Эзэмшигчийн өмчийн дүн (тэрбум төгрөг) 8.3 8.4 

Нэгж хувüцаанд ногдох ашиг (EPS) 1.00 2.52 
Үнэ ашгийн харüцаа (P/E) 101.6 24.6 

Үнэ эзэмшигчийн өмчийн харüцаа (P/B) 1.2 1.12 

Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 0.01 0.03 
Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE) 0.01 0.03 

Нэгж хувüцааны ногдол ашиг (DPS) 0.01 - 

Ногдол ашгийн өгөөж 1.25 - 
Дундаж хувüцааны үнэ (төгрөг) 102.07 94.82 

Дундаж зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 10.21 9.48 
Эх сурвалж: Стандарт инвестмент ХХК 

2008 оны I хагасаас 2012 оны II хагас хүртэл JTB хувüцаа нü байнга 

Òоп-20 индексийн багцад байв. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Судалгааг хийсэн:  

Цэдэвдорж ЧИМГЭЭ, 

Судалгааны багийн ахлагч 

chimgee@standardinvestment.mn 

T +976 70114433 

M +976 99066293 

Бямбаа МӨНХТУЯА, 

Судалгааны ажилтан 

munkhtuya@standardinvestment.mn 

T +976 70114433 

M +976 99027432 
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ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Эх сурвалж: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
                              Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр Монголын хилээр гарсан дотоодын нийт зорчигчдын тоо 2007 оноос 2011 оны 

хооронд жил ирэх тусам нэмэгдсэн байна. Харин улсын хилээр орсон гадаадын жуулчин болон хилээр гарсан дотоодын  

жуулчдын тоо тухайн хугацаанд тогтвортой байжээ. Энэ салбарын ажилчдын сарын дундаж цалингийн хэмжээ 2007 онд 173,000 

төгрөг байсан бол 2011 онд 341,000 төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Áайгалü орчин, аялал жуулчлалын яамны мэдээлснээр аялал 

жуулчлалын салбарын орлого 2009-2011 онд 213,341,491-282,687,977 ам.доллар буþу 288-381 тэрбум төгрөг болж өссөн байна. 

Цаашид шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж буй нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орж, шинээр олон улсын нислэгүүд нэмэгдэх 

тусам Монгол улсыг зорих жуулчдын тоо өсөх боломжтой гэж үзэж байна.  

 

КОМПАНИЙН ӨСӨЛТ, ХӨГЖИЛ  
 

“Æенко Òур Áþро” ХÊ нü жуулчны бааз, цогцолбор, гадаад 

дотоод аялал болон бусад туслах үйлчилгээг үзүүлж байна. 

2007 оны 6-р сард “13-р зуун” цогцолборын үйл ажиллагааг 

эхлүүлсэн. 2008 оны 9-р сард “Чингис хаан” хөшөөт 

цогцолборын нээлтийг хийлээ. 2011 оноос Сингапур, Хятад, 

Япон, Òайланд, Солонгос, Áали болон Òурк гэх мэт оронд 

гадаад аяллуудыг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд. 

аяллуудын багцуудыг мөн нэмсэн байна. Òун удахгүй 

захиалагат нислэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж 

байгаа þм байна. 2012 оны 1-р сард “Чингис хаан” 

цогцолборт хоёр дахü музей болох Монголын эзэнт гүрний 

үеийн музейн нээлтийг хийж. Хөшөөт цогцолборын 

төлбөрийг гадаад дотоодын жуулчдад ижил болгон  нэг 

хүний 7.000 төгрөг болгосон байна. 2009-2011 онуудад 

“Æенко Òур Áþро” ХÊ-аар үйлчлүүлсэн нийт зочдын тоо 

өссөн байна. 2011 оны байдлаар “Чингис хаан” цогцолборт 

105602, “13-р зуун” цогцолборт 8611, нийт 114213 зочин 

үйлчлүүлсэн байна. Цогцолборууд жуулчид хүлээн авах тал 

дээр аялал жуулчлалын 80-90 гаруй компанитай гэрээ 

байгуулан ажиллажээ. 2011 онд “Æенко Òур Áþро” ХÊ-ийн 

борлуулалтын орлого өмнөх оныхоос 77.3% өсч, 2.3 тэрбум 

төгрөгт хүрсэн бөгөөд түүний 36.1 хувийг “Чингис хаан” 

цогцолбор, 11.1 хувийг “13-р зуун” цогцолбор, 26.9 хувийг 

гадаад аялал, 25.9 хувийг дотоод аяллын орлогоос тус тус 

бүрдүүлсэн. Áорлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг борлуулалт - 

-ын орлогын 58 хувийг, үйл ажиллагааны зардал 33 хувийг, 

цэвэр ашиг 9 хувийг эзэлсэн байна. 

 

 “Æенко Òур Áþро” ХÊ-ийн 2012 оны зорилтууд: 

 Үйлчилгээний шинэ төрөл, гадаад дотоод шинэ аяллын 

багц нэмэгдүүлэх болон компанийн брэнд, нэр хүндийг 

өсгөх 

 “Чингис хаан” цогцолбор  болон 13-р зуун  

цогцолборуудын засвар 

 Áоловсон хүчний ажлын гүйцэтгэл, үнэлгээний журам 

ба урамшууллын бодлогыг хэрэгжүүлэх 

 

 

 

 

ДҮГНЭЛТ 
 

“Æенко Òур Áþро” ХÊ-ийн цэвэр ашиг  нü 2011 онд өмнөх 

оныхоос 2.5 дахин өссөн бол хувüцааны дундаж ханш 

буурсан байна. Үнэ ба ашгийн харüцаа (P/E) 2010 онд 101.63 

байснаас 2011 онд 37.61 болж багассан нü сайн бөгөөд энэ нü 

цэвэр ашиг  нэмэгдэж, компанийн зах зээлийн үнэлгээ 

буурсантай холбоотой. Үнэ ба эзэмшигчийн өмчийн харüцаа 

(P/B) 2010 онд 1.22 байснаас 2011 онд 1.12 болж буурсан нü 

эзэмшигчийн өмч 1.2 хувиар нэмэгдэж, компанийн зах 

зээлийн үнэлгээ буурсантай мөн холбоотой. Хөрөнгийн 

өгөөж (ROA) нü 2010 онд 1%, 2011 онд 3% байгаа нü 

хангалтгүй þм. Үүний аялал жуучлалын салбарт хамгийн 

ойр болох зочид буудлын салбараас Áаянгол зочид буудал 

ХÊ-ийн ROA (10%-12%), Улаанбаатар зочид буудал ХÊ-ийн 

ROA-тай (18%,25%) харüцуулахад мөн бага байна. Энэ нü 

магадгүй менежментийн үр дүн бага байгааг харуулж байна. 

Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE) 2010 онд 1%, 2011 онд 

3% байжээ. Êомпанийн хувüцаа эзэмшигчдэдээ тараасан 

ногдол ашиг 2008 онд 1 төгрөг, 2009 онд 1.2 төгрөг, 2010 онд 

1.25 төгрөг, 2011 онд 4.29 төгрөг байв. “Æенко Òур Áþро” 

ХÊ нü одоогоор өндөр ашигтай ажиллахгүй байгаа хэдий ч 

аялал жуучлалын салбарт байр сууриа олсон, том компани 

гэж хэлж болох ба 2012 онд илүү их ашигтайгаар ажиллахыг 

зорüж байгаа þм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аялал жуулчлалын салбарын орлого, нийт жуулчдын тоо 
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Холбоо барих 

 

Хаяг: Стандарт Èнвестмент ХХÊ 

Òөв оффис 

Монгол Улс, Улаанбаатар хот                                                                                   

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо                                                                        

Æигжиджавын гудамж 5/3 

Шуудангийн хайрцаг: 

Òөв шуудан, Улаанбаатар 15160,                                                                  

Хайрцагны дугаар 1487                                

Утас: +976 7011 4433                                     

Факс: +976 7011 4433   

www.standardinvestment.mn                                                   

info@standardinvestment.mn 

 

 

Мэдэгдэл 

 

Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààг çºâõºí ìýäýýëýë ºãºõ çîðèëãîîð áýëäñýí áºãººä á¿õ ìýäýýëëèéã íàéäâàðòàé, ñàéí ñàíààíû ¿¿äíýýñ ãàðãàñàí 

ãýæ ¿çñýí ýõ ñóðâàëæààñ àâ÷ áîëîâñðóóëñàí õýäèé ÷ ìýäýýëýë òóñ á¿ðèéã íýã á¿ð÷ëýí õÿíàæ øàëãààã¿é áîëíî. Òèéìýýñ Ñòàíäàðò 

Èíâåñòìåíò ÕÕÊ íü ýäãýýð ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâ, áîäèò áºãººä á¿ðýí á¿òýí áàéäàëä áàòàëãàà ãàðãàõã¿é áºãººä ìýäýýëëèéã 

äàìæóóëàõààñ ¿¿ññýí àëèâàà àëäààã õàðèóöàõã¿é. Ò¿¿í÷ëýí, ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéã àøèãëàñíààñ ó÷èðñàí àëèâàà õîõèðîëä Ñòàíäàðò 

Èíâåñòìåíò ÕÕÊ ÿìàð íýãýí õàðèóöëàãà õ¿ëýýõã¿é. 

 

Ýíýõ¿¿ ìýäýýëýë íü ÿìàð íýãýí ¿íýò öààñûã õóäàëäàí àâàõ, õóäàëäàõ ñàíàë áóþó õºðºíãº îðóóëàëòûí çºâëºãºº áèø þì. Ýíä 

äóðäñàí ¿íý õàíøèéí ìýäýý, áóñàä òîîí ìýäýýëýë, òàéëáàð çýðýã íü çºâõºí òóõàéí ìýäýýëëèéã áýëòãýõ ¿åèéí áàéäëûã èëòãýõ 

áºãººä ººð÷ëºãäºæ, õóâüñàæ áîëíî /Ñòàíäàðò Èíâåñòìåíò ÕÕÊ ººð÷ëºëòèéã ìýäýãäýõ àëáàã¿é/. Ìýäýýëëèéã çºâõºí õàÿãëàñàí 

õóâü õ¿í áîëîí àëáàí áàéãóóëëàãûí õýðýãöýýíä çîðèóëñàí áà Ñòàíäàðò Èíâåñòìåíò ÕÕÊ-èéí çºâøººðºëã¿éãýýð ìýäýýëëèéã ÿìàð 

íýãýí õýëáýðýýð öààø íü äàìæóóëàõ, ò¿ãýýõ, õóóëáàðëàõûã õîðèãëîíî. 

 
© 2012 Standard Investment LLC  
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Õàâñðàëò  

ÒÀÉËÁÀÐ 

 

 

ÌÎÍÃÎË ÒÀÉËÁÀÐ ÆÈØÝÝ

ÍÝÃÆ ÕÓÂÜÖÀÀÍÄ 
ÍÎÃÄÎÕ ÀØÈÃ

Íýã æ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã íü 

ýðãýëòýíä áàéãàà íýã æ õóâüöààíä 

íîãäîæ áóé öýâýð àøãèéí õýìæýý þì. 
Ýí ý õàðüöàà  êîìïàíè éí àøè ãò  

àæèëëàãààíû ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò áîëäîã. 

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîæ áóé àøãèéí 

õàðüöàà íü íýãæ õóâüöààíä îëãîõ 
íîãäîë àøãèéí õýìæýý áèø þì. È õýíõ 

òîõèîëäîëä EPS-í òîäîðõîé õóâèéã 

íîãäîë àøèãò îëãîäîã áàéíà .

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã òîîöîõäîî äà ðààõ òîìú¸îãîîð 

òîîöíî.

Íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ àøèã

Öýâýð àøèã -  Äàâóó ýðõèéí õóâüöààíû ÍÀ

Äóíäàæ ãàðãàñàí õóâüöààíû òîî
=

Æå íêî òóð áþðî Õ Ê-èéí 2011 îíû ñà íõ¿¿ãèéí ò àéëà íä 

òóñãàãäñàíààð òàéëàíò ¿åèéí öýâýð à øèã  òºãðºã, 

äóíäàæ ãàðãàñàí ýíãèéí õóâüöààíû òîî 100,000,000 øèðõýã áºãººä 
òóñ êîìïàíè äàâóó ýðõèéí õóâüöàà ãàðãà àã¿é áîëíî. Íýãæ 

õóâüöààíä íîãäîõ àøãèéã äàðà àõ áàéäëààð òîîöíî.

252,104,400

Íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ à øèã

252,104,400

         100,000,000
= = 2.52 òºãðºã

¯íý àøãèéí õàðüöààã õóâüöà àíû çàõ 

çýýëèéí ¿íèéã íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ 

àøãèéí õýìæýýíä õóâààæ òîîöîõ áà 
ýíý õàðüöàà  íü êîìïàíèéí 1 òºãðºãèéí 

îðëîãûã çàõ çýýë õºðºíãº îðóóëàã÷èä 

õýäýí ò ºãðºãººð ¿íýëæ õóäàëäàí 

àâà õàä áýëýí áàéãàà ã èëýðõèéëäýã. Ýíý 
íü áàãà áàéõ òóñàì ñàéí ãýæ ¿çäýã.

¯íý àøãèéí õàðüöààã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî.

2011 îíä Æåíêî òóð áþðî ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí 

äóíäàæ ¿íý 94.82 òºãðºã, íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã 2.52 òºãðºã 

áàéñ àí áîë ¿íý áà àøãèéí õàðüöààã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

¯íý áà àøãèéí õàðüöàà
94.82

2.52= = 24.6

¯ÍÝ ÁÀ ÀØÃÈÉÍ 
ÕÀÐÜÖÀÀ

¯íý àøãèéí õàðüöàà 
Çàõ çýýëèéí ¿íý

Íýãæ õóâüöà àíä íîãäîõ àøèã
=

Íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí ¿íèéã 

äàíñ íû ¿íýä õàðüöóóëñíààð òóõàéí 

êîìïàíèéí õóâüöààíû ¿íý ºíäºð ýñâýë 
áàãà ¿íýëýãäñ ýíèéã Õàðóóëíà. Ýíý 

õà ðüöàà íü 1-ò ýé îéðîëöîî áàéõ òóñìà à 

ñàéí ãýæ ¿çäýã.

¯íý áà ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí õà ðüöààã òîîöîõäîî äàðààõ 

òîìú¸îãîîð òîîöíî.

2011 îíû Æåíêî òóð áþðî ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çà õ çýýëèéí 

äóíäàæ ¿íý 94.82 òºãðºã, äàíñíû ¿íý 84.6òºãðºã áàéñàí áîë ¿íý áà  

ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí õàðüöàà ã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

94.82

84.6
= = 1.12

¯ÍÝ ÁÀ 
ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ 
ªÌ×ÈÉÍ ÕÀÐÜÖÀÀ P/B 

õàðüöàà

Çàõ çýýëèéí ¿íý

Äàíñíû ¿íý=

P/B õàðüöàà

Äàíñíû ¿íý ãýäýã áîë òóõàéí êîìïàíè 

¿éë àæèëëàãààãàà çîãñîîëîî ãýõýä òàíû 

íý ãæ  õóâüöààíä  íîã äîõ õóâèé ã 
òîäîðõîéëíî. Ìºí äàíñíû ¿íèéã çàõ 

çýýëèéã ¿íýòýé õàðüöóóëæ õóâüöààíû 

¿íýëãýýã ìýäýæ áîëíî.

Äàíñíû ¿íèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî.

Æåíêî òóð áþðî 

319,471,200

Õ Ê-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä 

òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº 8,785,141,500 òºãðºã, ºð òºëáºð 

 òºãðºã áàéíà. Äàíñíû ¿íèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

 8,785,141,500 - 319,471,200

100,000,000
= = 84.6 òºãðºã

ÄÀÍÑÍÛ ¯ÍÝ

Äàíñíû ¿íý
Äóíäàæ ãàðãàñàí õóâüöààíû òîî

Íèéò õºðºíãº -  Áèåò áóñ õºðºíãº áà ºð òºëáºð
=

Äàíñíû ¿íý

Ýíý õàðüöàà íü  õóâüöàà  ýçýìøèãäèéí 

õºðºíãèéí íýã òºãðºã ò óòàìä íîãäîæ 

áóé àøãèéí õýìæýýã èëýðõèéëíý. 
ªºðººð õýëáý ë, êîìïà íè õºðºíãº 

îðóóëà ã÷äûí ìºíãèéã àøèãëàí õýð 

àøèã îëæ áàéãààã èëýðõèéëíý. Ýíý 

õà ðüöàà èõ áàéõ òóñàì ñàéí. 

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð 

òîîöíî.
ÝÇÝÌØÈÃ×ÈÉÍ 
ªÌ×ÈÉÍ ªÃªªÆ

Õºðºíãèéí ºãººæ íü íèéò õºðºíãèéí 

íýã òºãðºã òóòà ìä íîãäîæ áàéãàà öýâýð 

àøãèéí õýìæýýã èëýðõèéëíý. Òóõà éí 
õºðºí ãèéã à øèãëàí îëñ îí öý âý ð 

àøãèéí õýìæýý ºíäºð áàéõ òóñà ì 

ºãººæ ñàéí áàéíà.

Õºðºíãèéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî.

Æå íêî òóð áþðî

8,785,141,500  

 Õ Ê-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òà éëàíä 

òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº òºãðºã, öýâýð àøèã 

252,104,400 òºãðºã áàéíà. Õºðºíãèéí ºãººæèéã äàðààõ áàéäëààð 
òîîöíî.

2.87 %

ÀÍÃËÈ

EARNING PER SHARE - 
EPS

PRICE TO EARNING 
RATIO - P/E

PRICE TO BOOK RATIO - 
P/B 

BOOK VALUE

RETURN ON EQUITY
(ROE)

RETURN ON ASSET
(ROA)

ÕªÐªÍÃÈÉÍ ªÃªªÆ

Õºðºíãèéí ºãººæ
Íèéò õºðºíãº 

Öýâýð àøèã

=

Õºðºíãèéí ºãººæ
 252,104,400 

8,785,141,500 
= =

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ºãººæ
Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷

Öýâýð à øèã

=

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ºãººæ
8,465,670,300

 252,104,400

= = 2.98 %

Æå íêî òóð áþðî

252,104,400 

 Õ Ê-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òà éëàíä 

òóñãàãäñàíààð ýçýìøèã÷äèéí ºì÷ 8,465,670,300 òºãðºã, öýâýð 

àøèã òºãðºã áàéíà. Õºðºíãèéí ºãººæèéã äà ðààõ 
áàéäëà àð òîîöíî.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


