
  

 

Facebook 

Монголын Хөрөнгийн 

Бирж  

И-Сонин    Дугаар № 18 www.mse.mn 

Хэрэглэгч Та, манай веб хуудасны 

энэ цэсээс Монголын хөрөнгийн 
биржийн үйл ажиллагааны чиглэл, 
удирдлагын бүтэц, компанийн зохион 
байгуулалт, санхүүгийн тайланг 

мэдэх боломжтой юм. Түүнчлэн 1991 
онд анх үүсгэн байгуулагдсанаас 
хойших  Монголын хөрөнгийн 

биржийн 22 жилийн түүхэн замнал, 
онцлох үйл явдал зэргийг эндээс 
сонирхож болно. 

 Бидний тухай 

 Компанийн бүртгэл  Заx зээл  Гишүүн БДК 

Хууль дүрэм журам  Хөгжлийн төв  Мэдээ, мэдээлэл 

Энэ цэсээс Монголын хөрөнгийн 

биржид шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх, 
бүртгэлтэй үнэт цаасны мэдээлэл, 
тэдгээрийн зах зээлийн үнэ, ханшийн 
мэдээ, санхүүгийн тайлан, ногдол 

ашиг тараалтын судалгаа, хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл зэрэг 
ХК-тай холбоотой мэдээллийг авах 

боломжтой. Мөн бүртгэлтэй ХК-иуд 
электрон платформыг ашиглан 
мэдээллээ оруулж болно. 

Цэсээс Монголын хөрөнгийн заx 
зээлийн тухайн өдрийн үнэт 

цаасны арилжааны тайлан мэдээг 5 

минут тутам шинэчлэн авах, 

захиалгатай үнэт цаас зэрэг зах 
зээлийн тайлан мэдээг үзэж болно. 

Түүнчлэн хувьцаат компанийн үнэт  

цаасны үнэ, ханшийн түүхэн 
мэдээг “excel” хэлбэрээр татаж   

авч болно. 

Монголын хөрөнгийн биржийн 
гишүүн брокер дилерийн компани 

жагсаалт, үйл ажиллагаа, төлбөр 

хураамж, санхүүгийн мэдээлэл, 

гишүүнээр элсэх тухай зэргийг 
авах боломжтой. Гишүүн брокер 

дилерийн компани нь манай цахим  

хуудсанд тусгай эрхээр нэвтрэн 
компанийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой цаг үеийн мэдээллээ 

оруулдаг. 

Монголын хөрөнгийн зах зээлд 
оролцогч хуулийн этгээд, хувь хүн, 

з о х и ц у у л а г ч  б а й г у у л л а г а 

тэдгээрийн харилцаа, хэм хэмжээг 

зохицуулсан холбогдох хууль, 
дүрэм журмуудтай танилцаж 

болно. Мөн Монголын хөрөнгийн 

биржээс гарга сан тогтоол, 
шийдвэрүүдийг харах боломжтой. 

Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх 
олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг 

нэмэгдүүлж үнэт цаасны зах 

зээлийн анхан шатны мэдлэг олгох 

сургалт явуулж буй талаар 
дэлгэрэнгүйг болон зах зээлийн 

тойм судалгаа, шинжилгээний 

тайлан, нийтлэл, электрон хичээл, 
зөвлөгөө зэрэг зах зээлийн 

хөгжилтэй холбоотой мэдээллүүд 

багтсан байдаг. 

Үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн 
талаарх цаг үеийн чухал үйл 

явдлууд, арга хэмжээ, зах зээлийн 

мэдээ, мэдээлэл, сар бүр эрхлэн 

гаргадаг цахим сонин, зохицуулах 
дээд байгууллагаас гаргасан 

бодлого шийдвэрүүд, ярилцлага 

зэргийг хамгийн хурдан хугацаанд 
аваарай.  

Монголын хөрөнгийн биржийн албан ёсны цахим хуудас “www.mse.mn”-ны 
танилцуулга болон ХК-ийн үнэт цаасны ханшийн мэдээ, санхүүгийн тайлан, 
шинээр үнэт цаас гаргах зэрэг хэрэгцээт мэдээллийг аль цэсээс авах тухай 
зааварчилгааг Монголын хөрөнгийн биржийн Мэдээллийн албанаас эрхэм 
уншигч Та бүхэндээ хүргэж байна. 

Хэрэгцээт мэдээллээ зураг, цэсэн дээр дарж цахим хуудаснаас үзээрэй. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://mse.mn/homepage
http://www.mse.mn/content/show/id/6
http://mse.mn/content/show/id/6
http://www.mse.mn/content/show/id/57
http://www.mse.mn/trade/list
http://www.mse.mn/content/show/id/37
http://mse.mn/laws/2
http://mse.mn/content/show/id/19
http://mse.mn/news/list/cat_id/1
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Тус зааварчилгааг ашиглан Монголын 
хөрөнгийн биржийн жилийн тайланг татна уу. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://mse.mn/content/show/id/6
http://www.mse.mn/content/show/id/7
http://www.mse.mn/content/show/id/9
http://www.mse.mn/mteam/index/mt/0
http://www.youtube.com/watch?v=owduUe_190A
http://www.youtube.com/watch?v=owduUe_190A
http://www.mse.mn/mteam/index/mt/1
http://mse.mn/content/show/id/6
http://www.mse.mn/content/show/id/8
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Компанийн бүртгэл 

Үнэт цаасны бүртгэл 

Монголын 
хөрөнгийн биржийн 

"Мэдээллийн алба"-

наас бэлтгэсэн 

арилжаанд оролцох 
зааварчилгааг  энд 

дарж үзээрэй. 

IPO хийж, Шинээр үнэт цаас гаргагч нарт зориулсан булан  

Үнэт цаас гаргах ач 
холбогдол, олон 
нийтийн компани 
болсноор бий болох 
давуу талуудыг 
мэдэх боломжтой. 

Хувьцаат компани нь 
МХБ-д бүртгүүлэхэд 
тавигдах  тусгай 
шалгуур,  шаардлагыг 
хангасан байх  тухай 
мэдээлэл 

Монголын хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй 
компани болон шинээр 
үнэт цаас гаргагч 
компанитай байгуулах 
гэрээний загвар.  

МХБ-д үнэт цаас 
шинээр бүртгүүлэх 
болон бүртгэлтэй 
компанийн  төлөх 
төлбөр хураамжийн 
жагсаалтыг үзээрэй. 

Үнэт цаасны бүртгэлийн 
үйл ажиллагаатай 
холбоотой Монголын 
Хөрөнгийн Биржийн 
дүрэм журмуудыг эндээс 
судлаарай. 

Үнэт цаас гаргагч нарт 
зориулсан зөвлөмж, IPO 
хийж олон нийтэд үнэт 
цаасаа санал болгох үйл 
явцын дараалал. 

МХБ-д үнэт цаасаа 
бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх 
материал, өргөдлийн  маягт, 
цахим хэлбэрээр мэдээллээ 
ирүүлэх зааврыг эндээс авна.  

Холбоо барих: 

Бүртгэлийн алба, 

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-2 

Утас : (+976)-11-310517/119, 120, 134/ 

Факс: (+976)-11-325170 

Вэб : www.mse.mn 

И-мэйл : listing@mse.mn 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://www.mse.mn/content/show/id/56
http://www.mse.mn/content/show/id/56
http://mse.mn/videonews/show/newsid/28
http://mse.mn/videonews/show/newsid/28
http://mse.mn/videonews/show/newsid/28
http://mse.mn/content/show/id/59
http://mse.mn/content/show/id/60
http://mse.mn/content/show/id/61
http://mse.mn/content/show/id/62
http://mse.mn/content/show/id/63
http://mse.mn/content/show/id/64
http://www.mse.mn/content/show/id/59
http://mse.mn/content/show/id/95
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Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлын 
шийдвэрийн талаар 
дэлгэрэнгүй тайлан 
мэдээг эндээс үзээрэй 

Хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурлын тов, хэлэлцэх 

асуудлын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээг 

эндээс үзээрэй 

ХК-ийн ногдол ашиг 
тараалтын мэдээ, 
бүртгэлийн өдөр 
зэрэг мэдээллийг 
эндээс үзнэ үү. 

ХК-ийн санхүүгийн 
тайлан мэдээг улирал, 

жилээр шүүж “PDF”, 
“Excel” хэлбэрээр авч 

болно. 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан 
ХК-иуд, санхүүгийн тайлан,  тендер 
санал, үүргийн хэрэгжилт, ногдол ашиг 
тараалт зэрэг мэдээлэл судалгааг энэ 
цэсээс татаж авч үзээрэй. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://mse.mn/content/show/id/58
http://mse.mn/company/decision
http://mse.mn/conf/list
http://mse.mn/company/nogdol
http://www.youtube.com/watch?v=WCgRFxX5ktk
http://www.youtube.com/watch?v=_gjauaXlbLQ
http://mse.mn/company/decision
http://mse.mn/company/financials/
http://www.mse.mn/company/fileInfo/id/4
http://mse.mn/conf/list
http://mse.mn/company/nogdol
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Хувьцаат компанийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой 

мэдээ, мэдээллийг цаг 

алдалгүй олон нийтэд 

м э д э э л л э ж  б а й х а д 
зориулагдсан ХК-иудын 

админ эрхтэй тусгай цэс 

юм. Та тус цэсийг нүүр 
хуудаснаас олоорой. Мөн 

хувьцаат компаниуд нь 

"Компанийн бүртгэл" хэсэгт 
"Мэдээлэл оруулах" хэсгээс 

ашиглаж болно. 
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Үнэт цаасны мэдээлэл  

«А» самбарт МХБ-ийн үндсэн 
шалгуурыг 80 %-иас дээш, Нэмэлт 
шалгуурыг 100% хангасан, 
«В» самбарт арилжаалагдах эрх 
нь нээлттэй хэдий ч дээрх 
шалгуурыг хангаагүй компаниуд 
байдаг. 

Үнэт цаасны 
бүрдүүлбэрт 

өөрчлөлт орсон 
ХК-иудын 

судалгааны 
талаарх 

мэдээлэл. 

МХБ-д 
бүртгэлтэй 100 

хувь Төрийн 
болон Орон 

нутгийн 
эзэмшилтэй ХК-
иудын судалгаа 

МХБ-ийн 
бүртгэлээс 

хасагдсан ХК-
иудын 

судалгааг 
эндээс үзнэ үү. 

СЗХ-ны улсын 
байцаагчийн 
шаардлагаар 
үнэт цаасны 

арилжааг 
зогсоосон ХК-

иуд. 

Үнэт цаасаа 
олон нийтэд 

санал болгож, 
МХБ-д шинээр 
бүртгүүлсэн ХК

-иудын 
судалгаа. 

ХК-ийн хяналтын 
багц болон 

түүнээс дээш 
хувийг худалдан 
авахаар санал 

зарласан 
компаниудын 

мэдээлэл. 

Үнэт цаас тус бүрийн 
ханшийн мэдээлэл, нийт 
гаргасан хувьцааны тоо 

ширхэг, зах зээлийн 
үнэлгээ зэрэг дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг  авах 
зааварчилгааг энд дарж 

үзнэ үү. 

МХБ-д бүртгэлтэй 
Компанийн 

бондын жагсаалт, 
дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг энд 
дарж үзнэ үү. 

Монгол Улсын 
Засгийн газраас 
гаргасан өрийн 
бичиг  

Шинээр үнэт цаас гаргасан ХК-ийн  
анхдагч зах зээлийн арилжааны 

судалгааг зурган дээр дарж авна уу. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://www.mse.mn/
http://mse.mn/content/show/id/57
http://issuers.mse.mn/admin/
http://mse.mn/companies/lists/
http://mse.mn/companies/listd/
http://mse.mn/companies/list100/
http://mse.mn/company/tender
http://mse.mn/company/change
http://mse.mn/content/show/id/66
http://mse.mn/content/show/id/53
http://mse.mn/content/show/id/70
http://mse.mn/companies/aboard/
http://www.youtube.com/watch?v=l2HKvA-Fxws
http://mse.mn/company/show/code/90
http://mse.mn/uploads/files/File/companybond.pdf
http://mse.mn/uploads/files/File/companybond.pdf
http://mse.mn/uploads/files/File/content/IPO stat.XLS
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Гишүүн Брокер Дилерийн Компани 

Монголын 
хөрөнгийн 

биржид 
бүртгүүлэхэд 

тавигдах ерөнхий 
шаардлага 
шалгуурын 

талаарх  мэдээг 
авч болно.  

МХБнь 
бүрдүүлбэр 

бүрэн хангасан 
өргөдөл хүлээн 
авснаас хойш 
хуанлийн 30 

хоногийн дотор 
өргөдлийг 

хянаж, 
гишүүнээр 

элсүүлэх эсэхийг 
шийдвэрлэдэг. 

Гишүүн нь 
элсэлтийн 

хураамжийг ТУЗ-
ийн шийдвэр 

гарснаас хойш 5 
хоногийн дотор, 

жилийн 
хураамжийг жил 
бүрийн 2 дугаар 

сарын 15-ны 
өдрийн дотор тус 

тус төлнө.  

Гишүүнээр 
элсэхээр хүсэлт 

гаргахдаа 
холбогдох 

дүрэм, журам 
болон өргөдлийн 

маягтын 
хавсралтад 

заасан баримт 
материалын хамт 

бүрдүүлэн 
ирүүлнэ. 

Үнэт цаасны зах 
зээлд үйл 
ажиллагаа 

явуулахад дагаж 
мөрдөх дүрэм, 

журмын 
жагсаалтыг 

эндээс үзээрэй.  

Монголын 
хөрөнгийн 
биржид 82 

гишүүн компани  
үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 

Өнөөгийн 
байдлаар Монгол 
улсын 21 аймагт 
нийт 21 гишүүн 

компани 35 
салбар, 

нэгжээрээ 
дамжуулан үйл 
ажиллагаагаа 
явуулж байна.  

Гишүүн 
компаниудад 
авсан арга 

хэмжээ, актын 
судалгааг эндээс 

үзнэ үү.  

Гишүүний эрх нь 
цуцлагдсан 

компаниудын 
харилцагчдыг 

шилжүүлэн авсан 
гишүүн 

компанийн 
судалгаа  

Гишүүн 
компаниудын 

сүүлийн 
жилүүдийн 
санхүүгийн 
тайлангийн 
хураангуй 
нэгтгэлийг 

эндээс үзнэ үү.  

Гишүүнээр элсэх 

Гишүүн БДК-н мэдээлэл 

Б Д К - и у д ы н   
т а н и л ц у у л г а , 
санхүүгийн тайлан, 
у д и р д л а г ы н 
талаарх мэдээлэл 
зэрэг компаний үйл 
а ж и л л а г а а т а й 
холбоотой мэдээг 
ш и н э ч л э н 
о р у у л а х а д 
зориулсан БДК-ийн 
тусгай цэс юм. 

Холбоо барих: 

Гишүүн зохицуулалтын алба, 

“Монголын хөрөнгийн бирж” 

ТӨХК 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 

Сүхбаатарын талбай-2 

Утас : (+976)-11-310517 /121, 

122/ 

Факс: (+976)-11-325170 

И-мэйл : membership@mse.mn 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://www.mse.mn/content/show/id/37
http://www.mse.mn/content/show/id/51
http://members.mse.mn/
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Ерөнхий танилцуулга 

Хөрөнгийн зах зээлд нэвтрүүлсэн томоохон 
ололт амжилтууд, дэд бүтцийн шинэчлэлийн 
ажлууд, ТОП-20 индексийн мэдээ, үнэт 
цаасны жагсаалт зэрэг мэдээллийг авч болно. 

Хувьцааны заx зээл 

Монгол улсын хөрөнгийн заx зээлийн талаар 
үнэт цаасны заx зээлийн арилжааны үнийн 
дүн, тоо ширхэг, зах зээлийн үнэлгээ зэрэг 
статистикийн мэдээллийг авах боломжтой.  

Бондын заx зээл 

Хөрөнгийн заx зээлд арилжаалагддаг Засгийн 
газрын бонд, Компани бондын арилжааны 
мэдээ, арилжигдсан тоо ширхэг, үнийн дүн 
зэрэг дэлгэрэнгүй статистик тоон мэдээлэл, 
судалгааг авах боломжтой.  

Арилжааны тайлан 

Тус цэсээс тухайн арилжааны өдөр «А» болон «Б» самбарт арилжаалагдсан үнэт цаасны тоо 
ширхэг, ханшийн өөрчлөлт (хувиар/нэгжээр) дээд, доод ханшийн хэлбэлзэл зэрэг мэдээллийг 
харах мөн түүнчлэн бусад өдрийн арилжааны мэдээг авч болох бөгөөд “excel” хэлбэрээр татах  
боломжийг олгосон. 

Заx зээл 

Захиалгатай үнэт цаас 

Хөрөнгийн зах зээлд байгаа захиалгатай үнэт 
цаасны мэдээллийг үнэт цаас тус бүрээр авах 
боломжтой. 

Х К-и й н  ү н э т 
цаасны ханшийн 

талаарх түүхэн 

мэдээг эндээс  

авч болох ба 
Дараах link-ээр 

орох зааврыг 

үзнэ үү. 

Facebook, twitter 
хаягаар бидэнтэй 

х о л б о г д о н 

мэдээлэл авч 

дагж болно. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://www.mse.mn/content/show/id/19
http://www.mse.mn/content/show/id/34
http://www.mse.mn/content/show/id/52
http://www.mse.mn/content/show/id/53
http://www.mse.mn/trade/list
http://mse.mn/trade/list
http://www.mse.mn/trade/list
http://www.mse.mn/trade/ordered
http://www.mse.mn/tradehistory
http://www.youtube.com/watch?v=zIkIcn2nQkM
http://www.youtube.com/watch?v=zIkIcn2nQkM
http://www.youtube.com/watch?v=zIkIcn2nQkM
http://www.mse.mn/trade/list
https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?ref=hl
https://twitter.com/MNStockExchange
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Хууль дүрэм журам 

Монголын хөрөнгийн зах зээд оролцогчид, хуулийн этгээд, хувь хүн, зохицуулагч байгууллага тэдгээрийн 
харилцаа, хэм хэмжээг зохицуулсан  холбогдох хуулиуд байдаг. Энд дарж үзнэ үү. 

Монголын хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдын харилцаа, хэм хэмжээг зохицуулсан холбогдох 
байгууллагуудаас гаргасан дүрэм журмуудтай танилцаж болно.  Энд дарж үзнэ үү. 

Зах зээд оролцогчдын харилцаа, хэм хэмжээг зохицуулахаар Монголын хөрөнгийн биржээс гаргасан 
дүрэм, журмуудыг эндээс авч болно. Энд дарж үзнэ үү. 

Монголын хөрөнгийн биржээс гаргасан тушаал, шийдвэрүүдийг энэ хэсгээс аваарай. Энд дарж үзнэ үү. 

Мэдээ, мэдээлэл 

МХБ-ийн цахим хуудсаар хөрөнгийн зах зээлийн заx зээлийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, үйл явдал, 
томоохон арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрүүд ажлын уулзалт, ярилцлага зэрэг хөрөнгийн зах зээлийн 

талаарх мэдээллийг олон нийтэд цаг тухай бүрт хүргэдэг. 

 

Утас : (+976)-11-313747 /140/ 

Факс: (+976)-11-325170 

И-мэйл : info@mse.mn 

Холбоо барих: 

Мэдээллийн алба, 

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 

Сүхбаатарын талбай-2 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://www.mse.mn/laws/2
http://www.mse.mn/laws/1
http://www.mse.mn/laws/3
http://www.mse.mn/laws/2
http://www.mse.mn/decisions
http://www.mse.mn/news/list/cat_id/1
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Хөгжлийн төв 

Хөрөнгийн заx зээлийн хөгжлийн төвийн гол зорилго нь олон нийтэд үнэт цаасны талаар үнэн 
зөв, тэнцвэртэй мэдээллээр ханган, уулзалт, хүлээн авалт, сургалтыг зохион байгуулан 
хөрөнгийн заx зээлийн хөгжлийг дэмжихэд оршдог юм. 

Эдгээр ажлын хүрээнд бид дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж олон нийтэд хүргэж байна, 
үүнд: 

1. Хичээл: Та энэ цэсээс хөрөнгө оруулалтын гол хэрэгсэл болон "Үнэт цаас" тэр дундаа хувьцаа 

болон бондын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншаарай. Мөн түүнчлэн таныг бусад сонирхолтой 

хичээл, мэдээллүүд хүлээж байна. Энд дарж үзнэ үү. 
2. Судалгаа: Эрдэм шинжилгээ болон хөрөнгө оруулалт хийхээр сонирхож байгаа хүмүүсийн 

хамгийн зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийн нэг нь мэдээж мэргэжлийн хүмүүсийн хийсэн судалгаа 

шинжилгээ билээ. Та тус хэсгээс Монголын хөрөнгийн биржийн мэргэжилтнүүдийн хийсэн 
судалгааг аваарай. Энд дарж үзнэ үү. 

3. Нийтлэл: Энэ хэсэг нь 2009 оноос хойш гарсан түүхэн нийтлэлүүд байх ба Энд дарна үзнэ үү. 

4. Компани мэдээлэл: Тус хэсэг нь анхлан хувьцаа маягаар хөрөнгө татан төвлөрүүлэх сонирхолтой 
үнэт цаас гаргагчдад зориулсан хэсэг бөгөөд манай зөвлөмжүүд танд тус болно гэдэгт бүрэн 

итгэлтэй байна. Энд дарна уу. 

5. Сургалт: Хөрөнгийн зах зээлд ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчний эрэлт, хэрэгцээг хангах, 

сонирхсон иргэд, оюутан, сурагчдад үнэт цаасны зах зээлийн мэдлэг олгох байнгын болон цаг 
үеийн асуудлаар сургалт, семинарыг байнга зохион байгуулдаг. 11313747-132 дугаарын утсаар 

сургалтад бүртгүүлж болно. Энд дарж сургалтын талаарх мэдээллийг авна уу. 

Add mail address  

МХБ-ээс сар бүр эрхлэн 
гаргадаг Цахим-Сонинг 
эндээс авч болох бөгөөд 
и-майл хаягаа бүртгүүлж 
сар бүр хүлээн авах 
боломжтой. 

МХБ-ийн үнэт цаасны 
арилжааны жил, улирал, 
сар, өдрийн тайланг 
эндээс татаж авч болно. 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts
http://mse.mn/content/show/id/19
http://www.mse.mn/content/show/id/20
http://mse.mn/content/show/id/21
http://mse.mn/content/show/id/22
http://mse.mn/content/show/id/23
http://mse.mn/content/show/id/47
http://www.mse.mn/
http://mse.mn/content/show/id/96
http://www.mse.mn/uploads/ariljaa/reports/SecurityMarketDateReport.pdf
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САРЫН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 
            

2013 оны 8 дугаар сарын 01-нээс 9 дүгээр сарын 30 

       
      

Арилжааны товч мэдээ       

Арилжигдсан ширхэг 17369565       

Нийт үнийн дүн /төгрөгөөр/ 5 119 623 119.66             

Хэлцлийн тоо    1251       

Арилжигдсан үнэт цаасны тоо   89             
Зах зээлийн үнэлгээ 
/төгрөгөөр/ 

1 400 996 982 052.00 
      

            

ТОП-20 индекс        

Хаалт   13816.13       
Өмнөх  хаалт     14 363.27       

Өөрчлөлт/нэгж/   155.88       

Өөрчлөлт /%/     1.14%       

52 долоо хоног дээд  18 301.93       

    доод   13 188.46       

            

  Идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас:                 

Тоо ширхгээр:          Үнийн дүнгээр:      

№ Симбол Үнэт цаасны нэр 
Арилжсан 

ширхэг 

Yнийн дүн  
/төгрөгөөр /  № Симбол Үнэт цаасны нэр 

Арилжсан 

ширхэг 

Yнийн дүн 

төгрөгөөр 

1 NKT НАКО ТҮЛШ 11723989 2450313701   1 NKT НАКО ТҮЛШ 11723989 2450313701 

2 MIB МОНИНЖБАР   4828271 1443556175   2 MIB МОНИНЖБАР 4828271 1443556175 

3 TTL ТАВАН ТОЛГОЙ 281467  717196071 3 TTL ТАВАН ТОЛГОЙ 281467 717196071 

4 RMC РЕМИКОН   106429 19015905   4 BDS БИДИСЕК 60085 180264300 

5 JTB ЖЕНКО ТУР БЮРО 6466825   5 APU АПУ 14758 55055120   77288 

                        

  Хамгийн их өсөлттэй үнэт цаас:                

№ Симбол Үнэт цаасны нэр Өмнөх өдрийн хаалт 
Хаалтын 

ханш 

  Ханшийн өөрчлөлт  52 долоо хоног 

  төг % дээд доод 

1 BHR БАЯНХАЙРХАН   345 680   335 97,10 680 114 

2 HRM ГЕРМЕС ЦЕНТР   110 167.69   57.69 52,45 170 95 

3 HML 
ГЛОБАЛ МОНГОЛИА 

ХОЛДИНГС   
  64.63 98.27   33.64 52,05 98.27 29 

4 KEK МОНГОЛ КЕРАМИК 5400 8035   2635 48,79 8 050 2 715 

5 NEH ДАРХАН НЭХИЙ     7010 9900   2890 41,22 9 900 5 000 

            

  Хамгийн их бууралттай үнэт цаас:                

№ Симбол Үнэт цаасны нэр Өмнөх өдрийн хаалт 
Хаалтын 

ханш 

  Ханшийн өөрчлөлт 52 долоо хоног 

  төг % дээд доод 

1 SOI ЕВРОФЁ АЗИА    3800 1800   -2000 -52,63 5 000  1 800 

2 HSR ХАСУ МАНДАЛ   2530 1550   -980 -38,73 2 600 1 350 

3 UBA УРАН БАРИЛГА   1495 1000  -495 -33,11 1 800 460 

4 NIE НОЁТ ХАЙРХАН     2900 2100   -800 -27,58 3 330 2 100 

5 DHU ДАРХАН ХҮНС   3950 3000   -950 -24,05 3 950 1 275 

https://www.facebook.com/pages/Mongolian-Stock-Exchange/213485488685521?fref=ts

