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ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2020/#18

Энэхүү мэдээлэл нь Ард Секюритиз ҮЦК-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Өнгөрсөн үзүүлэлт
нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй. Тиймээс та өөрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт эсвэл арилжаа хийхдээ бие
даан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө зөвшилцөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу!

2020.04.27-2020.05.01



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

#2

Арилжааны товч мэдээ

Нийт арилжааны дүн(сая төгрөг) 1,328.6

Зах зээлийн үнэлгээ(сая төгрөг) 2,432,459.9

Хэлцлийн тоо 766

Арилжигдсан үнэт цаасны тоо 52
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ТОП-20

INDEX

TOP-20 INDEX 16,507.7 +2.20%

MSE-A INDEX 7,715.5 +2.81%

MSE-B INDEX 7,508.6 +1.74%

Энэ долоо хоногт нийт 1,328.6 сая төгрөгийн арилжаа
хийгдсэн ба нийт 766 хэлцэл хийгдэж 52 компанийн
хувьцаа арилжаанд оролцсон байна.

Монголын Хөрөнгийн Биржийн Топ-20 индекс 16,507-
д хүрч хаагдсан ба нийт зах зээлийн үнэлгээ 2.432 их
наяд төгрөгийн үнэлгээтэй боллоо.

Гутал хувьцаат компанийн хувьцаа 19,780 хүрч энэ
долоо хоногт 15.00% өсөж хаагдлаа. Харин Стандарт
Агрикалчер Групп хувьцаат компанийн хувьцаа 41.62
хүрч энэ долоо хоногт -33.58%-р буурч хаагдлаа

Хамгийн өсөлттэй хувьцаа

Гутал 19,780 +15.00

Би Ди Сек 1,030 +14.96

Хөвсгөл Усан Зам 494 +14.82

Баянгол Зочид Буудал 31,000 +14.81

Шарын Гол 977 +12.04

Хамгийн бууралттай хувьцаа

Стандарт Агрикалчер Групп 41.62 -33.58

Дархан Гурил Тэжээл 3,613 -27.74

Улсын Их Дэлгүүр 900 -13.88

Дөрвөн-Уул 690 -13.75

Агротехимпекс 700 -9.09

Идэвхтэй арилжсан хувьцаа

Фронтиер Лэнд Групп 629,268,760

Жуулчин Дюти Фрий 173,058,000

АПУ 132,926,938

Дархан Нэхий 85,282,700

Ариг Гал 64,957,660

Арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компани

Ард Секюритиз ҮЦК 168,990,612

Аргай Бэст  ҮЦК 70,102,181

Стандарт Инвестмент ҮЦК 33,946,745

Бидисек ҮЦК 28,649,196

Ти Ди Би Капитал ҮЦК 25,462,359
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Стандарт Агрикалчер Групп 

2020 оны 4-р сарын 27-аас 5-р сарын 1 хооронд

Монголын Хөрөнгийн Биржийн бүх мэдээллийг mse.mn-с авсан ба бусад мэдээллийн эх сурвалжийг дор бүр нь харуулсан болно.



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ТАВАНТОЛГОЙ: СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛД 261 ТЭРБУМИЙГ НОГДОЛ АШИГТ ХУВААРИЛАВ
МХБ-ийн хувьцааны I ангилалд бүртгэлтэй Тавантолгой /MSE:TTL/ хувьцаат компани 2019 оны цэвэр
ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг гаргалаа.
Тодруулбал, 2020.04.29-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн ногдол ашиг
гаргах тухай тогтоолыг баталгаажуулж, нэгж хувьцаанд 821₮ буюу нийт 43.2 тэрбум төгрөгийг олгохоор
болсон байна.(Marketinfo.mn)

2019 ОНЫ АШГААС ХАМГИЙН ӨНДӨР ДҮНТЭЙ НОГДОЛ АШИГ ОЛГОЖ БАЙГАА ХУВЬЦААТ КОМПАНИУД
Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд 2019 онд бизнесийн үйл ажиллагаанаас олсон ашгаас
хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг олгож байгаа.
Өнөөдрийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн Бирж болон хувийн Монголын Үнэт Цаасны Биржид бүртгэлтэй
нийт 36 компани ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэж, зарим компаниуд мөнгөө олгож эхлээд байна.
(Marketinfo.mn)

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК НЭЭЛТТЭЙ БОНД ГАРГАХААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА
Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланг Санхүү эрхэлсэн захирал Б.Золбоо танилцуулав. Тэрбээр “Бид цар
тахлаас өмнө 2020 оны төлөвлөгөөгөө гаргасан. Энэ онд нээлттэй бонд гаргахаар ажиллаж байна. Нийт 12
тэрбум төгрөгийн бондыг гурав хувааж гаргана. Цар тахалтай холбоотойгоор Ард Санхүүгийн Нэгдэл
компанийн үйл ажиллагаанд гэнэтийн өөрчлөлт гараагүй. Эдийн засгийн уналттай энэ үед охин
компаниудынхаа үйл ажиллагааг хамгаалах, чанаржуулах бодлого барин ажиллаж байна” гэдгийг
онцлов.(News.mn)

Х.АЛТАЙ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН АНХНЫ НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА ЭНЭ ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД
ЯВАГДАЖ ЭХЛЭХ ХҮЛЭЭЛТТЭЙ БАЙНА
Манай улсад хуулиараа хөрөнгө оруулалтын сан нь хамтын, хувийн гэсэн 2 хэлбэртэй байдаг. Хувийн сан нь
цөөн хөрөнгө оруулагчдаас бүрддэг бол хамтын сан нь олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлсэн сан
байдаг. Хамтын сан нь дотроо нээлттэй, хаалттай гэсэн 2 хэлбэртэй.(Marketinfo.mn)
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2020 оны 4-р сарын 27-аас 5-р сарын 1 хооронд

Монголын Хөрөнгийн Биржийн бүх мэдээллийг mse.mn-с авсан ба бусад мэдээллийн эх сурвалжийг дор бүр нь харуулсан болно.

2019 ОНЫ АШГААС ХАМГИЙН ӨНДӨР ДҮНТЭЙ
НОГДОЛ АШИГ ОЛГОЖ БАЙГАА ХУВЬЦААТ
КОМПАНИУД
Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд
2019 онд бизнесийн үйл ажиллагаанаас олсон
ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг олгож
байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн
Бирж болон хувийн Монголын Үнэт Цаасны Биржид
бүртгэлтэй нийт 36 компани ногдол ашиг олгохоор
шийдвэрлэж, зарим компаниуд мөнгөө олгож
эхлээд байна. (Marketinfo.mn)

Эх сурвалж:marketinfo.mn

https://marketinfo.mn/news/detail/42116
https://marketinfo.mn/news/detail/42123
https://news.mn/r/2295760/
https://marketinfo.mn/interview/detail/6029
https://marketinfo.mn/news/detail/42123


ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ИНФЛЯЦИЙН ТАЙЛАН

2020 4-р сар

ТОЙМ 2
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ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

МОНГОЛ УЛСЫН ЭКСПОРТЫН ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ 
2020 оны 4-р сар

Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарч, “КОВИД-19”-ийн металлын эрэлтэд үзүүлж буй сөрөг нөлөө
үргэлжлэхээр байгаа нь түүхий эдийн үнэ буурахад голлон нөлөөлөв.

#6

Зэс: Дэлхийн зэсийн эрэлтийн тал хувийг бүрдүүлдэг БНХАУ-ын эдийн засгийн сааралт болон
“КОВИД-19” өвчлөлийн дэгдэлт богино хугацаанд намжихгүй байх эрсдэл зэрэг нь зэсийн зах
зээлд оролцогчдын хүлээлтэд сөргөөр нөлөөлж, Лондонгийн металлын бирж дээрх цэвэр
зэсийн үнэ 2020 оны 2-р сард дунджаар 5688, 3-р сард дунджаар 5183 америк доллар/тоон
болж буурлаа. Цаашид “КОВИД-19”-ийн нөлөөгөөр дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах нь
металлын эрэлтэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. Харин нийлүүлэлт тогтвортой тул зах
зээлд 800,000 тонн илүүдэл үүсч болзошгүй байгаа нь 2001 оноос хойшхи хамгийн өндөр
үзүүлэлт юм.

Алт: Дэлхийн эдийн засагт тодорхой бус байдал нэмэгдэж, хөрөнгө оруулагчид эрсдэлгүй
хөрөнгө оруулалт руу шилжих процесс үргэлжилснээр нэг унц алтны үнэ 2020 оны 2-р сард
дунджаар 1586 америк долларт хүрч өссөн ч, Америкийн төв банк зах зээлийг тогтворжуулах
арга хэмжээг эрчимтэй авснаар 3-р сард алтны үнэ дунджаар 1577 америк доллар болж
буурах хандлагатай болов. Алтны үнэ “КОВИД-19”-ийн тархалт, вирусыг хяналтад оруулах
хугацаа, дэлхийн гол эдийн засгуудын тогтвортой байдлаас хамаараад 2020 онд хэлбэлзэх
төлөвтэй. 2020 оны 3-р сарын сүүлийн хагаст хийсэн төсөөллөөр 2020 онд алтны үнэ
дунджаар 1557 америк доллар (Рубини $1500 BREE $1474 Блүүмберг форвард $1650) байх
төсөөлөлтэй байна.

Коксжих нүүрс: 2-р сард “КОВИД-19” өвчлөлийн тархалттай холбоотойгоор Хятадын аж
үйлдвэрлэл 40-50 хувиар огцом саарч, коксжих нүүрсний хэрэглээ буурч, нөөц өсөв. Вирусыг
хяналтад оруулснаар 3-р сарын эцэс гэхэд Хятадын аж үйлдвэрлэл 90-95 хувийн
потенциалаар ажиллаж, цаашид хэвийн түвшинд очих хүлээлттэй байна. Нүүрсний хэрэглээ
дунд урт хугацаандаа буурах хандлага үргэлжилж, үнэд сөрөг дарамт үзүүлэх хүлээлттэй ч
богино хугацааны хэлбэлзэл нь дэлхийн эдийн засгийн идэвхжилд үзүүлэх “КОВИД-19”-ийн
нөлөөлөл, Хятадын эдийн засгаа сэргээх бодлогоос ихээхэн хамааралтай байхаар байна. 3-р
сарын сүүлийн хагаст хийсэн төсөөллөөр 2020 онд коксжих нүүрсний үнийг Блүмбергийн
шинжээчид 160 америкдоллар/тонн, BREE $160 америк доллар/тонн гэж төсөөлжээ.

Түүхий нефть: Брент маркийн газрын тосны үнэ 2020 оны 2-р сард дунджаар $50 америк
доллар/баррель, 3-р сард дунджаар $22.7 америкдоллар/баррель хүрч буурав. Эрэлт талаас
дэлхийн эдийн засгийн идэвхжил саарч, “КОВИД-19”-ийн тархалтыг зогсоох хязгаарлалтууд
эрчимжсэн нь газрын тосны үнэд ийнхүү нөлөөлөв. Нийлүүлэлт талаас ОПЕК-ийн гишүүн болон
гишүүн бус орнууд /Саудын Араб, ОХУ/ үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ тохирох хэлэлцээрт хүрч
чадалгүй зах зээлд нийлүүлэлтийн илүүдэл үүссэнээр үнэ огцом буурсан. Харин 4-р сарын
ээлжит бус хурлаараа нийлүүлэлтээ танахаар шийдвэрлэсэн хэдий ч дэлхийн эдийн засгийн
идэвхжлээс хамаарч эрэлт сул хадгалагдах төлөвтэй тул үнэ төдийлөн р сарын сүүлийн хагаст
хийсэн төсөөллөөр газрын тосны үнэ өмнөх төсөөллөөс буурч, 2020 онд дунджаар 46 америк
доллар (BREE $57, EIU $45, Блүүмберг форвард $38) хүрэх төсөөлөлтэй байна.



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
2020 оны 4-р сар

Монгол Улсын төлбөрийн тэнцэл 2020 оны эхний 2 сарын байдлаар 82.8 сая америк долларын
алдагдалтай гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 265.5 сая америк доллараар муудсан үзүүлэлт
болов. Үүнд “КОВИД-19”-ийн нөлөөгөөр экспорт бууран, урсгал тэнцлийн алдагдал 169 сая
америк доллараар ихэссэний зэрэгцээ ГШХО, багцын хөрөнгө оруулалтууд буурснаар
санхүүгийн дансны ашиг өмнөх оны мөн үеэс 191 сая америк доллараар багассан нь нөлөөлөв.

#7

Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж, санхүүгийн дансны ашиг бууран, төлбөрийн тэнцэл 2020 
оны эхний 2 сард алдагдалтай гарав. 

Төмрийн хүдрээс бусад түүхий эдийн экспорт буурч, экспорт 2020 оны эхний 3 сард 41.5
хувиар буурав.
Экспортын орлого 2020 оны эхний 3 сард өмнөх жилийн мөн үеэс 42 хувиар буурсан бөгөөд
үүний талаас илүү хувь (22 нэгж хувь)-ийг нүүрсний экспортын бууралт, үлдсэн хэсгийг зэсийн
баяжмал, газрын тос, алт, цайр, мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын бууралт тайлбарлаж
байна.

Хэрэглээний бүтээгдэхүүн, дизель түлш,
барилгын материалын импорт буурав.
Импорт 2020 оны эхний 3 сард өмнөх оны мөн
үеэс 5.7 хувиар агшжээ. Нүүрсний экспорт
хязгаарлагдсанаар дизель түлшний хэрэглээ 23
хувиар агшив. Мөн дотоод эрэлт суларч, эдийн
засгийн идэвхжил буурснаар уул уурхайн
салбарын машин, тоног төхөөрөмжийн импорт
болон суудлын автомашины импорт буурлаа.
Харин сахар, улаан буудай зэрэг зарим
стратегийн ач холбогдолтой хүнсний бараа,
бүтээгдэхүүний импорт өсчээ.



ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
2020 оны 4-р сар

Монгол Улсын төлбөрийн тэнцэл 2020 оны эхний 2 сарын байдлаар 82.8 сая америк долларын
алдагдалтай гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 265.5 сая америк доллараар муудсан үзүүлэлт
болов. Үүнд “КОВИД-19”-ийн нөлөөгөөр экспорт бууран, урсгал тэнцлийн алдагдал 169 сая
америк доллараар ихэссэний зэрэгцээ ГШХО, багцын хөрөнгө оруулалтууд буурснаар
санхүүгийн дансны ашиг өмнөх оны мөн үеэс 191 сая америк доллараар багассан нь нөлөөлөв.

#8

Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж, санхүүгийн дансны ашиг бууран, төлбөрийн тэнцэл 2020 
оны эхний 2 сард алдагдалтай гарав. 

Санхүүгийн дансны ашиг ГШХО-р голлон
тэтгэгдэж байна.

Cанхүүгийн дансны тэнцэл 2020 оны эхний 2 сард
280 сая америк долларын ашигтай гарч, өмнөх
оны мөн үеэс 191 сая америк доллараар буурав.
ГШХО-ын цэвэр орох урсгал тайлант хугацаанд
өмнөх оны мөн үеэс 42 хувиар буюу 156 сая
америк доллараар буурч 215 сая америк долларт
хүрэхэд Oюу толгойн гадаад шууд хөрөнгө
оруулалт өмнөх оны мөн үеэс бага байсан нь
голлон нөлөөлөв.

Гадаад валютын албан нөөц импортын 11.6
сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна.

Гадаад валютын албан нөөц (ГВАН): 2020 оны
эхнээс 292 сая америк доллараар буурч 3-р сарын
эцэст 4086.8 сая америк доллар болов. Хэдийгээр
ГВАН буурсан ч сүүлийн гурван сарын дунджаар
тооцсон валютын төлбөртэй барааны импортын
дүн 26 хувиар багасч, гадаад валютын төлбөртэй
импортын хэрэгцээг хангах түвшин 11.6 сар болж
нэмэгдлээ.


