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 К О М П А Н И Й Н  С У Д А Л Г А А  

 

Улсын их дэлгүүр ХК (UID.MSE)                                                                                                                           

Салбар: Худалдаа, үйлчилгээ                                                                                                      2012.10.04  
 

 Хувьцааны үнэ 

  

КОМПАНИЙН ТОЙМ 

Танилцуулга 

Улсын их дэлгүүр нь 1924 онд анх ЗХУ-ын мэргэжилтнүүдийн 

тусламжтайгаар “ Төв дэлгүүр” нэртэйгээр байгуулагджээ. 1933 онд 

“Төв дэлгүүр” нь шинэ байранд орсноор одоогийн уран зургийн 

галлерей “Их дэлгүүр” хэмээн нэрлэгдэж, 1961 онд одоогийн 

барилга ашиглалтанд орсноор “Улсын их дэлгүүр” гэж нэрлэгдэх 

болсон. 1999 онд Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр “Улсын 

их дэлгүүр”-ийг хувьцаат компани болгон  өөрчлөн, зохион 

байгуулсан бөгөөд нийт хувьцааны дийлэнх хувийг “Номин 

холдинг” ХХК эзэмшиж байна. Улсын их дэлгүүр нь нийт 25,000 м2 

талбайтай, үүнээс ашигтай талбай нь 19,000 м2 юм.  

Менежмент 

“Улсын их дэлгүүр” ХК нь нийт 36,807,850 ширхэг энгийн хувьцаа 

гаргасан. Хувьцаа эзэмшигчийн бүтцийг дараах байдлаар харуулав. 

Хувьцаа эзэмшигчид 

Ýô Ñè Àé ÕÕÊ                                73.5% 

¯ëýìæ Èõ ÕÕÊ                                 5.6% 

Òàâàíáîãä òðåéä ÕÕÊ                       5.2% 

Áóñàä                                                 15.7% 

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãà – Ш.Энхбаяр 

Ноён Шагдарсүрэнгийн Энхбаяр нь 1975 онд Улаанбаатар хотод 

төрсөн, 1992-1996 онд МУИС-ийн ЭЗДС-ийг нябо, эдийн засагч 

мэргэжлээр төгссөн. 1996-1997 онд Төрийн өмчийн хороонд 

мэргэжилтэн, 1997-2002 онд “Номин трейд” ХХК-ийн дэд захирал, 

2002-2003 онд “Интер” банкны дэд захирал, 2002 оноос “Эрдэнэт 

хивс” ХК, “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж 

байна. 

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë - Б.Хүрэлхүү 

Ноён Бямбаагийн Хүрэлхүү нь 1974 онд Дархан хотод төрсөн, 1992-

1996 онд МУИС-ийн ЭЗДС, 1998 онд Малайз INTAN-д өмч 

хувьчлалын удирдлага, 1999-2002 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг эрхзүйч 

мэргэжлээр тус тус төгссөн. 1996 онд Монголын хөрөнгийн биржид 

Бүртгэл хяналтын газарт мэргэжилтэн, 1996-2000 онд Төрийн 

өмчийн хороонд мэргэжилтэн, 2000 онд “ЗГМС” ХХК-ийн гүйцэтгэх 

захирал, 2000-2003 онд “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн гүйцэтгэх 

захирал, 2003-2005 онд “Номин холдинг” ХХК-ийн хянан шалгах 

газрын дарга, 2005 оноос “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн гүйцэтгэх 

захирлаар ажиллаж байна.  

Үнэт цаасны үзүүлэлтүүд 

Симбол UID 

Хувьцааны код 484 

Нийт гаргасан хувьцаа  36,807,850 

Зах зээлийн үнэ 2012.10.04 (төгрөг) 400 

Зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 14.7 

52 долоо хоног- их/бага (төгрөг) 60 /   1350 

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж 

  

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд  

 2010 2011 

Нийт хөрөнгө (тэрбум төгрөг) 11.53 11.5 

Цэвэр ашиг (тэрбум төгрөг) -1.41 -2.98 

Өр төлбөрийн дүн  тэрбум төгрөг) 7.79 10.7 

Биет бус хөрөнгийн дүн (тэрбум төгрөг) 0.0012 0.0012 

Эзэмшигчийн өмчийн дүн (тэрбум төгрөг) 3.7 0.8 

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) -38.4 -81 

Үнэ ашгийн харьцаа (P/E) -11.7 -5.9 

Үнэ эзэмшигчийн өмчийн харьцаа (P/B) 4.4 23.4 

Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) -0.12 -0.26 

Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE) -0.38 -3.93 

Нэгж хувьцааны ногдол ашиг (DPS) 0 0 

Ногдол ашгийн өгөөж 0 0 

Дундаж хувьцааны үнэ (төгрөг) 449 481 

Дундаж зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 16.5 17.7 

 Эх сурвалж: Стандарт инвестмент ХХК 

Судалгааг бичсэн:  

 

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 
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Эх сурвалж: Монголын үндэсний статистикийн хороо 

 Компанийн өсөлт, хөгжил 

Улсын их дэлгүүр нь хотын төвд байрладаг 25,000 м2 

талбай бүхий 7 давхар объекттай, үндсэн үйл ажиллагааны 

орлогын дийлэнх хувийг түрээсийн орлого бүрдүүлдэг. 

1999 онд Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр 

“Улсын их дэлгүүр”-ийг хувьцаат компани болгон 

өөрчлөн байгуулахад нийт хувьцааны дийлэнхийг “Номин 

холдинг” ХХК эзэмшиж, хөрөнгө оруулалт болон 

менежментийн өөрчлөлтийг үе шаттайгаар хийж иржээ. 

“Улсын их дэлгүүр” ХК нь 1961 оноос хойш их засвар 

хийгээгүй байсан ба 2009-2010 онд дэлгүүртээ өргөтгөл 

хийн, дэлгүүрийн гол хэсэгт урсдаг шат, зарим нэг 

инженерийн байгууламжийн хэсэгчилсэн шинэчлэл, 

жижиг засвар, өөрчлөлтүүдийг хийснээр ашигтай талбайн 

хэмжээ нэмэгдсэн байна. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын 

дийлэнхийг зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн бөгөөд 

компанийн хуримтлагдсан зээл, зээлийн хүүгийн өглөг 

болох 10,612,575,000 төгрөгийг, “Номин Холдинг” ХХК-

аас зээлснээр 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар 2.98 

тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан байна. Иймээс 

“Улсын их дэлгүүр” ХК нь энэхүү өрийг хувьцаагаар 

солих төсөл боловсруулан, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар 

батлуулан, материалаа Санхүүгийн зохицуулах хороонд 

өгөөд байна. “Улсын их дэлгүүр” ХК-ийн үндсэн 

түрээслэгч нь Номин Холдинг ХХК бөгөөд бүхий л урсгал 

зардлуудыг төлдөг байна.   

 Дүгнэлт 

“Улсын Их дэлгүүр” ХК нь Монголын хөрөнгийн бирж 

дээр бүртгэлтэй компаниудаас хамгийн олон хувьцаа 

эзэмшигчтэй компани юм. Компанийн нийт орлого 2010 

онд 939.2 сая төгрөг,  2011 онд 1,773.4 сая төгрөг болж, 

өмнөх оныхоос 610.5 сая төгрөгөөр буюу 65%-иар өссөн 

байна. Харин нийт зардал 2010 онд 1,894.8 сая төгрөг, 

2011 онд 4,756.2 сая төгрөг болж, өмнөх оныхоос 2,61.4 

сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 2011 оны нийт зардлын 

1% буюу 38.9 сая төгрөгийг цалин хөлс, 10.8% буюу 421.2 

сая төгрөгийг үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 3.3% буюу 129.2 

сая төгрөгийг ашиглалтын холбогдолтой зардал, 4% буюу 

157.6 сая төгрөгийг барилгын урсгал засварын зардал, 

үлдэх хувийг бусад зардал эзэлж байна. Мөн 2010 онд 

7,789.9 сая төгрөгийн өглөгтэй байснаас оны эцэст 

10,732.3 сая төгрөг болж, 2,942.4 сая төгрөгөөр буюу 

37.8%-иар өссөн байна. Өр төлбөрийн дүн өссөн нь 

барилгын урсгал засвар, өргөтгөлийн ажилтай холбоотой 

байна. “Улсын их дэлгүүр” ХК нь 2007 онд 3 төгрөгийн 

ногдол ашиг тараасан бөгөөд үүнээс хойш ногдол ашиг 

тараагаагүй байна. Үнэ ашгийн харьцаа (P/E) нь 2010 онд -

11.7, 2011 онд -5.9, нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) нь 2010 

онд -0.12, 2011 онд -0.26, нийт эзэмшигчийн өгөөж (ROE) 

2010 онд -0.38, 2011 онд -3.93, эзэмшигчийн өмчийн 

харьцаа (P/B)  нь 2010 онд 4.4, 2011 онд 23.4 гэсэн 

үзүүлэлттэй байна. Компани алдагдалтай ажилласан тул 

тус үзүүлэлтүүд сөрөг гарсан байна.  
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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¿¿ ñóäàëãàà íü 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. 
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          Хавсралт 1 

          ТАЙЛБАР 

 

 

МОНГОЛ АНГЛИ ТАЙЛБАР ЖИШЭЭ 
ÍÝÃÆ 

ÕÓÂÜÖÀÀÍÄ 

ÍÎÃÄÎÕ ÀØÈÃ 

EARNING PER 

SHARE - (EPS) 

Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã íü 

ýðãýëòýíä áàéãàà íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîæ áóé öýâýð àøãèéí õýìæýý 

þì. Ýíý õàðüöàà êîìïàíèéí 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. 

 

                           
                                             

                             
 

Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð òàéëàíò ¿åèéí 

öýâýð àøèã -2,982,774,730.16 òºãðºã, äóíäàæ ãàðãàñàí ýíãèéí õóâüöààíû òîî 36,807,850 

øèðõýã áºãººä òóñ êîìïàíè äàâóó ýðõèéí õóâüöàà ãàðãààã¿é áîëíî. Íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ àøãèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

                           
                  

          
        төгрөг 

¯ÍÝ ÁÀ 

ÀØÃÈÉÍ 

ÕÀÐÜÖÀÀ 

PRICE TO 

EARNING 

RATIO - (P/E) 

¯íý àøãèéí õàðüöààã õóâüöààíû 

çàõ çýýëèéí ¿íèéã íýãæ õóâüöààíä 

íîãäîõ àøãèéí õýìæýýíä õóâààæ 

òîîöîõ áà ýíý õàðüöàà íü 

êîìïàíèéí 1 òºãðºãèéí îðëîãûã çàõ 

çýýë õºðºíãº îðóóëàã÷èä õýäýí 

òºãðºãººð ¿íýëæ õóäàëäàí àâàõàä 

áýëýí áàéãààã èëýðõèéëäýã. 

¯íý àøãèéí õàðüöààã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî. 

                   
                

                          
 

2011 îíä Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 481 òºãðºã, 

íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã –81,03 òºãðºã áàéñàí áîë ¿íý áà àøãèéí õàðüöààã äàðààõ 

áàéäëààð òîîöíî. 

                   
    

      
       

ÄÀÍÑÍÛ ¯ÍÝ BOOK VALUE Äàíñíû ¿íý ãýäýã áîë òóõàéí 

êîìïàíè ¿éë àæèëëàãààãàà 

çîãñîîëîî ãýõýä òàíû íýãæ 

õóâüöààíä íîãäîõ õóâèéã 

òîäîðõîéëíî. Ìºí äàíñíû ¿íèéã 

çàõ çýýëèéã ¿íýòýé õàðüöóóëæ 

õóâüöààíû ¿íýëãýýã ìýäýæ áîëíî. 

Äàíñíû ¿íèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî. 

 

           
                                      

                             
 

 

Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº 

11,491,420,350.6 òºãðºã, ºð òºëáºð 10,732,359,224.33 òºãðºã, биет бус хөрөнгө 

1,190,755.48 төгрөг áàéíà. Äàíñíû ¿íèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

           
                                                

          
             

¯ÍÝ ÁÀ 

ÝÇÝÌØÈÃ×ÈÉÍ 

ªÌ×ÈÉÍ 

ÕÀÐÜÖÀÀ 

PRICE TO 

BOOK RATIO - 

(P/B) 

Íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí ¿íèéã 

äàíñíû ¿íýä õàðüöóóëñíààð òóõàéí 

êîìïàíèéí õóâüöààíû ¿íý ºíäºð 

ýñâýë áàãà ¿íýëýãäñýíèéã õàðóóëíà. 

¯íý áà ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí õàðüöààã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî. 

                               
                

          
 

2011 îíû Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 481 òºãðºã, 

äàíñíû ¿íý 20.5 òºãðºã áàéñàí áîë ¿íý áà  ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí õàðüöààã äàðààõ 

áàéäëààð òîîöíî. 

                               
    

    
      

 

ÕªÐªÍÃÈÉÍ 

ªÃªªÆ 

RETURN ON 

ASSET-                 

(ROA) 

Õºðºíãèéí ºãººæ íü íèéò 

õºðºíãèéí íýã òºãðºã òóòàìä 

íîãäîæ áàéãàà öýâýð àøãèéí 

õýìæýýã èëýðõèéëíý. Òóõàéí 

õºðºíãèéã àøèãëàí îëñîí öýâýð 

àøãèéí õýìæýý ºíäºð áàéõ òóñàì 

ºãººæ ñàéí áàéíà. 

Õºðºíãèéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî. 

                
           

            
 

Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº 

11,491,420,350.6 òºãðºã, öýâýð àøèã -2,982,774,730.16 тºãðºã áàéíà. Õºðºíãèéí ºãººæèéã 

äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

                
                 

                 
      

 

ÝÇÝÌØÈÃ×ÈÉÍ 

ªÌ×ÈÉÍ 

ªÃªªÆ 

RETURN ON 

EQUITY- (ROE) 

Ýíý õàðüöàà íü õóâüöàà 

ýçýìøèã÷èéí õºðºíãèéí íýã òºãðºã 

òóòàìä íîãäîæ áóé àøãèéí õýìæýýã 

èëýðõèéëíý. ªºðººð õýëáýë, 

êîìïàíè õºðºíãº îðóóëàã÷äûí 

ìºíãèéã àøèãëàí õýð àøèã îëæ 

áàéãààã èëýðõèéëíý. Ýíý õàðüöàà èõ 

áàéõ òóñàì ñàéí. 

Ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí ºãººæèéã òîîöîõäîî äàðààõ òîìú¸îãîîð òîîöíî. 

                
           

               
 

Улсын их дэлгүүр ÕÊ-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð ýçýìøèã÷èéí 

ºì÷ 759,061,125.64 òºãðºã, öýâýð àøèã -2,982,774,730.16 òºãðºã áàéíà. Õºðºíãèéí 

ºãººæèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

                
                 

               
       

 


