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Сүү ХК (SUU.MSE)                                                                                                                           

Салбар: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн                                                                       2012.09.17         BUY 

   
Хувьцааны үнэ   

    КОМПАНИЙН ТОЙМ 

 

Танилцуулга 

Сүү ХК нь Монголын томоохон нэр хүндтэй компаниудын нэг 

юм. 1958 онд ЗХУ-ын зураг төслийн дагуу ЗХУ болон Европын 

орнуудын техник хэрэгслээр тоноглосон, хоногт 30 тн сүү 

боловсруулах хүчин чадалтай сүүний үйлдвэр анх байгуулагдаж, 

2012 онд үйлдвэрийн хүчин чадлаа нэмж, хоногт 250 тн 

боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр болжээ. Сүү ХК нь 70 гаруй 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Сүү ХК нь 1991 онд 

төрийн өмчийн 51 хувийн оролцоотойгоор хувьцаат компани 

болсон бөгөөд 1992 онд 100 хувь хувийн өмчит хувьцаат компани 

болон Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгджээ. Сүү ХК 

компани нь 250 гаруй ажиллагсадтай.  

 

Менежмент 

“Сүү” ХК нь нийт 344,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргасан. Хувьцаа 

эзэмшигчдийн бүтцийг дараах байдлаар харуулав. 

 

Хувьцаа эзэмшигчид 

Д.Жамъян                   38.69% 

Д.Ганбаатар                33.06% 

Б.Түвшинтөгс             22.06% 

Бусад                            6.19% 

 

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãà – Д.Ганбаатар 

Ноѐн Д.Ганбаатар нь Говь-Алтай аймгийн Баян-уул сумын нутагт 

төрсөн. Тэрээр анх 1992 онд “Дөргөн” ХЭАА-г байгуулан, 

экспорт, импортын үйл ажиллагаагаар бизнесийн гараагаа эхэлсэн 

бөгөөд 1994 онд Макс группыг байгуулж, Budweiser пивоны албан 

ѐсны дистрибьютерээр ажиллаж, Берлин бургер ресторан, Макс и 

Пот халуун тогооны ресторан, Макс цонх үйлдвэр, Макс өргөө 

барилгын компани, Евромебель тавилгын дэлгүүр, Max Fashion 

Shop хувцасны дэлгүүрийг нээн ажиллуулж байгаа юм. 

Д.Ганбаатар нь 2006 онд Сүү ХК-ийн төрийн өмчийн 51 хувийг 

худалдан авсан бөгөөд одоо Сүү ХК-ийн ТУЗ-ын даргаар ажиллаж 

байна. 

 

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë – Д.Мөнхжаргал 

 

  

  

Үнэт цаасны үзүүлэлтүүд 

Симбол SUU 
Хувьцааны код 135 

Нийт гаргасан хувьцаа  344,000 

Зах зээлийн үнэ 2012.09.14 (төгрөг) 80,000 
Зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 27.5 

52 долоо хоног- их/бага (төгрөг) 24,100 /  96,543 
Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж 

  

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд  

 2010 2011 

Нийт хөрөнгө (тэрбум төгрөг)     13.3       22.4  
Цэвэр ашиг (тэрбум төгрөг)        2.7         2.5  

Өр төлбөрийн дүн (тэрбум төгрөг)        4.7       11.5  

Эзэмшигчийн өмчийн дүн (тэрбум төгрөг)        8.5       10.9  
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) 7,849  7,354  

Үнэ ашгийн харьцаа (P/E)        0.9         7.5 

Үнэ эзэмшигчийн өмчийн харьцаа (P/B)        0.3         1.7  
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)      0.20       0.11  

Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE)      0.32       0.23  

Нэгж хувьцааны ногдол ашиг (DPS) 0 0 
Ногдол ашгийн өгөөж 0 0 

Дундаж хувьцааны үнэ (төгрөг) 7,422  55,477  

Дундаж зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг)        2.6       19.1  

 Эх сурвалж: Стандарт инвестмент ХХК 
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Судалгааг хийсэн:  

Цэдэвдорж ЧИМГЭЭ, 

Судалгааны багийн ахлагч 

chimgee@standardinvestment.mn 

T +976 701 14433 

M +976 99066293 

Бямбаа МӨНХТУЯА, 

Судалгааны ажилтан 

munkhtuya@standardinvestment.mn 

T +976 701 14433 

M +976 99027432 

mailto:chimgee@standardinvestment.mn
mailto:munkhtuya@standardinvestment.mn
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2008 2009 2010 2011

Сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлт 

17300 24800 33800 42700

Саасан сүү  457,4 493,7 338,4 458,6
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр 2011 оны эцсээр 36 сая мал тоологдож, өмнөх оныхоос 12%-иар өсч, 458.6 мянган литр сүү саасан 
нь өмнөх оныхоос 36%-иар өсч, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийн үйлдвэрлэл 42.7 сая литр болж, өмнөх онтой харьцуулахад 26%-иар тус тус өссөн 

байна. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийн хэрэглээний хувьд жишсэн нэг хүнд 164.6 литр сүү ногдож байгаа нь хэрэглэвэл зохих хэмжээнд байгаа 

боловч, хотын нэг хүн хөдөөгийнхөөс бараг 4 дахин бага сүү хэрэглэж байна. Манай улс сүүний хэрэгцээнийхээ 27%-ийг дотоодоос, 73%-ийг 
импортоор хангаж байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт юм. Хүн амын хоол тэжээлийн бодисуудын талаарх зөвлөмжинд зааснаар Ìонгол хүн жилд 

124.1 кг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэх ѐстой.  

    

Компанийн өсөлт, хөгжил 

Сүү ХК нь анх нийслэлийн хүн амыг сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүнээр хангах зорилготойгоор хоногт 30 тн сүү 

боловсруулах хүчин чадалтайгаар байгуулагдан, Монголын 

сүү боловсруулах үйлдвэрийн суурийг тавьсан. Үйлдвэр 

байгуулагдснаар гурвалжин сүү, шилтэй сүү, аарц, ааруул 

зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг гаргав. 1961-1990 оны үед сүү, 

сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж байсан 

бөгөөд компани өргөжин хүүхдэд зориулсан сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийã 

нэмэгдүүлсэн байна. Ингээд 1991 оноос улсын үйлдвэрүүд 

хувьчлагдсан бөгөөд Сүү ХК нь 51 хувийн төрийн 

оролцоотой хувьцаат компани болсон. 1993 оноос саалийн 

механикжсан фермүүд зардлаа нөхөж чадахгүйд хүрч, жижиг 

аж ахуй нэгж болон задарснаас болж, сүүний үйлдвэрлэл 

1993 онд 1990 оныхоос 4.7 дахин багасч, 1995 онд 37 дахин 

багасч, Сүү ХК хүчин чадлынхаа 2 хувийг ë ашиглан, бараг 

зогсонги байдалд оржээ. Òèéìýýñ 1997 онд компани бүтэц, 

зохион байгуулалтаа шинэчлэн, Япон улсын буцалтгүй 

тусламжаар хөргөлтийн цехээ бүрэн шинэчилж, тусгай 

тоноглол бүхий 20 машинаар сүү татах, борлуулах болсноор 

үйлдвэрийн хүчин чадлын 20 орчим хувийг ашиглан, үйл 

ажиллагаагаа чигдрүүлж чаджээ. Сүү ХК нь 2000 оноос 

эхлэн хөрөнгө оруулалтууд хийснээр Итали, Чехèéн 

хамтарсан, цагт 4000 ширхэг зайрмаг үйлдвэрлэх автомат 

шугамыг суурилуулан “Мөрөөдлийн” нэртэй 15 нэр төрлийн 

зайрмаг үйлдвэрлэх болсон. 2006 онд пьюрпак савалгааны 

шугам, 2008 онд тетрапак савалгааг үйлдвэрлэлдээ тус тус 

нэвтрүүлж сүү болон шүүсийг үйлдвэрлэж эхэлсэн. 2010 онд 

дэлхийн стандартад нийцсэн йогурт савлах машиныг 

үйлдвэртээ нэвтрүүлэн, импортын бүтээгдэхүүнтэй 

өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлж, мөн эрүүл 

ахуйн шаардлага хангасан сүүгээр хангах зорилгоор 

цахилгаан саалтууртай фермерèéí àæ àõóé байгуулан 

ажиллаж байна. Сүү ХК нь  2011 онд Монгол улсын нийт хүн 

амыг чанартай, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүүнээр хангах 

зорилготойгоор Орхон аймгийн Эрдэнэт хотод хоногт 40 тн 

сүү, Хэнтий аймгийн Батширээт суманд хоногт 15 тн сүү 

боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг тус тус 

ашиглалтанд оруулжээ. Харин 2012 онд үйлдвэрлэлийнхээ 

хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлж, хоногт 250 тн сүү 

боловсруулах хүчин чадалтай болсон бөгөөд энэхүү 

өргөтгөлийнхөө хүрээнд цагт 10000 ширхэг зайрмаг 

үйлдвэрлэх хүчин чадалтай “Аморе” зайрмагèéн үйлдвэрийг 

ашиглалтанд оруулжээ.   

Дүгнэлт 

Засгийн газрын 2006 оны 239 дугаар тогтоолоор 2007-2017 

õîîðîíä ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã 

ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð ¿йлдвэрийн аргаар боловсруулсан 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хангамж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, 

түүний чанар, эрүүл ахуй, ариун цэврийн түвшинг 

дээшлүүлэх, дотоодын хэрэгцээгээ хангах, экспортлох 

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Сүү” хөтөлбөр болон сүүний 

çàõ çýýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ çýðýã õºòºëáºð¿¿ä õýðýãæ¿¿ëñýí íü 

òóñ ñàëáàðò ýåðýãýýð íºëººëæ áàéíà. Түүнчлэн с¿¿, ñ¿¿í 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëòèéã äýìæèõýýð 2012 îíû 12 ñàð 

õ¿ðòýë ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé çîðèóëàëò á¿õèé òîíîã 

òºõººðºìæèéã ãààëèéí òàòâàð áîëîí ÍªÀÒ-ààñ, ìºí 

äîòîîäûí ò¿¿õèé ýäýýð äîòîîäîä ¿éëäâýðëýñýí ñ¿¿, ñ¿¿í 

á¿òýýãäýõ¿¿íä íîãäîõ ÍªÀÒ-ûã òóñ òóñ ÷ºëººëñºí áàéíà. 

Сүү ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ 2010 оны 6-ð сард 2,800 

òºãðºã байсан бол 2011 оны 8 сард 96,543 төгрөг болж 

эрчимтэй өссөн байна. Энэ нь компани 2010 онд йогуртын 

үйлдвэр, цахилгаан саалтууртай фермер, 2011 онд сүү 

боловсруулах үйлдвэр зэрэгт тус тус хөрөнгө оруулсантай 

холбоотой áà компанийн үнэлгээ өс÷, хувьцааны ханш өсñºí 

байна. Энэхүү хувьцааны ханшийн өсөлтөөс  хамааран үнэ 

ашгийн харьцаа (P/E) 2010 онд 0.9 байсан бол 2011 онд 7.5 

болж, үнэ, эзэмшигчийн өмчийн харьцаа (P/B) 2010 онд 0.3 

байсан бол 2011 онд 1.8, харин нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 

2010 онд 20% байсан бол 2011 онд 11% болж, эзэмшигчийн 

өмчийн өгөөж (ROE) 2010 онд 32% байсан бол 2011 онд 23% 

болж буурсан байна. Сүү ХК нь хувьцаа эзэмшигчиддээ 

ногдол ашиг тараагаагүй байна. Энэ нь 1993 онд түүхий 

эдгүйгээс сүүний үйлдвэрлэл буурсан, мөн 2000 оноос хойш 

эрчимтэй хөрөнгө оруулалт хийсэнтэй холбоотой гэж үзэж 

байна.   
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Нэг хүнд ноогдох сүүний хэмжээ 

Дотоод 

27% 

Импорт 

73% 

Сүүний үйлдвэрлэл, 2011 
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Холбоо барих 

 

Хаяг:  
Стандарт Инвестмент ХХК 

Монгол Улс, Улаанбаатар хот                                                                                   

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо                                                                        

Жигжиджавын гудамж 5/3 

Шуудангийн хайрцаг: 
Төв шуудан, Улаанбаатар 15160,                                                                  

Хайрцагны дугаар 1487                                                                          

Утас: +976 7011 4433                                                                                        

Факс: +976 7011 4433                                                       

www.standardinvestment.mn                                                   

info@standardinvestment.mn 

 

 

 

Мэдэгдэл 

 

Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã 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¿¿ ñóäàëãàà 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 
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К О М П А Н И Й Н  С У Д А Л Г А А  

Хавсралтууд 

ТАЙЛБАР 

 

ÌÎÍÃÎË ÒÀÉËÁÀÐ ÆÈØÝÝ

ÍÝÃÆ ÕÓÂÜÖÀÀÍÄ 
ÍÎÃÄÎÕ ÀØÈÃ

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã íü 

ýðãýëòýíä áàéãàà íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîæ áóé öýâýð àøãèéí õýìæýý þì. 
Ýíý  õàðüö àà  êîìïàíèé í àøèãò  

àæèëëàãààíû ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò áîëäîã. 

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîæ áóé àøãèéí 

õàðüöàà íü íýãæ õóâüöààíä îëãîõ 
íîãäîë àøãèéí õýìæýý áèø þì. Èõýíõ 

òîõèîëäîëä EPS-í òîäîðõîé õóâèéã 

íîãäîë àøèãò îëãîäîã áàéíà.

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð 

òîîöíî.

Íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ àøèã

Öýâýð àøèã -  Äàâóó ýðõèéí õóâüöàà íû ÍÀ

Äóíäàæ ãàðãàñàí õóâüöààíû òîî
=

Ñ¿¿ ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð òàéëàíò 

¿åèéí öýâýð àøèã 2,529,646,600 òºãðºã, äóíäàæ ãàðãàñàí ýíãèéí 

õóâüöààíû òîî 344,000 øèðõýã áºãººä òóñ êîìïàíè äàâóó ýðõèéí 
õóâüöàà ãàðãààã¿é áîëíî. Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøãèéã äàðààõ 

áàéäëààð òîîöíî.

Íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ àøèã

2,529,646,600 

344,000
= = 7,354 ò ºãðºã

¯íý àøãèéí õàðüöààã õóâüöàà íû 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 áàéãààã èëýðõèéëäýã. 

¯íý àøãèéí õàðüöà àã òîîöîõäîî äà ðààõ òîìú̧ îãîîð òîîöíî.

2011 îíä Ñ¿¿ ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 

55,477 òºãðºã, íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã 7,354 òºãðºã áà éñàí 

áîë ¿íý áà  àøãèéí õàðüöààã äàðà àõ áàéäëààð òîîöíî.

¯íý áà àøãèéí õàðüöàà
 55,477

7,354
= = 7.54

¯ÍÝ ÁÀ ÀØÃÈÉÍ 
ÕÀÐÜÖÀÀ

¯íý àøãèéí õàðüöàà 
Çàõ çýýëèéí ¿íý

Íýãæ õóâüöàà íä íîãäîõ àøèã
=

Íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí ¿íèéã 

äàíñíû ¿íýä õàðüöóóëñíà àð òóõàéí 

êîìïàíèéí õóâüöààíû ¿íý ºíäºð ýñâýë 
áàãà ¿íýëýãäñýíèéã õàðóóëíà.

¯íý áà ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí õàðüöààã ò îîöîõäîî äàðààõ 

òîìú¸îãîîð òîîöíî.

2011 îíû Ñ¿¿ ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 

55,477 òºãðºã, äàíñíû ¿íý 31,670 òºãðºã áàéñàí áîë ¿íý áà  

ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí õàðüöààã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

 55,477

31,670
= = 1.7

¯ÍÝ ÁÀ 
ÝÇÝÌØÈÃ×ÈÉÍ 
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 íîãä îõ õóâèéã  
òîäîðõîéëíî. Ìºí äàíñíû ¿íèéã çàõ 

çýýëèéã ¿íýòýé õàðüöóóëæ õóâüöààíû 

¿íýëãýýã ìýäýæ áîëíî.

Äàíñíû ¿íèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî.

Ñ¿¿ ÕÊ-èéí 2011 îíû ñ àíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò  

õºðºíãº 22,435,165,800 òºãðºã, ºð òºëáºð 11,540,451,000 òºãðºã 

áàéíà. Äàíñíû ¿íèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

 22,435,165,800  - 11,540,451,000

344,000
= = 31,670 òºãðºã

ÄÀÍÑÍÛ ¯ÍÝ

Äàíñíû ¿íý
Äóíäàæ ãàðãàñàí õóâüöààíû òîî

Íèéò õºðºíãº - Áèåò áóñ õºðºíãº áà ºð òºëáºð
=

Äàíñíû ¿íý

Ýíý õàðüöàà íü  õóâüöàà  ýçýìøèã÷èéí 

õºðºíãèéí íýã òºãðºã òóòàìä íîãäîæ 

áóé àøãèéí õýìæýýã èëýðõèéëíý. 
ªºðººð õýëáýë, êîìïà íè õºðºíãº 

îðóóëà ã÷äûí ìºíãèéã àøèãëàí õýð 

àøèã îëæ áàéãààã èëýðõèéëíý. Ýíý 

õà ðüöàà èõ áàéõ ò óñàì ñàéí. 

Ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú̧ îãîîð 

òîîöíî.
ÝÇÝÌØÈÃ×ÈÉÍ 
ªÌ×ÈÉÍ ªÃªªÆ

Õºðºíãèéí ºãººæ íü  íèéò  õºðºíãèéí 

íýã òºãðºã òóòà ìä íîãäîæ áàéãàà öýâýð 

àøãèéí õýìæýýã èëýðõèéëíý. Òóõàéí 
õºðºí ãèéã à øèãëàí îëñ îí öýâýð 

àøãèéí õýìæýý ºíäºð áàéõ òóñàì 

ºãººæ ñàéí áàéíà.

Õºðºíãèéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðà àõ òîìú¸îãîîð òîîöíî.

Ñ¿¿ ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò 

õºðºíãº òºãðºã, öýâýð àøèã 2,529,646,600 ºãðºã 

áàéíà. Õºðºíãèéí ºãººæèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

 22,435,165,800 

11%

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
2,529,646,600

22,435,165,800
= =

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

Öýâýð àøèã

=

Ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí ºãººæ
10,894,714,800

2,529,646,600 
= = 23%

Ñ¿¿ ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð 

ýçýìøèã÷èéí ºì÷ 10,894,714,800 òºãðºã, öýâýð àøèã  

òºãðºã áàéíà . Õºðºíãèéí ºãººæèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî.

2,529,646,600  

 

 

 

 

 

 

           


