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Óëààíáààòàð ÇÁ ÕÊ (ULN.MSE)                                                                                                                           

Ñàëáàð: Õóäàëäàà ¿éë÷èëãýý                                                                                         BUY 

   
Õóâüöààíû ¿íý   

ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÒÎÉÌ 

 

Òàíèëöóóëãà 

Óëààíáààòàð çî÷èä áóóäàë  íü 1956 îíä Ìîíãîëûí òºðèéí 

òýðã¿¿í àãñàí Þ.Öýäýíáàëûí ãýðãèé À.È.Öýäýíáàë-

Ôèëàòîâàãèéí ñàíàà÷ëàãààð áàðèãäàæ, 1961 îíä ¿éë 

àæèëëàãààãàà ýõýëñýí áàéíà. 2001 îíä “Äºðâºí îäòîé çî÷èä 

áóóäàë”, 2007 îíä “Òàâàí îäòîé çî÷èä áóóäàë”-ûí ãýð÷èëãýýã 

òóñ òóñ àâ÷ Ìîíãîëûí àíõíû òàâàí îäòîé çî÷èä áóóäàë áîëæýý. 

Ìºí õîòûí òºâä áàéðëàäãààðàà îíöëîã þì. Óëààíáààòàð ÇÁ ÕÊ 

íü 1992 îíä Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæèä á¿ðòã¿¿ëñýí áàéíà. 

Íèéò 219 ºðººòýé áà íýã äîð 450 îð÷èì çî÷èí õ¿ëýýí àâàõ õ¿÷èí 

÷àäàëòàé. Ìºí Óëààíáààòàð õîòîîñ 80 êì çàéä áàéðëàõ Ãîðõè 

Òýðýëæ áàéãàëèéí öîãöîëáîð ãàçàðò Óëààíáààòàð-2 çî÷èä 

áóóäàë, ãîëüôûí òàëáàé, Àð õºâ÷ õýìýýõ ãýð áóóäëóóäòàé þì.  

 

Ìåíåæìåíò 

Õóâüöàà ýçýìøèã÷èä Á¿òýö 

Áàëäîðæèéí Íîìèíò¿øèã 27.80% 

Áàëäîðæèéí Íàíäèíò¿øèã 22.54% 

Äºëèéí Ìºíõò¿øèã 22.60% 

Íàìñðàéí Ø¿ð 13.02% 

Áóñàä (658 õóâüöàà çýìøèã÷) 14.04% 

 

Ýõ ñóðâàëæ: ¯ÖÒÒÒÕÒ, 2011 îí, 2012 îí 10-ð ñàð 

 

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãà – Ä.Ìºíõò¿øèã 

Íî¸í Äºëèéí Ìºíõò¿øèã íü 1977 îíä òºðñºí. Cesar Ritz èõ 

ñóðãóóëèéã çî÷èä áóóäëûí ìåíåæìåíò ìýðãýæëýýð, ÀÍÓ-ûí 

Æîðæ Âàøèíãòîíû èõ ñóðãóóëèéã ñàíõ¿¿÷, íÿãòëàí áîäîã÷ 

ìýðãýæëýýð ìàãèñòð öîëòîéãîîð òºãññºí. ÌÕÁ-èéí çàõ çýýëèéí 

õºãæèë õàðèóöñàí äýä çàõèðëààð àæèëëàæ áàéñàí. Îäîî 

Óëààíáààòàð ÇÁ-ûí ÒÓÇ-èéí äàðãûí ¿¿ðãèéã õàøèæ áàéíà.  

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë – Í.Ø¿ð 

Õàòàãòàé Íàìñðàéí Ø¿ð íü ñýòã¿¿ë÷ ìýðãýæèëòýé. Ìºí 

ðåäàêòîð, îðîñ õýëíèé îð÷óóëàã÷ þì. Ìîíãîë íüþñ ÕÕÊ-èéí 

åðºíõèé çàõèðàë, 25-ð ñóâãèéí ã¿éöýòãýõ çàõèðëààð àæèëëàæ 

áàéãààä îäîî Óëààíáààòàð ÇÁ êîìïàíèéí ã¿éöýòãýõ çàõèðëààð 

àæèëëàæ áàéíà.   

  

 

 

Үнэт цаасны үзүүлэлтүүд 

Симбол ULN 

Хувьцааны код 3 

Нийт гаргасан хувьцаа (2012 он) 335,297 

Зах зээлийн үнэ 2012.10.24 (төгрөг) 72,550 

Зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 24.3 

52 долоо хоног- их/бага (төгрөг) 44,600   / 75,000 

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж 

  

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд  

 2010 2011 

Нийт хөрөнгө (тэрбум төгрөг) 6.86 9.15 

Цэвэр ашиг (тэрбум төгрөг) 1.26 2.30 

Биет бус хөрөнгө ба өр төлбөр (тэрбум төгрөг) 0.54 0.68 

Эзэмшигчийн өмчийн дүн (тэрбум төгрөг) 6.32 8.50 

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) 3,746 6,863.4 

Үнэ ба ашгийн харьцаа (P/E) 6.95 6.42 

Үнэ ба эзэмшигчийн өмчийн харьцаа (P/B) 1.38 1.75 

Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 0.18 0.25 

Эзэмшигчийн өмчийн өгөөж (ROE) 0.20 0.27 

Нэгж хувьцааны ногдол ашиг (DPS) 300 300 

Ногдол ашгийн өгөөж 0.01 0.01 

Дундаж хувьцааны үнэ (төгрөг) 26,044 44,061 

Дундаж зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум төгрөг) 8.73 14.77 

Үнийн хэлбэлзэл 2,667 8,874 

  

Эх сурвалж: Стандарт инвестмент ХХК 

 

Зах зээлийн мэдээлэл    
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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 

mailto:chimgee@standardinvestment.mn
mailto:munkhtuya@standardinvestment.mn
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Зочид Буудлууд 
Одны 

зэрэглэл 
Байгуулагдсан огноо Өрөөний тоо Хүчин чадал Үйлчилгээний төрөл Хотын төвөөс зай 

Баянгол ЗБ 4 1964 215 400 20 3 минут 

Улаанбаатар ЗБ 5 1961 219 450 15 хотын төв 

Блю Скай ЗБ 5 2012 200 300 5 хотын төв 

Кемпински ЗБ 4 2005 102 150 6 12 минут 

Рамада ЗБ 4 2012 128 200 9 15 минут 

Чингис Хаан ЗБ 4 1995 192 300 14 10 минут 

 

 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо 

 

Компанийн өсөлт, хөгжил 

1961 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Улаанбаатар ЗБ нь 

2006 онд таван одын зэрэглэл авахын тулд 2 тэрбум 

төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар олон улсын стандартад 

нийцэхүйц орчин үеийн засвар шинэчлэлийг хийсэн байна. 

Мөн  агааржуулалтын систем суурьлуулахад зориулан 500 

гаруй сая төгрөг зарцуулжээ.  

Монголын зочид буудлуудын холбооноос 2007 онд 

Улаанбаатар ЗБ-ыг хамгийн шилдэг зочид буудлаар 

шалгаруулжээ. Мөн үйл ажиллагааныхаа туршид хамгийн 

шилдэг байгууллага, анхны 4 одтой, анхны 5 одтой зочид 

буудал, хамгийн найдвартай байгууллагаар шалгарч, 

ерөнхийлөгчийн нэрэмжит бүтээлийн шагналыг хүртсэн 

байна. 

Улаанбаатар ЗБ нь 450-500 хүний хүчин чадал бүхий 

ресторан, 20-100 хүн хүлээн авах хүчин чадал бүхий нийт 

4 хүлээн авалтын заалтай ба саун, жакузи, фитнес ба 

бялдаржуулах төв, амралтын өрөөнүүд, буфет, бизнес төв, 

бэлэг дурсгалын дэлгүүр, татваргүй барааны дэлгүүр, 

үсчин, валют солих цэг зэргээр үйлчилдэг байна.  

УБ хотоос 80 км зайтай Тэрэлжид 5.3 км2 талбайд 

Улаанбаатар-2 салбар ЗБ 1997 оноос байгуулагдан, 2008 

онд 3 одны зэрэглэлтэй болсон ба 37 өрөө, 180 м2 бүхий 5 

хурлын заал, саун, Заан тэрэлж гольфын 9 ба 18 нүх бүхий 

2 га зүлгэжүүлсэн талбайтай ажээ.  Мөн уулын авиралт, 

морь унах, нум сум харвалт, теннис, гулгалт, загас 

агнуурын үйлчилгээг үзүүлдэг байна. Ар хөвч гэр зочид 

буудал нь  80 зочин хүлээн авах хүчин чадал бүхий 13 гэр  

Эх үүсвэр: Стандарт инвестмент ХХК, 2012 он 

Монголд өнөөдрийн байдлаар нийт 326 гаруй том жижиг 

зочид буудал үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 

Улаанбаатар хотод 135 зочид буудал үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг. Монгол Улсыг зорьж буй жуулчдын тоо жил 

ирэх бүр өсч байгаа ба 2012 оны эхний 9 сарын байдлаар 

нийт 378,800 жуулчин хилээр орж, өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 1.7 хувиар өссөн байна. 

 

 

 

гэр буудал, тансаг зэрэглэл болон стандарт өрөөнүүдтэй 

болно. 

 

Дүгнэлт 

Улаанбаатар ЗБ ХК 2011 онд 5.5 тэрбум төгрөгийн орлого 

олж, 2.3 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан ба 2.3 сая 

төгрөгийн ашигтай ажилласан. 2010 онд богино хугацаат 

өр төлбөр 0.54 сая төгрөг байсан ба 2011 онд 0.106 сая 

төгрөгөөр өсч  0.65 төгрөг болсон байна. Нэгж хувьцаанд 

ногдох ашиг 2010 онд 3,746 төгрөг, 2011 онд 6,863 төгрөг 

байжээ. ULN хувьцааны дундаж үнэ 2010 онд 26,044 

төгрөг, 2011 онд 44,061 төгрөг байжээ. Үүнтэй уялдан үнэ 

ба эзэмшигчдийн өмчийн харьцаа (P/B) нь 2010 онд 1.38, 

2011 онд 1.75 байсан ба энэ нь Улаанбаатар ЗБ ба 

жуулчлалын салбарын  ашиг нэмэгдэж буйг харуулж 

байна. Үнэ ба ашгийн харьцаа (P/E) нь 2010 онд 6.9, 2011 

онд 6.42 болж буурсан нь цэвэр ашгийн өсөлт ULN 

хувьцааны зах зээлийн дундаж үнийн өсөлтөөс харьцангүй 

их байснаас шалтгаалжээ. Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) ба 

эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж (ROE) нь 2011 онд 18 ба 25 

хувь байгаа нь нийт хөрөнгийг болон эзэмшигчийн өмчийг 

ашиглан 18 хувь, 25 хувийн ашиг олж байгааг харуулж 

байгаа болно. Энэ нь 2010 онтой харьцуулахад 2011 онд 

менежментийн өөрчлөлтийн үр дүн сайнаар нөлөөлснийг 

харуулж байна. Улаанбаатар ЗБ ХК нь 1993 оноос 2012 

оныг хүртэл 78-320 төгрөгийн ногдол ашиг тараасан 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 

 

Энэхүү судалгааг зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилгоор бэлдсэн бөгөөд бүх мэдээллийг найдвартай, сайн санааны үүднээс гаргасан 

гэж үзсэн эх сурвалжаас авч боловсруулсан хэдий ч мэдээлэл тус бүрийг нэг бүрчлэн хянаж шалгаагүй болно. Тиймээс Стандарт 

Инвестмент ХХК нь эдгээр мэдээллийг үнэн зөв, бодит бөгөөд бүрэн бүтэн байдалд баталгаа гаргахгүй бөгөөд мэдээллийг 

дамжуулахаас үүссэн аливаа алдааг хариуцахгүй. Түүнчлэн энэхүү мэдээллийг ашигласнаас учирсан аливаа хохиролд Стандарт 

Инвестмент ХХК ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. 

 

Энэхүү мэдээлэл нь ямар нэгэн үнэт цаасны худалдан авах, худалдах санал буюу хөрөнгө оруулалтын зөвөлгөө 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 ХХК өөрчлөлтийг мэдэгдэх албагүй/. Мэдээллийг зөвхөн хаягласан 

хувь хүн болон албан байгууллагын хэрэглээнд зориулсан ба Стандарт Инвестмент ХХК-ийн зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг ямар 

нэгэн хэлбэрээр цааш нь дамжуулах, түгээх, хуулбарлахыг хариглоно. 
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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. 

 

 эгж хув  аанд ногдох а иг  
 эвэр а иг   авуу эрхийн хув  ааны ногдол а иг

 ундаж гаргасан хув  ааны тоо
 

Улаанбаатар ЗБ ХК-èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð òàéëàíò ¿åèéí 

öýâýð àøèã 2,301,281,434.86 òºãðºã, äóíäàæ ãàðãàñàí нйит õóâüöààíû òîî 335,297 

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

íîãäîõ àøãèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

                           
                 

        
         

¯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. 

 

Үнэ а гийн хар  аа  
Зах  ээлийн үнэ 

 эгж хув  аанд ногдох а иг
 

2011 îíä Улаанбаатар ЗБ ХК -èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 44,061 

òºãðºã, íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã 6,863.4  òºãðºã áàéñàí áîë ¿íý áà àøãèéí 

õàðüöààã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

    ашгийн харьцаа  
      

          
      

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. 

 

 ансны үнэ  
 ийт хөрөнгө   р төлбөр ба  иет бус хөрөнгө

 ундаж гаргасан хув  ааны тоо
 

 

Улаанбаатар ЗБ ХК -èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº 

9,147,694,793.41 òºãðºã, ºð òºëáºð ба биет бус хөрөнгө  684,457,564.51 òºãðºã 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. 

 

Үнэ э эм игчийн өмчийн хар  аа  
Зах  ээлийн үнэ 

 ансны үнэ
 

2011 îíû Улаанбаатар ЗБ ХК -èéí íýãæ õóâüöààíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íý 16,146 

òºãðºã, äàíñíû ¿íý 25,241 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. 

 

Хөрөнгийн өгөөж  
 эвэр а иг 

 ийт хөрөнгө
 

Улаанбаатар ЗБ ХК -èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð íèéò õºðºíãº 

9,147,694,793.41 òºãðºã, öýâýð àøèã 2,301,281,434.86 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. 

 

Хөрөнгийн  гөөж  
 эвэр   иг 

Э эм игчийн  мч
 

Улаанбаатар ЗБ ХК -èéí 2011 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òóñãàãäñàíààð ýçýìøèã÷èéí 

ºì÷ 8,498,237,228.91  òºãðºã, öýâýð àøèã 2,301,281,434.86 òºãðºã áàéíà. Õºðºíãèéí 

ºãººæèéã äàðààõ áàéäëààð òîîöíî. 

 

Хөрөнгийн       
                   

                   
      

 


