
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны 10 сарын 15

III 

УЛИРЛЫН 

ТАЙЛАН 



   

 1 

 

  

Аг у у л г а  

Г ү й ц э т г э х  з а х и р л ын  и л г э э л т  2 

З а х  з э э л и й н  т о й м  4 

С а н х ү ү г и й н  г о л  ү з ү ү л э л т ү ү д  5 

Ү й л  а жи л л а г а а ны т а й л а н  6 

С а н х ү ү г и й н  т а й л а н  9 

Х у в ь ц а а  э з э мши г ч д и й н  б ү т э ц  11 

Ү н э л г э э  12 

Б а л а н с  13 

Ор л о г ын  т а й л а н  14 

Ар и л жа а ны с т а т и с т и к  - Ар д  С а н х ү ү г и й н  

Нэ г д э л  

15 

Ар и л жа а ны с т а т и с т и к  - Ох и н  к о мп а н и у д  16 

 



   

 2 

Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчдээ! 

Сайхан намаржиж байна уу? Юуны түрүүнд та бүгдэд Ард Даатгалын түүхэн IPO 

амжилттай явагдсанд баяр хүргэе.  

Ард Санхүүгийн Нэгдлийн 3 дугаар улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны 

тайланг хүргүүлж байгаадаа бид бүхэн баяртай байна. Манай ТУЗ 9 дүгээр сарын 

эхээр хуралдаж, компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн байдалтай 

танилцсан болно.  

Компанийн нийт хөрөнгө 9 сарын сүүлээр 54.6 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн ба 

ашгийн хэмжээ 3.5 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Ард Даатгалын IPO амжилттай болж, 

Ард Кредитын IPO болон Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцааг Монголын 

Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлэх ажил он дуусахаас өмнө хийгдсэнээр энэ тоо 8 

тэрбум төгрөгт хүрэх боломжтой гэж бид харж байна. Он гарахаас өмнө ТУЗ-өөр 

батлуулах хэд хэдэн шинэ хэлэлцээрүүд хийгдэж байгаа нь бидний үнэлгээнд 

эерэг нөлөө мөн үзүүлэх болно. БиДиОу Аудитаас манай 2017 оны үнэлгээг 59.6 

тэрбум төгрөгөөр үнэлснийг энд дурьдах нь зүйтэй болов уу.  

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос Ард Даатгалын олон нийтэд хувьцаагаа санал 

болгох зөвшөөрлийг 8 дугаар сарын сүүлээр хүлээн авч 9 сардаа багтан AIC 

тикер дор анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай явууллаа. Хэдийгээр Ард 

Даатгалын IPO төлөвлөгөөнөөсөө гурван сараар хоцорсон ч энэ IPO маш 

амжилттай болсон гэж бид дүгнэж байгаа - анхдагч зах зээлийн захиалга нь 

татан төвлөрүүлэх байсан 5.25 тэрбум төгрөгөөс 33 хувиар давж биелэн нийт 

1,358 хүмүүс оролцлоо. Ингэснээр бид хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй 

даатгалын компани болсон байна. Ард Даатгалын хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 

10 сарын 1-нд албан ёсоор эхэллээ.  

Ард Кредитын IPO хийх хүсэлтийг 9 сарын сүүлийн долоо хоногт МХБ, СЗХ-нд 

хүргүүлсэн ба бид олон нийтээс компанийн 25 хувь болох 4.90-5.95 тэрбум 

төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Ард Даатгалын IPO 

амжилттай болсон нь Ард Кредитын IPO-нд эерэгээр нөлөөлөх ба Монгол 

Шуудантай хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагаа, шинээр нэвтрүүлэх цахим 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь том түлхэц болно гэж харж байна. 

Ард Санхүүгийн Нэгдэл Жинст-Увс ХК-тай нэгдэх байдлаар (RTO) МХБ дээр 

бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болох хүсэлтээ 10 сард МХБ болон СЗХ-нд 

хүргүүлэхээр ажиллаж байна.  

Ард Актив болон Ард Лайф нь Ард Кредиттэй нэгэн адил үндсэн банкны 

системийг нэвтрүүлж харилцагчдынхаа мэдээллийг нэгтгэлээ. Бид банкны 

үндсэн системийг амжилттай нэвтрүүлснээр цахим банк болох төлөвлөгөөгөө 

хурдасгаж байна гэж ойлгож болно. Мөн Ард Секюритиз нь харилцагчиддаа 

интернетээр үнэт цаасны данс нээх, хувьцаа захиалах боломжийг олгосон онлайн 

арилжааны платформыг нэвтрүүлэн туршиж эхэллээ.  

Энэ жил бид ГөүПэй - төвлөрсөн бус крипто түрийвч, Digital Exchange Mongolia - 

Монголын анхны цахим арилжааны бирж, ЭмИСи Партнерс - онлайн худалдааны 

платформ зэрэг технологийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд 
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финтек банк болох зорилгын хүрээнд он дуусахаас өмнө хэд хэдэн хэлцэл 

эцэслэхээр ажиллаж байна. 

Дээрх компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Грэйп Сити Монголиа ХХК-ийн 

оролцоотойгоор нэгтгэх ажил энэ оны сүүл рүү эхэлнэ. Энэхүү төсөл амжилттай 

хэрэгжсэнээр гурван жилийн өмнө ТУЗ-өөс баталсан бизнес төлөвлөгөөний 

эхний үе болох цахим банкны цогц үйлчилгээг үзүүлж эхлэх юм. Бидний 

гүйцэтгэж буй ажлын үр дүн, маркетинг сурталчилгаа, шинэ бүтээгдэхүүний зах 

зээл дээрх өрсөлдөх чадвар нь бидний амжилтыг тодорхойлох болно. Манай баг 
дээрх ажлууд дээр бүрэн төвлөрч ажиллаж байгаа.  

Ард Холдингсын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд өөрчлөлт орж Л.Соронзонболд 

тодорхой шалтгааны улмаас үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөж А.Сүхдорж хараат бус 
гишүүнээр сонгогдон ажиллаж эхэллээ. 

 

 

 

Хүндэтгэсэн, 

Хутагт овогт Чулууны Ганхуяг 
Ард Санхүүгийн Нэгдлийн Гүйцэтгэх захирал  
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Зах зээлийн тойм 

Эдийн засаг ба санхүүгийн зах зээл 

Эдийн засаг болон санхүүгийн салбарын 3 дугаар улирлын үзүүлэлтүүд эерэг  
гарсан ба банкны хүүний түвшин буурч байгаа нь хөрөнгийн зах зээлд “шинэ” 
мөнгө орох урсгалыг нэмэгдүүлж байна. 

Үндэсний Статистикийн Газраас гаргасан 3 дугаар улирлын нийгэм эдийн 

засгийн байдлын тайлангаас харахад мөнгөний нийлүүлэлт 2018 оны 9 дүгээр 

сарын эцэст 17.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 3.2 их наяд төгрөг буюу 21.4 

хувиар өссөн байна. Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 929.1 тэрбум төгрөг болж, 

өмнөх оноос 50.2 тэрбум төгрөг буюу 5.7 хувиар өссөн байна. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 

оны 9 сарын эцэст 16.3 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 2.9 их наяд төгрөг буюу 

21.8 хувиар өсөв. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн 

үлдэгдлийн 6.1 хувийг эзэлж байна. Банкны системийн чанаргүй зээл 8.3 хувийг 
эзэлж 1.4 их наяд төгрөг болж өмнөх оноос 189.9 тэрбум төгрөг буюу 16.2 хувиар 

өсжээ. 

Төгрөгийн доллартай харьцах Монголбанкны нэрлэсэн дундаж ханш 2018 оны 9 

сард 2,552.13 төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3.5 хувиар суларсан байна. 

Хөрөнгийн зах зээл - Монголын Хөрөнгийн Бирж 

3 дугаар улирлын эцэст Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 

2,347.48 тэрбум төгрөгт хүрч, энэ нь оны эхнээс 6.57 хувиар буурчээ. 

2018 оны эхний 9 сард 437.7 сая ширхэг үнэт цаас буюу 221.3 тэрбум төгрөгийн 

арилжаа хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1,000.0 тэрбум төгрөг буюу 82.5 хувиар 

буурсан байна. 145.9 тэрбум төгрөгийн Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч зах 

зээлийн арилжаа хийгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 485.5 тэрбум төгрөг буюу 76.9 

хувиар буурчээ. 

3 дугаар улиралд нийт арилжааны хэмжээ 28.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны 

мөн үетэй харьцуулахад бага зэрэг буурсан байна. Анхдагч зах зээл дээр IPO-оор 

дамжуулан 16.5 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжсан байна. Хоёрдогч зах зээл 

дээр үнэт цаасны арилжаа 9.1 тэрбум төгрөг, засгийн газрын бонд 2.7 тэрбум 

төгрөгөөр арилжаалагджээ. 

Компанийн хувьцааны өдрийн дундаж арилжаа 143.9 сая төгрөг болсон нь 

хөрөнгийн зах зээлд итгэх хүмүүсийн итгэл нэмэгдэж буйг харуулж байна.  
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Санхүүгийн гол үзүүлэлт 

Гол тоон үзүүлэлт 

(сая төгрөг) Q3 2017 Q4 2017 Q3 2018 YTD YoY 

Нийт хөрөнгө 41,621 49,656 54,635 10% 31% 

Зээлийн багц 4,224 2,506 7,024 180% 66% 

Үндсэн хөрөнгө 941 860 896 4% -5% 

Нийт өр төлбөр 3,484 6,544 8,068 23% 132% 

Хувьцаа эзэмшигчдийн өмч 38,137 43,112 46,567 8% 22% 

Нийт орлого 1,534 3,951 4,741 20% 209% 

Цэвэр ашиг -424 1,024 1,452 42% 442% 

Гүйлгээнд байгаа хувьцааны тоо 15,234,656 15,033,874 17,194,364 14% 13% 

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 
(төгрөг) 

-28 68 84 24% -403% 

Хувьцаа үнэ (төгрөг) 2,565 2,955 2,830 -4% 10% 

Харьцаа үзүүлэлт 

(сая төгрөгөөр) Q3 2017 Q4 2017 Q3 2018 YTD YoY 

Зээлийн багц/Хөрөнгө 10.15% 5.05% 12.86% 155% 27% 

Хөрөнгө оруулалт/Хөрөнгө 70.21% 78.61% 73.45% -7% 5% 

Хөрөнгө оруулалт/Өөрийн 

хөрөнгө 

76.63% 90.54% 86.18% -5% 12% 

Өр төлбөр/Хөрөнгө 8.37% 13.18% 14.77% 12% 76% 

Зардал/Хөрөнгө 4.51% 5.50% 5.65% 3% 25% 

Цалин/Хөрөнгө 1.68% 1.85% 2.11% 14% -26% 

Цалин/Нийт зардал 37.22% 33.60% 37.37% 11% 0% 

Үйл ажиллагааны зардал/Хөрөнгө 4.51% 5.50% 5.65% 3% 25% 

Санхүүгийн зардал/Хөрөнгө 0.64% 0.79% 0.89% 13% 39% 

Санхүүгийн зардал/Өр төлбөр 7.61% 6.02% 6.02% 0% -21% 

Стратегийн багц 93.45% 87.0% 87.21% 0% -7% 

Арилжааны багц 6.55% 13.81% 12.79% -7% 95% 

Хөрвөх чадвар 3.93% 11.86% 1.18% -90% -70% 

ROE 1.81% 13.14% 7.42% -44% 310% 

ROA 1.66% 11.41% 6.32% -45% 281% 
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Үйл ажиллагааны тайлан 

Монгол Шуудантай хамтарсан шинэ салбар 

Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон Монгол Шуудан анхны хамтарсан салбараа 6 сарын 

29-нд Сэнтрал Тауэрын 1 давхарт шинээр нээв. Эрдэнэс Таван Толгой ХХК ногдол 

ашиг хуваарилах мэдэгдлээс үүдэн салбараар үйлчлүүлэх харилцагчдын тоо 9 

дүгээр сард эрс нэмэгдэж, орж ирсэн харилцагчдад үнэт цаасны данс нээх болон 

Ард Даатгалын IPO-ийн талаар мэдээлэл өгч, хувьцааны захиалга авч ажиллаж 

байна. 

Шинэ хөтөлбөр - Хувьцаатай хүүхэд 

Үр хүүхэддээ урт хугацаат хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг нээх зорилгоор бид 

Хувьцаатай Хүүхэд Хөтөлбөрийг 7 сараас эхлүүллээ. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн 

хувьцааг 100,000 төгрөг эсвэл түүнээс дээш дүнгээр худалдан авсан хүүхэд бүрт 

10 ширхэг хувьцаа бэлэглэсэн болно. Энэхүү санаачлагын хүрээнд 300 орчим 

хүүхэд шинээр хувьцаа эзэмшигч болж үүнийг даган бусад борлуулалт, 

маркетинг идэвхжсэн ба гол нь ирээдүйн үнэнч үйлчлүүлэгчдийнхээ үндэс 
суурийг тавьж эхэлсэн юм. 

 

Ард Секюритизийн онлайн арилжааны платформ - Данс нээх, интернетээр 

дамжуулан арилжаанд оролцох 

Ард Секюритиз нь Дижитал Эксчейнж Монголиа ХХК буюу Трэйд.мн-ийн охин 

компани болох Стандарт Инвестмент брокер, диллер, андеррайтерын 

компанитай хамтран Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, Монголын 

хөрөнгийн бирж болон клиринг банктай холбогдсон анхны онлайн арилжааны 

платформыг нэвтрүүлж чадлаа. Ингэснээр харилцагчид интернетээр үнэт 

цаасны данс нээх боломжтой болж байгаа бөгөөд Үнэт Цаасны Төвлөрсөн 

Хадгаламжийн Төвөөс хувьцааны үлдэгдлээ шалгах болон анхдагч зах зээл дээр 

захиалга өгөх боломжтой болж байна. Дараагийн сайжруулалт хийгдсэнээр 

хоёрдогч зах зээл дээр арилжаа хийх, мөнгө татах үйл ажиллагаа хийгдэх 

боломжтой болно. Цаашид Ардын Түрийвчтэй энэхүү арилжааны платформоо 

холбох ажил хийгдэх болно. 

Trade.mn 

Дижитал Эксчэйнж Монголиа ХХК 2017 онд Монголын анхны цахим арилжааны 

бирж болох Trade.mn-ийг нэвтрүүлж, харилцагчдад төгрөгөөр цахим мөнгө авч, 

зарах боломжийг нээсэн. Ингэснээр блокчэйн дээр ERC-20-ыг тулгуурлан 

бүртгэл болон аюулгүй байдлын асуудлыг шийдсэн байна. Хэрэглэгчид 
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Трэйд.мн-ийн апп болон вэбсайтаар дамжуулан өөрсдөө данс нээн арилжаа хийж 

цахим мөнгө авах зарах боломжтой юм. 

Цаашид хэрэглэгчдэд илүү тохиромжтой, ашиглахад хялбар функц, системийг 
нэвтрүүлэхийн төлөө хөгжүүлэлтийг хийх болно. 

Дижитал Эксчэйнж Монголиа ХХК-ийн 30 хувийг авахаар 7 сард “Хувьцаа 

худалдан авах гэрээ”-нд гарын үсэг зурсан бол тус компанийн Төлөөлөн Удирдах 

Зөвлөлд өөрийн зүгээс 2 гишүүнийг томилон ажиллуулж байна. Ингэснээр 

Trade.mn нь Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хөрөнгө оруулалтын багцад шинээр 

нэмэгдлээ. 

Mmarket.mn 

9 сарын 28-нд Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Монгол Шуудан, МЕС Партнерс хамтран 

интернет худалдааны үйлчилгээ явуулахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын 

үсэг зурсан бөгөөд бид Монгол Шуудантай хамтран МЕС Партнерсийн 50 хувьд 

хөрөнгө оруулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Бид ойрын жилүүдэд Монгол Улсын 

дотоод худалдааны салбарт эзлэх интернет худалдааны хэмжээ 10 хувь буюу 1.5 

их наяд төгрөгт хүрнэ гэж тооцоолж байна. Одоогоор интернет худалдааны 

хэмжээ нийт дотоодын худалдааны 0.02 хувьтай тэнцэж байна. 

Монголд технологийн дэд бүтэц сайн хөгжсөн ба нийт хүн амын 87 хувь буюу 2.6 

сая хүн интернетэд холбогдсон, 43 хувь буюу 1.3 сая хүн интернет хэрэглэдэг 
бөгөөд интернет хэрэглэгчдийн талаас дээш хувь нь гар утсаараа төлбөр 

төлөхийг илүүд үздэг байна. ММаркет нь интернет худалдаа эрхэлдэг 
байгууллагуудын хамгийн том асуудал болох ложистикийн асуудлыг Монгол 

Шуудангаар дамжуулан шийдэж, Ард Санхүүгийн Нэгдлээр гүйлгээ төлбөр 

тооцооны асуудлыг шийдсэнээр Монголын хамгийн том интернет худалдааны 

платформ болох боломжтой гэж бид үзэж байна. 

GoLend - Биткойн барьцаалсан зээл 

GoPay нь төвлөрсөн бус цахим түрийвч бөгөөд биткойн барьцаалсан зээлийн 

үйлчилгээг бид олон нийтэд танилцуулсан. Өнөөдрийн байдлаар тус компани 

нийт 11 удаа 7.45 сая төгрөгийн зээл гаргаж туршиж үзлээ. Түүнчлэн зээлийн 

үйлчилгээнээс гадна гар утасны аппликейшн дээр жижиглэн худалдааг бий 

болгох болон ашиглахад хялбар болгох шинэ функцуудыг хөгжүүлж байна. Мөн 

GoPay нь бидний үндсэн платформ болох Ард Апп-ийн дараагийн хувилбартай 

нэгдэх төлөвлөгөөтэй байна. 

Ард Апп - Цахим банк 

Ард Апп-ийн туршилтын хувилбарыг 4 сарын 28-нд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

дээр танилцуулсан. Үүнээс хойш Ард Апп-д бүртгүүлсэн хэрэглэгч бүрт 10,000 

төгрөгийн урамшуулал өгч ажиллаж байна. 

Ардын Түрийвчний шинэ хувилбар 2019 оны 1 сард бэлэн болно гэж төлөвлөж 

байна. Эхлээд харилцагчид өөрсдийгөө бүртгүүлэх болон онлайн зээл авах 

системийг нэвтрүүлэх ба харилцагчид данс нээхэд иргэний үнэмлэхийн 2 талын 

зургийг авч явуулснаар  баталгаажуулалт хийгдэх болно. Бид Ард Апп дээр бусад 

компаниудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үе шаттайгаар нэгтгэнэ. 
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Ард Лайф ба Ард Актив нь Ард Апп-ийн үндсэн банкны систем болох Поларис 
системд нэгдэж, Нэгдэл доторх компаниудын хэрэглэгчдийн мэдээлэл нэг болов. 

Ингэснээр хэрэглэгчдэд тохирсон бүтээгдэхүүн санал болгох, хиймэл оюун 

ухаанд тулгуурлан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 

нөхцлөө сайжруулах боломжтой болно. 

Eurogiro - Олон улсын мөнгөн гуйвуулга 

Ард Кредит нь Монгол Шуудантай хамтран 60 гаруй шуудангийн компани, банк 

болон бусад төлбөр тооцооны байгууллагатай холбогдсон олон улсын төлбөрийн 

сүлжээ болох Еврожайротой өөрийн системийг нэгтгэх зорилгоор гэрээ 

байгууллаа. Еврожайрогоор дамжуулснаар гүйлгээ илүү найдвартай бөгөөд 

зардал багатай болно. 

Ард Кредит нь SWIFT кодоо хүлээн авснаар туршилтын гуйвуулгыг хийж эхэлсэн 

болно. Туршилтаар бусад шуудангийн байгууллагаар мөнгөн гуйвуулгын 

үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд манай харилцагчид шуудангаар дамжуулан 

хаанаас ч мөнгө хүлээн авах боломжтой болно. Туршилтын шатанд гуйвуулгын 

хураамж нь банкны хураамжаас олон дахин бага байх ба туршилт амжилттай 

хэрэгжсэний дараа бусад хөгжингүй орнуудтай холбогдоно.   
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Санхүүгийн тайлан 

Гүйцэтгэл 

Нийт хөрөнгө 54.6 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны сүүлээс 5 тэрбум төгрөгөөр 

өссөн бол дансны авлага 1.8 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Энэ өсөлтийн гол 

шалтгаан нь богино болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ 2.5 

тэрбум төгрөгөөр өсч, олгосон зээлийн хэмжээ 2.5 тэрбум төгрөгөөс 7.0 тэрбум 

төгрөг болж өсчээ. 

Харин нийт өр төлбөр 1.6 тэрбум төгрөгөөр өсч 8.1 тэрбум төгрөг боллоо. Бид 800 

сая төгрөгийн нэмэлт бонд гаргаж, өр төлбөрөө дахин санхүүжүүлэхээс гадна 1.6 

тэрбум төгрөгийн урт хугацааны хямд өртөг бүхий зээл авсан байна. Түүнчлэн, 1 

тэрбум төгрөгийн төлбөрийг барагдуулав.  

Хөрөнгө болон өр төлбөрийн өсөлтийн зөрүү болох 3.5 тэрбум төгрөгөөр эздийн 

өмч нэмэгдэж хувьцаа эзэмшигчдийн өмч 46.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Өөрөөр 

хэлбэл эхний 3 улиралд цэвэр ашиг 1.5 тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтын 

үнэлгээний өсөлттэй холбоотой цэвэр орлого 2 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал цэвэр ашиг 443 хувиар, хөрөнгө 

оруулалтын үнэлгээний өсөлттэй холбоотой орлого нь 400 хувиар тус тус өссөн 

байна. 

Эздийн өмч өссөнөөр компанийн үнэлгээ оны эхнээс 3.1 тэрбум төгрөгөөр өсч 

47.6 тэрбум төгрөгт хүрэв. Өсөлтийн гол шалтгаан нь Ард Даатгалын IPO бөгөөд  

манай эзэмшлийн үнэлгээ 12.25 тэрбум төгрөг болж нэмэгдлээ. Анхдагч зах 

зээлийн арилжаа амжилттай болсноор Ард Даатгалын үнэлгээ 2.5 тэрбум 

төгрөгөөр нэмэгдсэн юм. Охин компаниудын эзэмшиж буй Ард Санхүүгийн 

Нэгдлийн хувьцааг эргэлтэнд оруулснаас хойш нэгж хувьцааны үнэ 2,955 

төгрөгөөс 4 хувиар буурч 2,830 төгрөг болжээ. Энэ оны төгсгөлд Ард Даатгал ба 

Ард Кредитын хувьцааны ханшийн өсөлтөөс шалтгаалан нэгж хувьцааны 

үнэлгээ 3,888 төгрөгт хүрч өснө гэсэн таамаглалтай байна. 

Жинст-Увстай урвуу нэгдэл хийх Ард Санхүүгийн Нэгдлийн үнэлгээг BDO 

аудитаас авсан.  BDO Аудит биднийг 2017 оны жилийн эцсээр 59.59 тэрбум 

төгрөг гэж үнэлсэн ба энэхүү үнэлгээнд цахим банкны хэлэлцээрүүд 

тусгагдаагүй болно. 

Санхүүжилт  

Ард Секюритизээр дамжуулан нийт 4 тэрбум төгрөгийн дүнтэй хоёр төрлийн 

бонд гаргасан билээ. Хоёр бондын ялгаа нь дуусах хугацаа болон купоны төлбөр 

юм – 12 сарын хугацаатай бондын купон бодлогын хүү дээр нэмэх 6.5 хувь, 24 

сарын хугацаатай бондын купон бодлогын хүү дээр нэмэх 7.0 хувь байна. Бондын 

хүүг улирал тутамд төлж байна. 

Дээрх бондууд нь хөрвөх нөхцөлтэй ба бонд эзэмшигч нь 2018 оны 12 сарын 31-

нээс өмнө Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаанд хөрвүүлэх сонголттой юм.  

Хөрвүүлэхдээ тухайн үеийн ханшнаас үл хамааран Ард Санхүүгийн Нэгдлийн 

нэгж хувьцааг 3,000 төгрөгөөр үнэлэх замаар хөрвүүлнэ. 
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Нэг сарын хугацаанд 1.5 тэрбум төгрөгийн бондын борлуулалт хийж, түүгээр үйл 

ажиллагаагаа санхүүжүүлэх болон ХХБ-ийн зээлийн эргэн төлөлтийг хийв. 

Хөрөнгө оруулалт 

3 дугаар улиралд, ТэнГэр Системсд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийж Дижитал 

Эксчэйнж Монголиа ХХК-ийн 30 хувийг худалдан авав. Мөн Ард Секюритиз 
андерайтерээр ажилласан Нэт Капиталын богино хугацаат бондод 300 сая 

төгрөгийг байршуулав. ЭмИСи Партнерс компанид хөрөнгө оруулалтыг мөн 

хийхээр болов. 

Арилжаа 

Үндэсний баяр наадмаас хойш хөрөнгийн зах зээл өмнөх улиралтай харьцуулахад 

идэвх сул байсан. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцааны нийт борлуулалт 301.3 

сая төгрөг буюу өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 74 хувиар өссөн боловч 2 

дугаар улиралтай харьцуулахад 52 хувиар буурсан байна. Нэгж хувьцааны 

борлуулалтын дундаж үнэ 2,742 төгрөг байсан бол нэг өдрийн борлуулалтын 

дундаж хэмжээ 5 сая төгрөгт хүрэв.  

3 дугаар улиралд Монгол Шуудангийн хувьцаа нийт 37 өдөр арилжаалагдаж, 

нэгж хувьцааны ханш хамгийн ихдээ 620 төгрөг, хамгийн багадаа 540 төгрөг 
болов. MNP 3 дугаар улирлын эцэст 541.12 төгрөгт хүрч 5.89 хувиар буурсан ба 

нэг өдрийн арилжааны дундаж хэмжээ 9.65 сая төгрөг байв. Мөн 3 дугаар 

улиралд Луна энд Лунагийн блок арилжаа гүйцэтгэгдсэн.  

Жинст-Увс 3 дугаар улиралд 12 хувиар өссөн байна. Арилжаа 1,490 төгрөгөөр 

нээгдэж, 3 дугаар улирлын эцэст 1,670 төгрөг дээр хаагдав. Улирлын туршид 

хэлбэлзэл нь 1,400 төгрөгөөс 1,750 төгрөг байсан. Нэг өдрийн арилжааны дундаж 

хэмжээ 3.57 сая төгрөг байв.  
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Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц 

# Хувьцаа эзэмшигчид Q2 2018 Q3 2018 

1 И Ай Ти ХХК 3,087,902 17.96% 2,297,886 13.36% 

2 Х. Батхишиг 1,689,415 9.83% 1,695,434 9.86% 

3 Бруно Рашле 1,317,337 7.66% 1,323,903 7.70% 

4 Луна Энд Луна 1,233,154 7.17%  0.00% 

5 МПЕРС   1,233,154 7.17% 

6 Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн 
(JIV) 

1,052,998 6.12% 1,052,998 6.12% 

7 Ч. Ганхуяг 746,389 4.34% 758,758 4.41% 

8 Алтан Хоромсог 720,458 4.19% 720,775 4.19% 

9 Аравт Бит   658,051 3.83% 

10 Ард Лайф 629,035 3.66% 628,914 3.66% 

11 Ард Секюритиз 752,599 4.38% 612,425 3.56% 

12 Г. Уянга 597,047 3.47% 597,047 3.47% 

13 С. Гэрэлтуяа 452,000 2.63% 452,000 2.63% 

14 Ронок Лимитед 305,697 1.78% 305,697 1.78% 

15 Л. Соронзонболд 272,656 1.59% 272,656 1.59% 

16 М. Золжаргал 248,945 1.45% 248,945 1.45% 

 Нийт 15 хувьцаа эзэмшигч 13,105,632 76.22% 12,858,643 74.78% 

 Бусад хувьцаа эзэмшигч 4,088,732 23.78% 4,335,721 25.22% 

 Нийт хувьцаа 17,194,364 100.00% 17,194,364 100.00% 
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Үнэлгээ 

(сая төгрөг) 2017 Q3 2018 E2018 

Стратегийн хөрөнгө оруулалт 33,985 35,732 53,910 

Монгол Шуудан (MNP) 16,065 13,571 13,571 

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн (JIV) (1) 295 46 0 

Ард Даатгал (AIC) (2) 9,528 11,728 20,106 

Ард Кредит (3) 4,558 4,558 14,405 

Ард Секюритиз 2,126 2,126 2,126 

Ард Менежмент 100 365 365 

Ард Актив 29 38 38 

Ард Лайф 1,010 2,426 2,426 

Ард Бит  200 200 

ТэнГэр Системс (Trade.mn орсон) 274 674 674 

Стратегийн бус хөрөнгө оруулалт 5,067 5,067 5,067 

Номын Хишиг 1,780 1,780 1,780 

ТТДС 2,337 2,337 2,337 

КриптоҮндэстэн Сан 950 950 950 

Бусад 5,373 7,867 7,867 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 1,310 2,712 2,712 

Үндсэн хөрөнгө 873 913 913 

Бэлэн мөнгө 689 3 3 

Цэвэр авлага 2,500 4,239 4,239 

Нийт үнэлгээ 44,425 48,666 66,845 

Гүйлгээнд байгаа хувьцааны тоо 15,033,874 17,194,364 17,194,364 

Нэгж хувьцааны үнэ (ARD) 2,955 2,830 3,888 

Нэгж хувьцааны үнэ (JIV) 1,882 1,803 2,476 

 

Тооцооллын таамаглал 

(1) 2018 оны 4-р улиралд Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Ард Санхүүгийн Нэгдэлтэй нэгдэх ба Ард 

Санхүүгийн Нэгдлийн эзэмшиж байгаа Хөрөнгө Оруулагч Үндэстний хувьцааг халааслахгүйн 

тулд нэгдэхээс өмнө худалдахаар байна.  

(2) Жилийн эцэст Ард Даатгалын хувьцааны ханш нь 1,200 төгрөгт хүрэх таамаглалтай байгаа 

бөгөөд BDO аудитын үнэлгээний дүн болох 1,164 төгрөгөөс бага зэрэг өсөх төлөвтэй байна. 

(3) 2018 оны 4-р улиралд Ард Кредитын IPO-г хийхээр төлөвлөж байна. Жилийн эцэст BDO-ийн 

үнэлгээгээр нэгж хувьцааны үнэ 85 төгрөг байхаар байна.  
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Баланс 

(мянган төгрөг)  Q3 2017 Q4 2017 Q3 2018 YTD YoY 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах 

хөрөнгө 
111,977 689,066 3,138 -100% -97% 

Дансны авлага 5,288,886 4,799,347 3,111,080 -35% -41% 

Бусдад олгосон зээл 4,224,144 2,505,965 7,023,691 180% 66% 

Урьдчилж төлсөн тооцоо 598,773 447,089 741,007 66% 24% 

Үндсэн хөрөнгө 940,915 859,821 896,418 4% -5% 

БЗҮХХөрөнгө 1,193,660 1,220,000 2,620,000 115% 119% 

Биет бус хөрөнгө 14,646 14,217 16,562 16% 13% 

Богино хугацаат хөрөнгө 

оруулалт 
24,853 86,909 92,221 6% 271% 

Урт хугацаат хөрөнгө 

оруулалт 
29,222,920 39,033,913 40,130,414 3% 37% 

Нийт хөрөнгө 41,620,774 49,656,327 54,634,531 10% 31% 

Дансны өглөг 325,019 1,230,993 171,440 -86% -47% 

Татварын өр 52,186 67,354 104,628 55% 100% 

УОО 69,412 22,032 160,000 626% 131% 

Бусад богино хугацаат өр 

төлбөр 
65,086 69,727 32,885 -53% -49% 

Урт хугацаат өр төлбөр 35,354 1,080,073 1,856,589 72% 5,151% 

Бусдаас авсан зээл 2,460,189 2,781,782 4,311,376 55% 75% 

Хойшлогдсон татварын 

өглөг 
476,388 1,292,211 1,430,861 11% 200% 

Нийт өр төлбөр 3,483,634 6,544,172 8,067,779 23% 132% 

Энгийн хувьцаа 1,719,436 1,719,436 1,719,436 0% 0% 

Нэмж төлөгдсөн капитал 9,929,061 9,929,061 9,929,061 0% 0% 

БҮЦӨ 3,822,722 7,350,221 9,353,096 27% 145% 

Бусад 13,799 13,799 13,799 0% 0% 

Хуримтлагдсан ашиг 22,652,122 24,099,637 25,551,360 6% 13% 

Хувьцаа эзэмшигчдийн өмч 38,137,140 43,112,154 46,566,752 8% 22% 
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Орлогын тайлан 

(мянган төгрөг)  Q3 2017 Q4 2017 Q3 2018 YTD YoY 

Хөрөнгө оруулалтын орлого 382,463 2,513,160 2,763,689 10% 623% 

Хүүний орлого 433,893 529,602 268,019 -49% -38% 

Ногдол ашгийн орлого 356,851 356,851 897,654 152% 152% 

Түрээсийн орлого 191,022 318,344 447,377 41% 134% 

Менежментийн орлого 67,000 88,000 324,587 269% 384% 

Бусад орлого 100,143 145,217 39,871 -73% -60% 

Нийт орлого 1,531,372 3,951,174 4,741,197 20% 210% 

Хүний нөөцийн зардал 698,846 918,407 1,153,808 26% 65% 

Үйл ажиллагааны зардал 905,387 1,409,693 1,366,905 -3% 51% 

Санхүүгийн зардал 264,646 394,027 485,896 23% 84% 

Бусад орлого 8,909 10,339 80,997 683% 809% 

Нийт зардал 1,877,788 2,732,466 3,087,606 13% 64% 

Ханшийн зөрүүгийн ашиг 
(алдагдал) 

1,475 (76,258) 40,582 -153% 2,651% 

Бусад ашиг (алдагдал)  (11,367) (87,563) 670% -100% 

Татварын өмнөх ашиг (344,941) 1,131,083 1,606,610 42% -566% 

Татвар 78,767 107,278 154,886 44% 97% 

Цэвэр ашиг (423,708) 1,023,805 1,451,724 42% 443% 

Дахин үнэлгээний олз 
(цэвэр) 

1,114,884 4,642,382 2,002,874 -57% 80% 

Нийт дэлгэрэнгүй орлого 691,176 5,666,187 3,454,598 -39% 400% 
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Хувьцааны борлуулалт 

Улирал Дүн 
Дундаж 

үнэ 
Нийт QoQ YoY 

Q3 2017 62,996 2,042 128,637,100 -8.20%  

Q4 2017 428,013 2,418 1,034,763,200 579.43%  

Q1 2018 202,547 2,530 512,355,662 -52.68% 232.37% 

Q2 2018 228,409 2,726 622,605,684 12.77% 232.85% 

Q3 2018 109,892 2,742 301,270,000 -51.89% 74.44% 

Арилжааны статистик - Ард Санхүүгийн Нэгдэл 

Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах 

Улирал Тоо Өртөг Нийт 

Q3 2017 1,040,647 2,287 2,380,001,400 

Q4 2017 243,557 1,761 428,822,300 

Q1 2018 661,742 1,655 1,094,926,900 

Q2 2018 658,771 2,100 1,383,247,100 

1,500

1,875

2,250

2,625

3,000

3,375

₮M

₮100M

₮200M

₮300M

₮400M

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар

Сарын цэвэр борлуулалт

Нийт Дундаж үнэ
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Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах 

Улирал Тоо Өртөг Нийт 

Q3 2018 659,251 2,101 1,384,827,100 
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Арилжааны статистик - Охин компаниуд 

3-р улирлын арилжааны тойм 

Компани Тикер 

Арил
жлагд
сан 

өдөр 

Нээлт Дээд Доод Хаалт 
Өөрчлөлт 

(QoQ) 

Дундаж 

арилжаа 

Монгол Шуудан MNP 37 575 620 540 541.12 -5.89% 9,651,055 

Жинст-Увс JIV 48 1,490 1,400 1,750 1,670 12.08% 3,571,709 

  

₮495

₮517.5

₮540

₮562.5

₮585

₮607.5

₮630

7/5 7/18 7/26 8/2 8/9 8/16 8/27 8/30 9/6 9/14 9/19 9/25 9/28

MNP - Хувьцааны үнэ

₮1,275

₮1,350

₮1,425

₮1,500

₮1,575

₮1,650

₮1,725

7/2 7/5 7/16 7/24 7/27 8/3 8/9 8/16 8/21 8/27 8/31 9/10 9/13 9/18 9/21 9/26

JIV - Хувьцааны үнэ
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 


