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Мэдээний Тойм
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУРААНГУЙ


ЗГЖҮЦ-ны 2 дугаар сарын
арилжааны мэдээлэл.



Монголын анхны даатгагдсан
компанийн бонд болох “Эрчим
бонд”-ын эргэн төлөлт болон
хүүний төлбөрийг 2016 оны 2р сарын 19-ны өдөр “Эрчим
Инженеринг”
ХХК
–наас
хөрөнгө оруулагч нарт бүрэн
хийгдсэн байна.



TOP-20 хувьцаат компани
сайн засаглалыг хэрэгжүүлж,
мэдээллийн ил тод, нээлттэй
байдлыг ханган ажиллахаар
боллоо.



2015 он сүүлийн хагас жилийн
үзүүлэлтээр шалгарсан ТОП20 компани 2016 оны эхний
хагас жилд индексийн сагсыг
бүрдүүлнэ.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ШИНЭ
ОРЧИН БҮРДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

АНХНЫ ДААТГАДСАН БОНД
АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

"ЗООС ГОЁЛ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ
АРИЛЖААГ СЭРГЭЭЛЭЭ

ТОП-20 ИНДЕКСИЙН САГС
ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
СУРГАЛТ
“Үнэт цаасны зах зээлийн анхан шатны суурь
мэдлэг олгох” сургалт”-ыг 2016 оны 3 дугаар
сарын 21-ны өдөр
явуулахаар төлөвлөж
байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11-313747 -126
дугаараас авна уу.



2-р сарын арилжааны мэдээ
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Үйл явдал
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ
АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны /Нэгжийн үнэ 100,000 төгрөг/ захиалгыг
долоо хоног бүрийн Мягмар гарагаас дараа долоо хоногийн Даваа гараг хүртэл авч,
арилжааг зохион байгуулж байна. Хоёрдугаар сард тус үнэт цаасны анхдагч зах
зээлийн арилжааг 5 удаа зохион байгуулж нийт 12.3 тэрбум төгрөгийн богино болон
урт хугацаат ГЗҮЦ-ыг арилжаалсан байна.

Хугацаа
/7 хоног/

Зарагдсан тоо
хэмжээ /ш/

Хүүгийн
хэмжээ

2016.02.01

28

22,399

14.108%

2,082,166,242.00

2016.02.08

52

549

14.941%

47,780,563.00

2016.02.08

156

610

15.750%

61,000,000.00

2016.02.17

28

4,800

14.215%

445,958,400.00

2016.02.22

12

100,000

13.635%

9,695,800,000.00

2016.02.22

156

180

15.750%

18,000,000.00

2016.02.29

39

65

14.915%

5,847,660.00

Өдөр

НИЙТ ЗАРАГДСАН
ЗГҮЦ

128,603

Үнийн дүн /төгрөг/

12,356,552,870.00

Тэрбум төгрөг

Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа
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Үйл явдал
ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ШИНЭ ОРЧИН БҮРДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ
Монголын хөрөнгийн бирж, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл болон ТОП-20
индексийн сагсыг бүрдүүлэгч хувьцаат компаниудын ТУЗ-ийн дарга нар Сайн
засаглалтай хувьцаат компани болохоор хичээж ажиллах “ТУНХАГ БИЧИГ”-т
гурвалсан гарын үсэг зурж, “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ийг зайлшгүй
дагаж мөрдөх, түүнд тусгасан ил тод, нээлттэй, эрх тэгш, хяналттай, хариуцлагатай
ажиллах сайн засаглалыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллах олон
арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ.
ТОП-20 индексийн сагс шинэчлэгдэн, "Мерекс", "Ариг гал", "Э-транс ложистикс"
болон "Хай би ойл" хувьцаат компаниуд нэмэгдэж, Сайн засаглалтай хувьцаат
компани болохоор хичээж ажиллах “ТУНХАГ БИЧИГ”-т нэгдэн гарын үсэг зурж,
баталгаажуулах ёслолын арга хэмжээ 2016 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдөр
Монголын хөрөнгийн биржийн байранд зохион байгуулагдлаа.
Тус арга хэмжээг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж болон
Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл хамтран зохион байгуулж, ТОП-20
индексийн сагсыг бүрдүүлэгч хувьцаат компаниудад Санхүүгийн зохицуулах
хорооны зүгээс "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын
шинэчлэл, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлөөс "Мэдээллийн ил тод
байдлыг хангуулах нь", "Компанид засаглалын үнэлгээ хийх, түвшин тогтоох журам"ын талаар, Монголын хөрөнгийн биржийн зүгээс "Бүртгэлийн журам"-ын өөрчлөлт,
"Мэдээллийн журам"-ын шинэчлэл болон "МХБ-д бүртгэлтэй компанийн компанийн
засаглалын байдал, цаашдын анхаарах асуудал"-ын талаар танилцууллаа.
Мөн Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирал М.Болор хувьцаат
компаниудын удирдлагуудад хандан Хөрөнгийн зах зээлийн шинэ орчин болон
бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд хэрхэн нэмэлт санхүүжилт татах шинэ
боломжуудын талаар танилцуулга хийлээ.
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АНХНЫ ДААТГАДСАН БОНД АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО
“Эрчим Инженеринг” ХХК-ийн гаргасан Монголын анхны даатгагдсан компанийн
бонд болох “Эрчим бонд”-ын анхдагч зах зээлийн арилжаа 2015 оны 8-р сарын 21нд Монголын хөрөнгийн бирж дээр амжилттай арилжаалагдсан билээ.
“Эрчим бонд” нь 182 хоногийн хугацаатай жилийн 18.5 хувийн хүүтэй, үндсэн болон
хүүгийн төлбөрийн хугацааны эцэст нэг удаа төлөгдөхөөр хямдруулсан
нөхцөлтэйгөөр хөрөнгө оруулагчдад санал болгогдсон ба анхдагч зах зээл дээр
нийтдээ 2.4 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий буюу анхны нийлүүлэлтээс 4 дахин давсан
худалдан авах захиалга хүлээн авч анхдагч зах зээлийг эхлүүлж байв.
Тус бондын андеррайтераар Голом банк, туслах андеррайтераар Голомт
Секюритиз ҮЦК, бондын 100% эргэн төлөлтийн даатгагчаар Соёмбо Даатгал нар тус
тус оролцсон бөгөөд бондын үндсэн төлөлтийн эргэн төлөлт болон хүүний
төлбөрийг 2016 оны 2-р сарын 19-ны өдөр “Эрчим Инженеринг” ХХК –наас хөрөнгө
оруулагч нарт бүрэн хийгдэв.

"ЗООС ГОЁЛ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ СЭРГЭЭЛЭЭ
"Монголын хөрөнгийн бирж" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирлын
2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 31 дугаар тушаалаар "Зоос гоёл" MSE:ZOO
хувьцаат компанийн нийтэд санал болгон гаргасан нэг бүр нь 100 төгрөгийн
нэрэлсэн үнэтэй 288 ширхэг хувьцааг нэг бүр нь 28,800 төгрөгийн нэрэлсэн үнэтэй 1
ширхэг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх замаар нэгтгэн, нийт гаргасан 3,754,944 ширхэг
энгийн хувьцааг 13,038 ширхэг энгийн хувьцаа болгон үнэт цаасны бүртгэлд
өөрчлөлт оруулсан билээ.
"Зоос гоёл" ХК-иас хувьцаа нэгтгэх төслийн хэрэгжилтийн тайлан болон холбогдох
бусад баримт материалыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлсэн тул 2016 оны
2 дугаар сарын 4-ний өдрийн 03 тоот Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын
байцаагчийн албан шаардлагын дагуу "Зоос гоёл" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг
2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрөөс сэргээлээ.

5
Website

Facebook

Twitter

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Үйл явдал
ТОП-20 ИНДЕКСИЙН САГС ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
2015 оны сүүлийн хагас жилийн үзүүлэлтээр шалгарсан ТОП-20 компани 2016 оны
эхний хагас жилд индексийн сагсыг бүрдүүлнэ.
Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам”-ын 2р зүйлийг үндэслэн ТОП-20 индексийн багцыг 2016 оны эхний хагас жилд бүрдүүлэх
үнэт цаасуудыг дараах байдлаар сонгон шалгаруулав. Үүнд:

2015 оны сүүлийн хагас жилийн үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн сагсыг шинэчлэхэд
өмнөх сагсад багтаж байсан 16 компани хэвээр үлдэж, “Монголын цахилгаан
холбоо”, “Материалимпекс”, “Фронтиер лэнд групп”, “Ремикон” ХК-ууд хасагдаж,
шинээр “Мерекс”, “Ариг гал”, “Э-транс ложистикс”, болон “Хай би ойл” ХК-ууд
нэмэгдэн шинэчилсэн сагсыг бүрдүүлж байна.

6
Website

Facebook

Twitter

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Үйл явдал
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ
ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Монголын Хөрөнгийн Биржийн “Үнэт цаасны зах зээлийн мэдлэг олгох” анхан шатны
ээлжит сургалт 2016 оны 2 дугаар сарын 22-ноос 2 дугаар сарын 26-ны хооронд
явагдаж дууслаа.
Сургалтыг онол-практикийг хослуулан Брокер, дилерийн компанийн үйл
ажиллагаатай танилцуулах, арилжаанд оролцуулах хэлбэрээр явуулсан нь
суралцагчдын сонирхолд ихэд нийцсэн сургалт боллоо.
Сургалтад цаашид хамрагдах сонирхолтой иргэд, оюутан залуусын тоо өдрөөс
өдөрт нэмэгдэж байгаа нь нийгмийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагийн илрэл юм. Иймд
бид дараагийн сургалтыг 2016 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдрөөс явуулахаар
төлөвлөж байна.
Үнэт цаасны зах зээлийн боловсролоо дээшлүүлэх үйлсэд Тань амжилт хүсье
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