
КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



АЖЛЫН ТУРШЛАГА



“Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК нь 1997 онд 
үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн 
Зохицуулах Хорооноос брокер, дилер, 
андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч,  
санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ 
үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын 
үнэт цаасны ууган компани юм. “Ард 
Секюритиз ҮЦК” ХХК нь 17 мянга гаруй 
иргэдэд үнэт цаасны арилжаанд оролцох 
дансыг нээж, 20 аж ахуй нэгжид 100 гаруй 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт босгох 
болон нэгдэх, нийлэх үйл ажиллагаанд 
зуучлагчаар оролцоод байна. 

“АРД СЕКЮРИТИЗ ҮЦК”-ИЙН ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын зөвөлгөө

Үнэт цаасны зах зээл

Андеррайтинг

20%
45%
35%



КОМПАНИЙН ТҮҮХ

Батс Инвест нэртэйгээр 
үүсгэн байгуулагдав. 
1998 онд брокер 
дилерийн үйл 
ажиллагаа явуулах 
албан ёсны эрхээ авав.

Андеррайтерийн 
тусгай зөвшөөрөл 
авав.

Хаалттай хүрээнд 
анхны компанийн 
бонд гаргав.

1997 200720082009
Компанийн нэр Монет 
ХХК болж өөрчлөгдөв. 
СЗХ-оос хөрөнгө 
оруулалтын зөвлөхийн 
эрх авав.



2009 2012 2014 2015 2017
Компанийн нэр Монет 
Капитал ХХК болж 
өөрчлөгдөв.

МТНД ХХК, И АЙ ТИ 
ХХК, ТОСК ХХК, Промон 
трейд ХХК-д хөрөнгө 
оруулалтын зөвлөх 
үйлчилгээг тус тус 
үзүүлэв.

Ард Секюритиз ҮЦК 
ХХК болгон нэрээ 
өөрчлөв.

ХОҮ ХК-ийн урвуу 
нэгдэлд хөрөнгө 
оруулалтын зөвлөх 
үйлчилгээ, хаалттай 
хүрээнд таван 
компанийн бондыг 
амжилттай гаргав.



Үнэт цаасны данс нээх
Үнэт цаасны арилжаанд зуучлах
Нээлттэй болон хаалттай зах зээлд өрийн бичиг арилжих
Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ

Нээлттэй болон хаалттай компанийн бонд гаргах
Анхдагч зах зээл дээр үнэт цаас гаргах
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах

АНДЕРРАЙТИНГ

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨ



19,554
Хувьцааны анхдагч 
зах зээлийн арилжаа

Нээлттэй бондын арилжаа

Хувьцааны хоёрдогч
зах зээлийн арилжаа

ЗГҮЦ-ны арилжаа

Шинээр данс нээсэн иргэн, ААН

1.3 тэрбум

10.2 тэрбум

75.1 тэрбум

772.5 тэрбум

9  I ангиллын ХК 41  II ангиллын ХК,     168 III ангиллын ХК

19 ХК  I Төрийн өмчит12 ХК  I Төрийн оролцоотой 187ХК  I Хувийн өмчит

ГОЛЛОХ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД



2017-2018 ОНД ГАРГАСАН ӨРИЙН БИЧИГ

$600,000
Хүннү Эйр компани нь  
Гадаад худалдаа, 
арилжааны агаарын 
тээврийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгч Хүннү Эйр компани.

₮2 тэрбум
Санхүүгийн салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
манлай компаниудад 
хөрөнгө оруулалт хийж, 
хувь нийлүүлэгчдийн 
өгөөжийг өсгөх зорилт 
тавин ажиллаж байгаа 
үндэсний санхүүгийн 
холдинг компани.

₮2 тэрбум
Орчин үеийн дэвшилтэт 
аргачлалыг ашиглан бичил 
болон жижиг зээлийн 
үйлчилгээг хүртээмжтэй, 
түргэн шуурхай хүргэгч  
Ард Кредит ББСБ.

₮350 сая
Хот төлөвлөлтийн 
баримт бичгүүд, барилга, 
байгууламжийн эх загвар 
болон ажлын зураг төслийг 
боловсруулан гүйцэтгэгч 
ЭН ЭЙ ПИ компани.

₮2 тэрбум
Монголын тэргүүлэгч ББСБ-
ын нэг болох Нэткапитал 
Финанс Корпорацийн 
хаалттай хүрээнд нийт 
2 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг татан 
төвлөрүүлж чадсан юм.



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАА АМИЛУУЛАХ АЯН

1990 оны өмч хувьчлалд мэдлэг, мэдээлэлтэй орж чадаагүй, 
хувьцаандаа хяналт тавьж, хөрөнгө оруулалтаа амьд 
байлгаж чадаагүй болон төрийн өмчийн хувьчлалд 
мэдлэг, мэдээлэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээр зорьж 
буй иргэдэд зориулсан “Хөрөнгө оруулалтаа амилуулах 
аян”-г Улаанбаатар болон Эрдэнэт хотуудад тус тус зохион 
байгуулсан. 

Ерэн оны өмч хувьчлалаар цэнхэр, ягаан тасалбар авч, 
томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцаа эзэмшигч болсон 
250 мянга орчим иргэн ногдол ашиг болон ногдол хувиа 
хөдөлгөөнд оруулалгүй явснаар уг хөрөнгийн төвлөрөл 
8 тэрбум орчим төгрөг болсон ба иргэд ямар компанийн 

хувьцаа авсанаас хамаарч нэг хүнд 10 мянгаас 10 сая 
хүртэлх төгрөгийн ногдол ашиг хуримтлагдсан байдаг. Ард 
Секюритиз ҮЦК-аас 2017 онд “Хөрөнгө оруулалтаа амилуулах 
аян”-д оролцолчдод энэ талаар мэдээлэл, зөвлөгөө 
өгч, дансыг нь шүүн, хуримтлагдсан ногдол ашгаа авах 
боломжоор ханган ажилалаа. 

            Тус аянаар мөн “Хөрөнгө оруулалтын сонголтыг 
хэрхэн хийх вэ?”, “Хувьцаа ямар ашигтай вэ?”, “Үнэт цаас 
гаргагч компаниудын зүгээс хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 
ашгийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?”, “Хөрөнгө оруулагч үндэстэн 
болохын ач холбогдол”, “Өмч хувьчлал - өнгөрсөн ба 
ирээдүй” зэрэг сэдэвтэй илтгэлүүд танилцуулагдсан билээ.



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ

• Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн шилдгийн шилдгүүдийг нэг 
дор цуглуулан, Монголын хамгийн том хөрөнгө оруулалтын 
чуулганы үндсийг тавих

• Монголын эдийн засгийн байдал, санхүү, хөрөнгийн зах 
зээлийн өнөөгийн орчин нөхцөлийн талаар хэлэлцэх

• Эдийн засаг дахь банк санхүү болон хөрөнгийн зах зээлийн 
тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгох

• Финтек гэж юу болох тухай, түүний ач холбогдлын талаар 
танилцуулах

• Санхүүгийн боловсрол олгон мэдлэгтэй хөрөнгө оруулагч 
үндэстэнг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг 
танилцуулах зорилготойгоор 2017 оны 4 сарын 22,23-нд 
зохион байгуулж, 1,000 гаруй иргэнийг нэг дор цуглуулж 
чадсан юм.



АРД АКАДЕМИ

Ард Академи санхүүгийн боловсролын төв нь 2016 оноос 
үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж, нийт 3,000 гаруй 
харилцагчдадаа анхан болон дунд шатны сургалтыг хүргэн 
ажиллаж байна.

Оновчтой хөрөнгө оруулалт, компанийн засаглал болон 
эрсдлийн үнэлгээний суурь зарчмын тухай ойлголтыг 
танхимын сургалтаар дамжуулан хүргэж харилцагчдынхаа 
санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, мөн компанийн бэлтгэн 
гаргадаг мэргэжлийн судалгаа шинжилгээнд дүгнэлт хийн 
оновчтой шийдвэр гаргаж хөрөнгийн зах зээлд оролцох 
боломжийг нь нээн өгч байна.



АРДЫН ЦАХИМ МЭДЭЭ

Монголын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр өрнөж 
буй шинэ соргог үйл явдлуудын тухай мэдээ мэдээллийг 
агуулсан Ард Ньюс нь өдөр бүр манай харилцагчдын цахим 
хаягаар хүрч байна. 

Мөн Монголд хувьцаагаа идэвхтэй арилжаалж буй 
компаниудын санхүүгийн шинжилгээ, хувьцааны үнэ ханшийн 
савалгаа зэрэг мэдээллийг харилцагчид маань цаг тухайд нь 
авах боломжтой.  



ҮНЭТ ЦААС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Засгийн газар болон бусад эрх бүхий этгээдээс гаргасан 
өрийн бичиг (бонд), компанийн бүх төрлийн хувьцаа, 
компанийн гаргасан, эсвэл гаргахаар санал болгож буй 
хувьцааг худалдах, худалдан авах эрхийн бичиг, хөрөнгө 
оруулалтын сангийн хувьцаа зэргийг нийтэд нь үнэт цаас гэж 
нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл, үнэт цаас гэдэг нь таныг тодорхой 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн юм уу, зээл олгосон 
гэдгийг гэрчлэх баримт юм. Үнэт цаасны ашиг, эрсдлийн 
түвшин нь банкны хадгаламжийг бодвол харьцангуй өндөр 
байдаг бөгөөд худалдах, бэлэглэх зэргээр бусдад шилжүүлэх 
боломжтойгоороо онцлогтой.

Манай улсын үнэт цаасны зах зээл дээр бонд, хувьцаа гэсэн 
хоёр төрлийн үнэт цаас арилжаалагдаж байна.



ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНД ХЭРХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?

Үнэт цаасны данс нээлгэх
МХБ-ийн үнэт цаасны арилжаанд оролцохдоо дараах 2 төрлийн дансыг нээх шаардлагатай:
*Үнэт Цаасны данс /Ард Секюритиз ҮЦК-д нээлгэх/
*Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эскроу данс / Хас банкинд нээлгэх/

Бүрдүүлэх материал
Иргэд:
Иргэний үнэмлэх /Лавлагаа/
Хураамж : ₮5,000



Аж ахуйн нэгжүүд:
ҮЦТХТ-д данс нээлгэх хүсэлт, гэрээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хувь
Дансан дахь хөрөнгийг захиран захцууулах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай ТУЗ, 
эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Дансыг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны нотариатаар 
баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгааны загвар 
Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хувь
Хураамж : ₮50,000




