ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД
1. Үнэт цаасны арилжаа
2022 оны эхний хагас жилд нийт 122 удаагийн үнэт цаасны арилжаа явагдаж, хувьцааны
хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 135 ХК-ийн 151 сая ширхэг хувьцааг 114 тэрбум төгрөгөөр,
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 580
мянган ширхэг хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг 58 тэрбум төгрөгөөр, Хөрөнгө оруулалтын
сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 4.9 сая ширхэг нэгж эрхийг 2.3 тэрбум
төгрөгөөр, Компанийн бондын анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 940 мянган
ширхэг бондыг 102 тэрбум төгрөгөөр тус тус арилжиж, нийт 276 тэрбум төгрөгийн арилжаа
хийсэн байна.
Тайлант хугацаанд өдөрт дунджаар 1.3 сая ширхэг үнэт цаасыг 2.3 тэрбум төгрөгөөр арилжсан
байна.
Нийт арилжааны үнийн дүнгийн 41.2 хувь буюу 113,69 тэрбум төгрөгийг хувьцааны арилжаа,
21.01 хувь буюу 57.98 тэрбум төгрөгийг хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжаа, 0.85 хувь
буюу 2.34 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн арилжаа, 36.93 хувь буюу
101.91 тэрбум төгрөгийг компанийн бондын арилжаа тус тус эзэлж байна.

НИЙТ АРИЛЖААНЫ ХЭМЖЭЭГ ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛАХАД

1.1 Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
Тайлант хугацаанд нийт 122 удаагийн арилжаагаар 135 ХК-ийн 151.09 сая ширхэг
хувьцааг 113.69 тэрбум төгрөгөөр арилжсан бөгөөд нийт хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн
арилжааны үнийн дүнгийн 44.26 хувийг багцын арилжаа, 42.98 хувийг энгийн арилжаа, 0.22
хувийг бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх дуудлага арилжаа /AON/, 12.54 хувийг тендер
арилжаа тус тус эзлэж байна. Нийт 135 компанийн үнэт цаас арилжигдсанаас өмнөх оны мөн

үетэй харьцуулахад 38 компанийн үнэт цаасны ханш өсч, 91 компанийн үнэт цаасны ханш буурч,
6 компанийн үнэт цаасны ханш тогтмол арилжигдсан байна.

ИДЭВХТЭЙ АРИЛЖИГДСАН 30 ҮНЭТ ЦААС

ХАНШИЙН ӨСӨЛТТЭЙ 20 ҮНЭТ ЦААС

ХАНШИЙН БУУРАЛТТАЙ 20 ҮНЭТ ЦААС

1.2 Хувьцааны багцын арилжаа
Тайлант хугацаанд 50.32 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 54.36 сая ширхэг хувьцааг багцын
арилжаагаар арилжсан байна. Энэ нь нийт хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн 44.26 хувийг
эзэлж байна.
ХУВЬЦААНЫ БАГЦЫН АРИЛЖАА

2. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжаа
Тайлант хугацаанд “Омни актив ТЗК” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан 2 жилийн
хугацаатай, жилийн 14.4 хувийн хүүтэй, нэг бүр нь 100.000 төгрөгийн үнэтэй, нийт 50.000
ширхэг, 5 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий, “Симпл актив ТЗК” ХХК-ийн нийтэд санал болгон
гаргасан 18 сарын хугацаатай, жилийн 15 хувийн хүүтэй, нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн үнэтэй,
нийт 500.000 ширхэг 50.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт
цаасыг анхдагч зах зээлд тус тус амжилттай арилжлаа. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны
анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд 57.98 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн нь нийт арилжааны
үнийн дүнгийн 21.01 хувийг эзэлж байна.
3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн арилжаа
Тайлан хугацаанд "Үндэсний хувьчлалын сан" болон "Мандал ирээдүйн өсөлт" хамтын хаалттай
хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 4.87 сая ширхэг
нэгж эрхийг 2.34 тэрбум төгрөгөөр арилжсан байна.

Компанийн бондын арилжаа
Тайлант хугацаанд анхдагч зах зээлд “Лэндмн ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан
хоёрдугаар транчийн 2 жилийн хугацаатай, жилийн 15 хувийн хүүтэй, нэг бүр нь 100.000
төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, нийт 31.000 ширхэг 3.1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий,
“Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан дөрөвдүгээр транчийн 3 жилийн
хугацаатай, жилийн Монгол банкны бодлогын хүү + 4 хувийн хүүтэй, нэг бүр нь 100.000
төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, нийт 766.182 ширхэг 76.61 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий өрийн
хэрэгсэл тус тус арилжигдсан байна.
Компанийн бондын анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд 101.913 тэрбум төгрөгийн арилжаа
хийгдсэн нь нийт арилжааны үнийн дүнгийн 36.93 хувийг эзэлж байна.
4. Зах зээлийн үнэлгээ
Нийт зах зээлийн үнэлгээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1 их наяд төгрөг буюу 27.2 хувиар
өсч, 4 их наяд 838.76 тэрбум төгрөг болсон байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /тэрбум төгрөг/

ХАМГИЙН ӨНДӨР ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ 30 КОМПАНИ

5. ИНДЕКС
Тайлант хугацаанд ТОР-20 индексийн дээд үзүүлэлт 44 119.22 нэгж, доод үзүүлэлт 32 795.68
нэгж, дундаж үзүүлэлт 37 759.42 нэгж байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 713.33 нэгжээр
буюу 2.13 хувиар буурч, 32 795.68 нэгж болсон байна.
ТОР-20 ИНДЕКС

Тайлант хугацаанд MSE-A индексийн дээд үзүүлэлт 15 779.73 нэгж, доод үзүүлэлт 11 622.85
нэгж, дундаж үзүүлэлт 13 594.81 нэгж байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1 860.10
нэгжээр буюу 17.67 хувиар өсч, 12 384.65 нэгж болсон байна.
MSE-A ИНДЕКС

Тайлант хугацаанд MSE-B индексийн дээд үзүүлэлт 12 488.82 нэгж, доод үзүүлэлт 11 432.34
нэгж, дундаж үзүүлэлт 12 059.25 нэгж байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 21 нэгжээр
буюу 0.18 хувиар өсч, 11 450.93 нэгж болсон байна.
MSE-B ИНДЕКС

АРИЛЖААНЫ АЛБА

