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ТОВЧИЛ
СОН ҮГИЙН ТАЙЛ

БАР

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ААН Аж ахуй нэгж

ББСБ Банк бус санхүүгийн байгууллага
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ЗГҮЦ Засгийн газрын үнэт цаас
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МИК  Монголын ипотекийн корпораци

МХБ Монголын хөрөнгийн бирж

МХЗХҮХ Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо

МҮХАҮТ Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

МҮЦБ Монголын үнэт цаасны бирж

ОССК Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци

СЗХ Санхүүгийн зохицуулах хороо

ТӨХХК Төрийн өмчит хязгаарлагдмал хувьцаат компани

ҮЦК Үнэт цаасны компани

ҮЦТХТ Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв

ХАА Хөдөө аж ахуй

ХЗХ Хадгаламж, зээлийн хоршоо

ХНХ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

ХК Хувьцаат компани

ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

MAPIX Монголын хөдөө аж ахуйн барааны үнийн индекс
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ХУРААНГУЙ ТОЙМ 2018

1.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны үнэт цаасны дэлгэрэнгүй бүртгэлд 2018 оны 
2 дугаар улирлын байдлаар төрийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой болон 
хувийн өмчит нийт 303 хувьцаат компани бүртгэлтэй байгаа ба 54 үнэт цаасны 
компани Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Тайлант үед Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлийн нийт үнэлгээ 2,484.9 
тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд 2017 оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 987.3 тэрбум 
төгрөгөөр буюу 65.9 хувиар өссан. ЗЗҮ-г 2017 оны жилийн эцсийн ДНБ-ий дүнд 
харьцуулахад 8.9  хувьтай тэнцсэн бөгөөд нийт зах зээлийн үнэлгээний 77.7 
хувийг 10 компани бүрдүүлжээ. Харин хувьцааны хөрвөх чадвар 2 хувь байгаа 
ба энэ нь өмнөх оны мөн үеийн дүнгээс 1.2 пунктээр өссөн үзүүлэлт. Түүнчлэн 
ТОП-20 индекс өмнөх оны мөн үеийнхээс 57.7  хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 2018 оны хоёрдугаар улиралд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК болон 
“Монголын үнэт цаасны бирж” ХК -аар дамжуулан нийт 77.9 тэрбум төгрөгийн 
арилжаа хийгдсэнээс МХБ-ийн анхдагч зах зээлийн арилжаагаар нийт 13.9 
төгрөгийн хувьцаа, хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 35.6  тэрбум төгрөгийн 
хувьцаа, 27.6 тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ, 0.6 тэрбум төгрөгийн компанийн бонд, 
МҮЦБ-ийн хоёрдогч зах зээлийг арилжаагаар 0.2 тэрбум төгрөгийн хувьцааг 
тус тус арилжаалав.

1.3 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА
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1.2 ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Тухайн зах зээлийн хэмжээг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийн нэг болох нийт 
хөрөнгийн хэмжээ даатгалын салбарын хувьд тайланд улиралд 13.1 хувиар өсөж 
282.2 тэрбум төгрөгт хүрсэн ба нийт хөрөнгийн 80.4 хувийг ердийн даатгалын 
компаниудын хөрөнгө, 16.6 хувийг давхар даатгалын компани, 3.0 хувийг урт 
хугацааны даатгалын компани тус тус бүрдүүлэв.

Харин нийт хураамжийн орлогын хувьд 2017 оны хоёрдугаар улиралд 40.0 
хувийн өсөлттэй байсан бол тайлант улиралд 1.7 хувийн бууралттай байж 
84.1 тэрбум төгрөг болов. Энэхүү бууралтад давхар даатгалын компанийн 
хураамжийн орлого 0.9 тэрбум төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлсөн, ердийн 
даатгалын хураамжийн орлого 0.5 тэрбум төгрөгөөр, харин урт хугацааны 
даатгалын компанийн хураамжийн орлого 10.4 сая төгрөгөөр тус тус буурав. 
Хураамжийн орлогын төвлөрүүлэлтийг авч үзвэл даатгалын зуучлагчид 15.8 
тэрбум төгрөг буюу 18.8 хувийг, даатгалын төлөөлөгчид 18.6 тэрбум төгрөг буюу 
22.1 хувийг бүрдүүлсэн байна.

Даатгалын компаниудын нийт нөхөн төлбөрийн зардал тайлант улиралд 29.2 
тэрбум төгрөгт хүрч, нийт хураамжийн орлогын 34.7 хувийг эзэлж байна. Үүнээс 
ердийн даатгалын компаниудын нөхөн төлбөр 98.8 хувийг бүрдүүлж байна. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад нөхөн төлбөрийн зардал 68.5 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна.

Даатгалын компаниудын өөрийн хүлээж авсан эрсдэлээ шилжүүлэх зорилгоор 
өөр нэгэн даатгалын компаниас давхар даатгалын үйлчилгээг авдаг. Манай 
орны хувьд дийлэнх даатгалын компаниуд гадны давхар даатгалын компанид 
эрсдэлээ даатгадаг ба тайлант улиралд нийт 23.7 тэрбум төгрөгийн давхар 
даатгалын хураамжийг шилжүүлээд байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 33.2 
хувиар буурсан үзүүлэлт бөгөөд нийт хураамжийн орлоготой харьцуулахад 28.2 
хувь байлаа.

Өнгөрсөн 2017 оны хоёрдугаар улиралд даатгалын салбарын татварын дараах 
цэвэр ашгийн өсөлт 57.9 хувийн өсөлттэй байсан бол тайлант улиралд 8.7 
хувийн бууралттай гарсан ба нийт цэвэр ашгийн хэмжээ 6.3 тэрбум төгрөг байна. 
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж 5.2 хувь, нийт хөрөнгийн өгөөж 2.3 хувь байна.
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2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар зах зээлд нийт 539 ББСБ үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд дийлэнх нь буюу 90.9 хувь нь зээлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна. 

Салбарын нийт хөрөнгийн хэмжээ 1.14 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн 
үеэс 33.6 хувиар өслөө. Активын бүтцээр харвал ББСБ-уудын хөрөнгийн 
өсөлтийн 74.1 хувийг зээлийн өсөлт бүрдүүлж байна. Харин ББСБ-уудын 
өөрийн хөрөнгийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 30.4 хувиар өсөж 888.5 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд өөрийн хөрөнгийн өсөлтийн 76.5 хувийг хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн өсөлт бүрдүүлж байна. 

Салбарын нийт зээлийн хэмжээ өмнөх онтой харьцуулахад 38.5 хувиар өсөж, 
768.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Нийт зээлийн үлдэгдлийн 81.0 хувийг иргэдэд 
олгосон зээл, 19.0 хувийг хуулийн этгээдэд олгосон зээл бүрдүүлж байна. 
Тайлант улиралд нийт зээлийн үлдэгдлийн 85.1 хувийг хугацаандаа байгаа 
зээл, 4.5 хувийг хугацаа хэтэрсэн зээл, 10.4 хувийг чанаргүй зээлийн хэмжээ 
бүрдүүлж байна. Зээлийн жигнэсэн дундаж сарын хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.2 
нэгжээр буурч 3.3 хувьд хүрлээ. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар ББСБ-уудын нийт орлого өмнөх 
оны мөн үеэс 32.4 хувиар өсөж 118.4 тэрбум төгрөгт, нийт ашиг 65.5 хувиар 
өсөж 46.5 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Нийт ББСБ-уудын 80.5 хувь нь 51.5 тэрбум 
төгрөгийн ашигтай, 16.5 хувь нь 5.0 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан 
бол 3.0 хувь нь тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Салбарын 
нийт хөрөнгийн өгөөж 4.6 хувь, өөрийн хөрөнгийн өгөөж 5.9 хувь байгаа ба 
өмнөх оны мөн үеэс 1.0, 1.2 нэгжээр тус тус өссөн үзүүлэлт юм. 

1.3 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА
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1.4 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 
хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 289 хоршоо, нийт 26 
салбар нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хоршоодын нийт гишүүдийн 
тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 20.7 хувиар өсөж тайлант улиралд 61,177-д хүрсэн 
байна. 

Тайлант улиралд хоршоод нийт 176.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй ажилласан 
бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 36.0 хувийн өсөлтийг үзүүлсэн нь сүүлийн 10 жил 
дэх хамгийн өндөр өсөлт юм. Салбарын нийт хөрөнгийн 83.7 хувийг 500 сая 
төгрөгөөс дээш хөрөнгөтэй 26 ХЗХ эзэлж байгаа бол үлдсэн 16.3 хувийг 500 
саяас доош хөрөнгөтэй 263 ХЗХ эзэлж байна. Мөн хоршоодын нийт орлого 
өмнөх оны мөн үеэс 37.4 хувиар өсөж 19.3 тэрбум төгрөг буюу сүүлийн 10 
жилийн хугацаан дахь хамгийн өндөр түвшинд хүрлээ.

Салбарын нийт зээл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27.2 хувиар өсөж 
134.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Нийт зээлд эзлэх чанаргүй зээлийн хувь 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.6 пунктээр өсөж 6.2 хувьд хүрснээр нийт чанаргүй 
зээлийн хэмжээ 8.3 тэрбум төгрөг болов. Харин хоршоодын нийт хадгаламжийг 
өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр буюу 51.6 хувийн өсөлттэй 
байгаа бөгөөд түүний 97.0 хувийг хугацаатай хадгаламж, 3.0 хувийг хугацаагүй 
хадгаламж бүрдүүлж байна.
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Зураг 1. ҮЦК-уудын тоо

2.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Зохицуулалттай этгээд: Тайлант хугацаанд 54 
компани Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн 
хүрээнд үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж байна. Хорооноос олгосон 

тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж 
буй зохицуулалттай этгээдүүдийг хүснэгтээр 
үзүүлбэл:

Хүснэгт 1. Зохицуулалттай этгээдийн тоо

№ Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэгч Оролцогчдын тоо

1 Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх 2

2 Үнэт цаасны төлбөр тооцооны 1

3 Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн 1

4 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн 17

5 Хөрөнгө оруулалтын сан (хувийн) 12

6 Кастодиан банк 3

Мэргэжлийн оролцогчид: 54

7 Брокер 52

8 Дилер 43

9 Андеррайтер 22

10 Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 14

Нийт 90

11 Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн арилжаа эрхлэх 1

12 Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн брокер 13

13 Аудитын компани 54

14 Үнэлгээний компани 23

15 Хуулийн компани 23

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо 

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар ҮЦК-
уудын тоо 54 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 7-оор 
буурсан үзүүлэлт юм. Энэ нь ҮЦК-уудад тавих 
хяналт шалгалтыг нэмэгдүүлж, хууль тогтоомж, 
гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, зохистой харьцааны 

шалгуур үзүүлэлтийг хангадаггүй компаниудын 
тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, мөн тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох арга хэмжээ 
авсантай холбоотой.

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо



17

БАНКНААС БУСАД
 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ИЙН ТӨЛ
ӨВ

Хөрөнгийн зах зээлийн бүтэц: Монгол Улсын 
хөрөнгийн зах зээл нь дотроо хувьцааны болон 
бонд (өрийн бичиг)-ын зах зээл гэж 2 хуваагддаг. 
Түүнчлэн арилжаалагдаж буй бүтээгдэхүүний 
шинэ хуучин эсэхээс хамаарч хөрөнгийн зах 
зээл нь анхдагч болон хоёрдогч гэж ангилагддаг. 
Анхдагч хөрөнгийн зах зээлд Засгийн газар 

шинээр үнэт цаас гаргах эсхүл компани бонд 
болон хувьцаагаа олон нийтэд анх удаа шинээр 
санал болгож, улмаар “босгосон” мөнгөөрөө 
үнэт цаас гаргасан төслөө санхүүжүүлдэг. Харин 
хоёрдогч зах зээлд хөрөнгө оруулагчид өмнө нь 
худалдан авсан үнэт цаасаа хоорондоо арилждаг.

 

Зураг 2. Хөрөнгийн зах зээлийн бүтэц

Дэлхийн банкнаас аливаа улсын хөрөнгийн зах 
зээлийн багтаамжийг хэмжихдээ хувьцааны зах 
зээлийг зах зээлийн үнэлгээний ДНБ-д эзлэх 
хувь, хөрвөх чадвар, хувьцааны гүйлгээний 
ДНБ-д эзлэх хувь гэсэн 3 үзүүлэлтээр, харин 
бондын зах зээлийн хувьд ам.доллараар 
илэрхийлэгдэх дотоодын бондын зах зээлийн 
хэмжээ, гадаад валютын бондын ДНБ-д эзлэх 
хувь, бүртгэлтэй бондын үнэлгээ болон бондын 
гүйлгээний дүн гэсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлэн 
авч үздэг байна. 

Дээрх үзүүлэлтүүдээс хувьцааны зах зээлийн 
хувьд ЗЗҮ-ний ДНБ-д эзлэх хувь, хөрвөх 
чадвар, мөн нэмэлтээр зах зээлийн үнэлгээ 
болон хувьцааны индексийг, харин бондын 
зах зээлийн хувьд бондын гүйлгээний дүн 
гэсэн үзүүлэлтүүдийг тус тус тооцон 2018 оны 
хоёрдугаар улирлын байдлаар гаргав.

2.1.1 Хувьцааны зах зээл

Зах зээлийн үнэлгээ: ЗЗҮ гэдэг нь тухайн 
хугацаанд зах зээлд бүртгэлтэй нийт компанийн 
тухайн өдрийн хаалтын ханшаар илэрхийлэгдэж 
буй нийт үнэлгээний дүн юм. Жишээ нь: “А” 
компани 10 сая ширхэг хувьцаатай, өнөөдрийн 
нэгж хувьцааны хаалтын ханш 5000 төгрөг гэж 

үзвэл тус компанийн өнөөдрийн зах зээлийн 
үнэлгээ 50 тэрбум төгрөг байх юм. Энэ аргаар 
бүх компаниудын үнэлгээг гаргаж нийлбэр дүнг 
тооцоход тухайн үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээ 
гардаг. 

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар үнэт 
цаасны зах зээлийн үнэлгээ 2,484.9 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
987.3 тэрбум төгрөг буюу 65.9 хувиар өссөн 
үзүүлэлт юм. 

Тайлант хугацаанд “Монголын хөрөнгийн бирж” 
ХК-аар дамжуулан “Лэндмн ББСБ”, “Монгол 
базальт” мөн Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент 
Корпорэйшн” компаниуд тус тус анхдагч зах 
зээлд хувьцаагаа амжилттай арилжсан.

Хөрвөх чадвар: Хөрвөх чадвар гэдэг нь хувьцаа 
хэр хэмжээгээр гар дамжин эргэлдэж байгааг 
илэрхийлдэг бөгөөд зах зээлд арилжигдсан 
нийт хувьцааны гүйлгээний дүнг ЗЗҮ-нд 
харьцуулснаар тухайн хувьцааны зах зээлийн 
хөрвөх чадвар хэмжигддэг. Тайлант үед нийт 49.8 
тэрбум төгрөгийн хувьцааны арилжаа хийгдэж 
хөрвөх чадвар 2.0 хувь болов. Энэ нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 1.2 пунктээр өссөн 
үзүүлэлт юм. 

Анхдагч

Хоёрдогч

Бондын зах зээлХувьцааны зах зээл

Анхдагч

Хоёрдогч

Хөрөнгийн зах зээл
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ЗЗҮ/ДНБ-ий харьцаа: ЗЗҮ-г эдийн засгийн 
өсөлтийн нэг хэмжигдэхүүн болох ДНБ-д 
харьцуулснаар тухайн зах зээл өндөрөөр 
үнэлэгдэж байна уу эсвэл доогуур үнэлэгдэж 
байна уу гэдгийг торхойлдог. Тайлант улиралд 
ЗЗҮ-г 2017 оны жилийн эцсийн үйлдвэрлэлийн 
аргаар тооцсон нэрлэсэн ДНБ-ны хэмжээтэй 
харьцуулахад 8.9 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх 
оны мөн үеийнхээс 2.7 пунктээр өссөн үзүүлэлт 
юм.

Хувьцааны индекс: Олон улсад хөрөнгийн зах 
зээлийн нөхцөл байдлыг тайлбарладаг бас нэгэн 
үзүүлэлт нь хувьцааны индекс байдаг. Тухайлбал 
Нью Йоркийн хөрөнгийн бирж болон Насдакийн 
хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг томоохон 
500 компанийн зах зээлийн үнэлгээнд суурилан 
тооцдог Стандарт энд Пүүрс 500 (Standard and 

Poor’s 500 буюу S&P 500) индекс нь Америкийн 
хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг 
илэрхийлэгч нэгэн үзүүлэлт болдог. Манай 
орны хувьд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-аас 
хоёр төрлийн индекс тооцдог. Хамгийн өндөр 
үнэлгээтэй 20 компанийн зах зээлийн үнэлгээнд 
суурилан тооцдог ТОП-20 индекс, үнэт цаасны 
бүртгэлийн I ба II ангилалд багтах компанийн зах 
зээлийн үнэлгээнд суурилсан MSE A болон MSE 
B индексүүдийг тооцож байна.

ТОП–20: Тайлант үед ТОП-20 индексийн 
дээд үзүүлэлт 21,737.68 нэгж, доод үзүүлэлт 
18,861.36 нэгж, дундаж үзүүлэлт 20,388.61 нэгж 
байна. ТОП-20 индексийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 7,301.02 нэгжээр буюу 57.7 хувиар 
өсөж, 19,961.46 нэгж болсон байна. 

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 4. ТОП–20 индекс 

Эх сурвалж: “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК

Зураг 3. ЗЗҮ болон хөрвөх чадвар

3.5% 3.2% 3500



19

БАНКНААС БУСАД
 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ИЙН ТӨЛ
ӨВ

MSE A болон MSE B: “Монголын хөрөнгийн бирж” 
ХК нь “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох журам”-
ыг шинэчлэн баталж 2018 оны хоёрдугаар сараас 
эхлэн үнэт цаасны бүртгэлийн I болон II дугаар 

ангилалд багтах компанийн зах зээлийн үнэлгээнд 
суурилсан MSE A болон MSE B индексүүдийг 
тооцож байна.

2.1.2 Бондын зах зээл

ЗГҮЦ-ны арилжаа: Тайлант хугацаанд ЗГҮЦ-ны 
анхдагч зах зээлийн арилжаа явагдаагүй байна. 
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлд 276.0 мянган ширхэг 
үнэт цаасыг 27.6 тэрбум төгрөгөөр арилжсан 
бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн үеийн ЗГҮЦ-

Компанийн бондын арилжаа: Тайлант хугацаанд 
компанийн бондын анхдагч зах зээлийн арилжаа 
явагдаагүй бөгөөд хоёрдогч зах зээлд 6.3 мянган 
ширхэг “Сүү бонд”-ыг 631.6 сая төгрөгөөр 
арилжсан байна. “Сүү” ХК нь 2017 оны 6 дугаар 

сарын 29-ний өдөр 1 жилийн хугацаатай 17.5 
хувийн хүүтэй “Сүү бонд”-ыг анхдагч зах зээлд 
арилжаалж олон нийтээс 6.0 тэрбум төгрөгийг 
амжилттай татан төвлөрүүлсэн билээ. 

Зураг 5. ЗГҮЦ-ны арилжаа /тэрбум төгрөгөөр/ 

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ШИГТГЭЭ 1. 

“ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЕЙШН” МОНГОЛЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД 
ДАВХАР БҮРТГЭГДЭЖ БУЙ АНХНЫ КОМПАНИ БОЛЛОО

Канад улсад 2000 онд үүсгэн байгуулагдсан, Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Эрдэнэ 
Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” нэг бүр нь 640 төгрөгийн үнэ бүхий 4 сая ширхэг хувьцааг Монголын 
Хөрөнгийн биржид давхар бүртгэлээ. Энэ нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй 
компанийг Монгол Улсад давхар бүртгэж буй анхны тохиолдол болж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч 
биржүүдэд бүртгэлтэй компаниудын хувьцаа Монголын хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн болон 
орж ирснээр үнэт цаасны салбарын идэвхи, иргэд, хөрөнгө оруулагчдын зах зээлд оролцох сонирхлыг 
нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” компани Онтариогийн Үнэт цаасны зохицуулах хорооны 
шийдвэрээр 2005 оноос Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалж байна. Одоогийн 
байдлаар хайгуулын дөрөв, ашиглалтын нэг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр Монгол Улсад уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулдаг тус компани шинээр гаргаж буй хувьцаагаараа татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг энэ 
онд хийх хайгуулын өрөмдлөгийн ажил мөн Монгол Улс дахь төслүүдийн эрдэс баялгийн нөөц тогтоох, 
техникийн судалгаа хийх ажлуудад зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ны хоёрдогч зах зээлийн арилжааны дүнтэй 
харьцуулахад 32.6 тэрбум төгрөгөөр буурсан 
үзүүлэлт юм. Харин нийт ЗГҮЦ-ны арилжааны 
дүнг өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 
466.5 тэрбум төгрөгөөр буурсан.
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2.2  ХАА-Н ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ 
ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ХАА-н биржийн хөгжил: Монгол Улсын Их 
Хурлаас 2011 онд баталсан Хөдөө аж ахуйн 
гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЗГ-ын 
30 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн хорооны 45 
дугаар тогтоол гарч “Хөдөө аж ахуйн бирж” 
ТӨХХК-ийг үүсгэн байгуулж төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх 
удирдлагыг томилсон. ХАА-н бирж нь свот болон 
үүсмэл гэрээний арилжааг зохион байгуулах, 
төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, биржийн арилжаанд 
оролцогчдыг сургах, мэргэшүүлэх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хуулиар олгогдсон 

чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ шударга, ил тод, 
нээлттэй байх зарчмыг баримталдаг.

Хөдөө аж ахуйн бирж нь анх 2013 оны дөрөвдүгээр 
сарын 05-ны өдрөөс хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бараа, түүхий эд арилжаалж эхэлсэн ба үүнээс 
хойш 2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
нийт 3,335.4 тэрбум төгрөгийн арилжаа явуулжээ. 

ХАА-н биржийн арилжаа: ХАА-н биржээр дамжин 
2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 443.5 
тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 19.2 тэрбум төгрөг 
буюу 4.5 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Зураг 6. ХАА-н биржийн арилжааны хэмжээ /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ХАА-н биржийн индекс: Бирж 2015 оноос 
биржийн индекс тооцоолж олон нийтэд мэдээлж 
эхэлсэн. MAPIX нь “Моngolian Agriculture Price 
Index” буюу “Монголын хөдөө аж ахуйн биржийн 
индекс” нэрийн товчлол бөгөөд бирж дээр 
арилжаалагдаж байгаа бараа түүхий эдийн үнийг 
тусгай загвараар жигнэж тооцоолсон үнэ юм. 

Биржийн индекс нь сонгосон бүлэг бараа эсвэл 
салбар дахь барааны үнийг ерөнхий багцаар  
харах боломж олгодог.

Тайлант улиралд MAPIX индекс дөрөвдүгээр 
сарын 16-ны өдөр хамгийн их буюу 856,579.6 
нэгжид хүрсэн.
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Даатгалын зах зээлийн бүтэц: Тайлант улиралд 
нийт 291 даатгалын компани, даатгалын зуучлагч, 
даатгалын хохирол үнэлэгч, актуарч, аудитор, 

даатгалын компанид аудит хийх эрх бүхий 
компани СЗХ-ноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, 
эрхийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Зураг 7. MAPIX индекс

Эх сурвалж: Хөдөө аж ахуйн бирж 

Даатгалын зах зээлд өнөөгийн байдлаар ердийн 
даатгалын 15 компани, урт хугацааны даатгалын 
1 компани , давхар даатгалын 2 компани үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Харин мэргэжлийн 
оролцогчдын хувьд 46 даатгалын зуучлагч 
компани байгаагаас давхар даатгалын зуучлагч 
7, мөн даатгалын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэгч 
9 банк байна. Даатгалын хохирол үнэлэгч 28 

Зураг 8. Даатгалын зах зээлийн бүтэц

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Давхар даатгагч
Дотоодын давхар даатгагч-2

Даатгалын 
мэргэжлийн 

оролцогч

Даатгалын зуучлагч-46 
Давхар даатгалын 

зуучлагч-7

Даатгалын хохирол 
үнэлэгч-28

Даатгалын 
төлөөлөгч-2587

Даатгалын аудитын 
компани-43

Актуар-25

Аудитор-131

Албан журмын 
даатгалын холбоо

Монголын даатгагчдын 
холбоо

Монголын даатгалын 
зуучлагчдын холбоо

Монголын хохирол 
үнэлэгчдийн холбоо

Даатгалын салбарын 
мэргэжилтэн холбоод

Даатгуулагч харилцагч

Даатгагч
Ердийн даатгалын компани-15 

Урт хугацааны даатгалын компани-1

компани, 2587 даатгалын төлөөлөгч тус тус СЗХ-
ноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

Түүнчлэн даатгалын компаниуд болон 
мэргэжлийн оролцогчдын нийтлэг эрх 
ашгийг хамгаалах зорилго бүхий, төрийн бус 
байгууллагууд СЗХ-той санамж бичгийн хүрээнд 
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хамтран ажилладаг. Эдгээр холбоодыг дурдвал 
Албан журмын даатгагчдын холбоо, Монголын 
даатгагчдын холбоо, Монголын даатгалын 
зуучлагчдын холбоо зэрэг юм.

Даатгалын компаниуд болон мэргэжлийн 
оролцогчдын санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн 
үйл ажиллагаа стандартын дагуу хөтлөгдөж буй 
эсэхэд хяналт тавих, баталгаажуулах үүднээс 
аудитын компаниудад СЗХ-ноос эрх олгодог. 
Одоогоор 43 аудитын компани болон 131 
аудиторт тус эрхийг олгоод байна.

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нэр 
бүхий нэг ердийн даатгалын компанийн нийт 
хураамжийн орлогод эзлэх хувь хэмжээ өнгөрсөн 

оны мөн үеэс 5.0 пунктээр өсөж 20.7 хувьд хүрэн 
зах зээлд хамгийн өндөр хувийг эзэлсэн байна. 
Түүний араас нэр бүхий 2 даатгалын компани 
нийт хураамжийн орлогын хэмжээгээрээ тус тус 
ердийн даатгалын зах зээлийн 20.6 хувь болон 
11.2 хувийг эзэлж байна. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
дээр дурдсан нэр бүхий 3 даатгагчид ердийн 
даатгалын зах зээлийн хураамжийн орлогын 
59.3 хувийг эзэлж байсан бол уг үзүүлэлт тайлант 
улиралд 52.5 хувь болж 6.7 пунктээр бууржээ. 
Бусад ердийн даатгалын компаниудын хувьд 
зах зээлд эзлэх хураамжийн орлогын хэмжээ 
ойролцоо түвшинд буюу 0.1 хувиас 9.8 хувийн 
хооронд, дунджаар 4.0 хувь байна.

Зураг 9. Ердийн даатгалын компаниудын хураамжийн орлогын зах зээлд эзлэх хувь

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Даатгалын гүнзгийрэлтийн түвшин: Даатгалын 
салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд сүүлийн жилүүдэд 
өсөлттэй байгаа боловч салбарын хөгжлийн гол 
хэмжүүр болох даатгалын гүнзгийрэлт буюу 

ДНБ-д эзлэх хураамжийн орлогын хувь хэмжээ 
0.6 хувь байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 0.1 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм.

Зураг 10. Даатгалын гүнзгийрэлтийн түвшин

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Нийт хөрөнгө: Тайлант хугацаанд нийт хөрөнгийн 
хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 13.1 хувиар өсөж 
282.2 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Давхар даатгалын 
компанийн нийт хөрөнгийн жилийн өсөлт бусад 
даатгалын төрөлтэй харьцуулахад хамгийн 
өндөр буюу 14.0 хувиар өсөж 46.8 тэрбум 
төгрөг болж, нийт хөрөнгийн 16.6 хувийг эзлэв. 

Ердийн даатгалын компаниудын нийт хөрөнгө 
12.9 хувиар өсөж 226.9 тэрбум төгрөг болсон нь 
салбарын нийт хөрөнгийн 80.4 хувийг, харин урт 
хугацааны даатгалын компанийн нийт хөрөнгийн 
хэмжээ 13.9 хувиар өсөж 8.6 тэрбум төгрөгт хүрч, 
нийт хөрөнгийн 3.0 хувийг эзлэв.

Зураг 11. Даатгалын салбарын нийт хөрөнгө

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

2010.II2009.II2008.II

Нийт даатгалын компаниудын дундаж өсөлт 2017 
оны хоёрдугаар улиралд 19.8 хувь байсан бол 
2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 15.4 
хувь болж буурсан байна. 2017 оны хоёрдугаар 

улирлын дунджаас дээш хөрөнгийн өсөлттэй 
компанийн тоо 5 байсан бол тайлант улиралд 
8 компани дунджаас дээш хөрөнгийн өсөлттэй 
байна.

Зураг 12. Даатгалын компанийн хөрөнгийн 
өсөлтийн тархалт

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Даатгалын компаниуд 2017.II/2016.II 2018.II/2017.II
Монре даатгал 10.7% 22.2%
Ард даатгал 9.5% 27.9%
Бодь даатгал 54.0% -23.9%
Мөнх даатгал 3.9% 31.1%
Миг даатгал 20.9% 18.3%
Соёмбо даатгал 9.5% -3.4%
Монгол даатгал 16.5% 12.7%
Тэнгэр даатгал 34.3% 14.5%
Номин даатгал 15.6% 28.7%
Улаанбаатар хотын даатгал 1.6% 23.6%
Гэр даатгал 16.4% 10.9%
Ган зам даатгал 14.4% 3.8%
Практикал даатгал 13.5% 14.4%
Мандал даатгал 68.3% 28.5%
Хаан даатгал 18.2% 24.5%
Нэйшнл лайф даатгал 2.1% 13.9%
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал 27.3% 14.0%

ДУНДАЖ 19.8% 15.4%
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Хураамжийн орлого: Даатгалын компаниуд энэ 
улиралд нийт 84.1 тэрбум төгрөгийн хураамжийн 
орлоготой ажиллав. Үүнээс ердийн даатгалын 
компаниуд 83.3 тэрбум буюу 99.1 хувийг, урт 
хугацааны даатгалын компани 0.7 тэрбум төгрөг 
буюу 0.9 хувийг, давхар даатгалын компани 38.7 
сая төгрөг тус тус бүрдүүлсэн байна. 2017 оны 
хоёрдугаар улиралд хураамжийн орлого өмнөх 
үеэс 40.0 хувийн өсөлттэй байсан бол 2018 оны 
хоёрдугаар улиралд 1.7 хувийн бууралт үзүүлэв.

Хураамжийн орлогын төвлөрүүлэлтийг авч 
үзвэл даатгалын зуучлагчид 15.8 тэрбум төгрөг 
буюу 18.8 хувийг, даатгалын төлөөлөгчид 18.6 
тэрбум төгрөг буюу 22.1 хувийг бүрдүүлсэн 
байна. Даатгалын зуучлагчаар дамжин орсон 
хураамжийн орлогын 34.6 хувийн жолоочийн 
хариуцлагын албан журмын даатгал эзэлж байгаа 
бол төлөөлөгчөөр дамжин орсон хураамжийн 
орлогын 36.0 хувийг эзэлж байна.

Зураг 13. Хураамжийн орлого

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Нөхөн төлбөр, давхар даатгалын хураамж: 
Даатгалын компаниудын нийт нөхөн төлбөрийн 
зардал тайлант улиралд 29.2 тэрбум төгрөгт 
хүрч, нийт хураамжийн орлогын 34.7 хувийг 
эзлэв. Үүнээс ердийн даатгалын компаниудын 
нөхөн төлбөр 28.8 тэрбум төгрөг буюу 98.8 
хувийг бүрдүүлж байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад нөхөн төлбөрийн зардал 68.5 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Тайлант улиралд нийт 23.7 тэрбум төгрөгийн 
давхар даатгалын хураамжийг шилжүүлсэн 
нь өмнөх оны мөн үеэс 33.2 хувиар буурсан 
үзүүлэлт бөгөөд нийт хураамжийн орлогын 
28.2 хувийг эзэлж байна. Ердийн даатгалын 
компаниуд давхар даатгалд 23.7 тэрбум төгрөг, 
урт хугацааны даатгалын компани 0.01 тэрбум 
төгрөгийг зарцуулжээ.

Зураг 14. Нөхөн төлбөр, Давхар даатгалын хураамж

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Нөөц сан: Даатгалын салбарын нийт нөөц сангийн 
хэмжээ тайлант улиралд 135.5 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.8 хувиар 
өссөн үзүүлэлт байлаа. 

Тайлант улиралд ердийн даатгалын компаниудын 
нийт нөөц сан (орлогод тооцоогүй хураамжийн 

нөөц болон нөөц сангийн нийлбэр дүн)-гийн 
хэмжээ 12.0 хувиар өсөж 114.2 тэрбум төгрөг, урт 
хугацааны даатгалын компанийн нөөц сан 21.1 
хувиар өсөж 1.7 тэрбум төгрөг, давхар даатгалын 
компанийн нөөц сан 3.9 хувиар өсөж 19.7 тэрбум 
төгрөг болов.

Нөөц сангийн хөрөнгийн 50 орчим хувь нь арилжааны банкуудад хадгаламж болон хадгаламжийн 
сертификат хэлбэрээр байршиж байна.

Зураг 15. Нөөц сангийн хэмжээ, өсөлт

Зураг 16. ББСБ-ын тоо ба харилцагчдын тоо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

2.4  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ББСБ-ын тоо ба харилцагчдын тоо: 2018 оны 
хоёрдугаар улиралд зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулж буй ББСБ-уудын тоо 539-д хүрч өмнөх 
оны мөн үеэс 1.1 хувиар өслөө. Тайлант улиралд 

ББСБ-уудын харилцагчдын тоо 1.42 саяд хүрлээ. 
Харилцагчдын тооны уг өндөр үзүүлэлт нь 2017 
оноос эхлэн цахим мөнгөний харилцагчдын 
бүртгэлийг нэмж тооцсонтой холбоотой юм.

ББСБ-уудын хөрөнгө: Тайлант улиралд ББСБ-
уудын нийт хөрөнгийн хэмжээ өмнөх оны мөн 
үеэс 33.6 хувиар өсөж 1.1 их наяд төгрөгт хүрлээ. 
Активын бүтцээр харвал ББСБ-уудын хөрөнгийн 

өсөлтийн 74.1 хувийг зээлийн өсөлт бүрдүүлж 
байна. Харин ББСБ-уудын өөрийн хөрөнгийн 
хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 30.4 хувиар өсөж 
888.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд өөрийн 
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хөрөнгийн өсөлтийн 76.5 хувийг хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн өсөлт бүрдүүлж байна. 2018 оны 
хоёрдугаар улирлын байдлаар ББСБ-уудын нийт 

хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 707.8 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн ба энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 28.8 
хувиар өссөн үзүүлэлт юм. 

Зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 539 
ББСБ-ын 97.4 хувь нь нийт хөрөнгийн 1 хувиас 
бага хэмжээний хөрөнгийг эзэмшиж байгаа бол 
хөрөнгийн хэмжээ нь нийт хөрөнгийн 1-2 хувьтай 
тэнцүү байдаг ББСБ-ууд зах зээлийн 1.3 хувийг 
бүрдүүлж үлдсэн 1.3 хувь нь буюу 7 ББСБ-ын 
хөрөнгө нийт хөрөнгөтэй харьцуулахад 2 хувиас 
дээш байна. Өөрөөр хэлбэл ББСБ-уудын тоо 
нэмэгдэж байгаа ч хөрөнгийн хэмжээгээр зах 
зээлд эзлэх хувь нь ижил түвшинд байна. 

Зураг 17. Нийт хөрөнгө ба өөрийн хөрөнгө

Зураг 18. ББСБ-уудын тоо, нийт хөрөнгийн зах 
зээлд эзлэх хувиар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 19. Нийт зээлийн өсөлт

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

507.0

ББСБ-уудын зээл: 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар ББСБ-уудын нийт зээлийн хэмжээ өмнөх 
оны мөн үеэс 38.5 хувиар өсөн 768.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ. ББСБ-уудын хөрөнгийн чадавх нэмэгдэж 
үүнийг даган зах зээл дэх зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэж байна. 
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Нийт зээлийн үлдэгдлийн 96.7 хувь нь төгрөгөөр 
олгосон зээл, 3.3 хувь нь валютаар олгосон зээл 
байна. Мөн нийт зээлийн үлдэгдлийн 85.1 хувь 
нь хэвийн зээл, 4.5 хувь нь хугацаа хэтэрсэн 

зээл, 10.4 хувь нь чанаргүй зээл байна. Чанаргүй 
зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь өмнөх оны мөн 
үеэс 2.6 нэгжээр, өмнөх улирлаас 0.7 нэгжээр тус 
тус буурлаа. 

Зураг 20. Зээлийн төрөл, валютаар Зураг 21. Зээлийн төрөл, чанараар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зээлийн зориулалт: 2018 оны хоёрдугаар 
улирлын байдлаар нийт 575.2 тэрбум төгрөгийн 
зээл олгогдож, 444.5 тэрбум төгрөгийн зээл 
эргэн төлөгдөж, нийт зээлийн үлдэгдэл 768.3 
тэрбум төгрөгт хүрсэн. Нийт зээлийн үлдэгдлийн 
81.0 хувийг иргэнд, 19.0 хувийг хувийн хэвшилд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл эзэлж байна. 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудаар 
авч үзвэл шинээр олгосон зээлийн 50.2 хувь нь 
хэрэглээ, 18.8 хувь нь бөөний болон жижиглэн 

худалдааны салбар, 9.7 хувь нь барилгын салбар, 
4.2 хувь нь уул уурхайн салбар, 2.4 хувь нь 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбаруудад тус 
тус олгогдсон байна. Нийт олгосон зээлийн эргэн 
төлөлтийг эдийн засгийн гол салбараар авч үзвэл 
хэрэглээний зээлээс 51.0 хувь нь, худалдааны 
салбараас 20.1 хувь нь, барилгын салбараас 
9.1 хувь нь, уул уурхайн салбараас 2.3 хувь нь, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбараас 3.0 хувь 
нь эргэн төлөгдсөн байна.

Зураг 22. Олгосон зээл, төлөгдсөн зээл, зориулалтаар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Зээлийн хүү: Тайлант улиралд ББСБ-ын жигнэсэн дундаж сарын хүү 3.3 хувь болж өмнөх оны мөн үеэс 
0.2 нэгжээр буурлаа. 

2.5 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

ХЗХ-дын тоо болон гишүүд: 2018 оны хоёрдугаар 
улирлын байдлаар Санхүүгийн зохицуулах 
хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр 
үйл ажиллагаа явуулж буй хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын тоо 289-д хүрч өмнөх оны мөн үеэс 

Зураг 23. Зээлийн хүү

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

0.7 хувиар өслөө. Хоршоодын салбар нэгжийн тоо 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 18-аар нэмэгдсэн ба энд 
хөдөө орон нутагт байгаа салбар нэгжийн өсөлт 
дангаар нөлөөлжээ.

Хүснэгт 2. ХЗХ-дын статистик үзүүлэлт

№ Үзүүлэлтүүд
2017.II 2018.II Өөрчлөлт

дүн дүн дүн хувь

1 Нийт ХЗХ-ны тоо 287 289 2 0.7%

Үүнээс: Хөдөө орон нутагт 96 103 7 7.3%

2 Ажиллагсдын тоо 777 775  -2 -0.3%

Үүнээс: Эмэгтэй 574 565  -9 -1.6%

3 Салбар нэгжийн тоо 8 26 18 225%

Үүнээс: Улаанбаатар хотод 7 7 - -

Үүнээс: Хөдөө орон нутагт 1 19 18 19 дахин

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын нийт гишүүдийн 
тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 20.7 хувиар буюу 
10,490-ээр өсөж тайлант улиралд 61,177-д 
хүрсэн байна. Нийт гишүүдийн 64.4 хувь нь 

нийслэл Улаанбаатар хотод, үлдсэн 35.6 хувь нь 
хөдөө, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
хадгаламж, зээлийн хоршоодод харьяалагдаж 
байна.
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ХЗХ-дын хөрөнгө: Тайлант улиралд хоршоод нийт 
176.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй ажилласан 
бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 36.0 хувийн өсөлтийг 

үзүүлсэн ба энэ нь сүүлийн 10 жил дэх хамгийн 
өндөр өсөлт юм. 

Зураг 24. ХЗХ-дын тоо болон гишүүдийн тоо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Салбарын нийт хөрөнгийн 83.7 хувийг 500 сая 
төгрөгөөс дээш хөрөнгөтэй 26 ХЗХ эзэлж байгаа 

бол үлдсэн 16.3 хувийг 500 саяас доош хөрөнгөтэй 
263 ХЗХ эзэлж байна.

Зураг 25. Нийт хөрөнгө, түүний өсөлт

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 26. Нийт хөрөнгөд эзлэх хувь /хөрөнгийн бүлгээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

156 142

43,755

50,687
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ХЗХ-дын хадгаламж: Хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын нийт хадгаламжийг өнгөрсөн 
онуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр буюу 51.6 

хувийн өсөлттэй байгаа бөгөөд түүний 97.0 хувийг 
хугацаатай хадгаламж, 3.0 хувийг хугацаагүй 
хадгаламж бүрдүүлж байна.

Зураг 27. Нийт хадгаламж, түүний өсөлт

Зураг 28. Нийт хадгаламжид эзлэх хувь

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Тайлант улиралд нийт хоршоодын 88.9 хувь 
буюу 257 ХЗХ нь нийт 124.5 тэрбум төгрөгийн 
хадгаламжтай ба үлдсэн 11.1 хувь буюу 32 ХЗХ 
нь огт хадгаламжгүй байна. 1 тэрбумаас дээш 
төгрөгийн хадгаламжтай 14 ХЗХ нь нийт 108.6 

тэрбум төгрөг буюу салбарын 87.3 хувийг, 100 
саяас 1 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай 40 ХЗХ нь 
нийт 10.9 тэрбум төгрөг буюу салбарын 8.8 хувийг 
эзэлж байна. 

Мөн хадгаламж, зээлийн хоршоодын нэг гишүүнд 
ногдох хадгаламжийн хэмжээ нь хангайн бүсэд 
хамгийн ихдээ 1.3 сая төгрөг, дунджаар 0.7 сая 
төгрөг байгаа ба зүүн бүсэд нэг хүнд ногдох 
хамгийн их хадгаламжийн хэмжээ 1.3 сая төгрөг, 
бүсийн дунджаар 0.7 сая төгрөг байна. Харин 

төвийн бүсийн хувьд нэг хүнд ногдох дундаж 
хадгаламжийн хэмжээ бусад бүстэй харьцуулахад 
бага буюу 0.4 сая төгрөг боловч савалгаа 
харьцангуй бага байна. 

Тайлант улирлын байдлаар, хадгаламж, зээлийн 



31

БАНКНААС БУСАД
 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ИЙН ТӨЛ
ӨВ

хоршоодын хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өнгөрсөн 
жилийн мөн үеэс 4.1 хувь буюу 0.6 тэрбум 
төгрөгөөр өсөж 14.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 
Харин хоршоологчдын өмч өнгөрсөн жилийн мөн 
үеэс 24.5 хувиар буюу 2.7 тэрбум төгрөгөөр өсөж 
13.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн ба түүний бүрдэл болох 

нөөцийн сан 25.1 хувь, хуримтлагдсан орлого 
43.8 хувийг эзэлж байна. Хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын нийт орлого, зарлага мөн адил өндөр 
өсөлттэй байгаа бөгөөд илүү дэлгэрэнгүйг ашигт 
ажиллагаа бүлгээс харах боломжтой.

Хүснэгт 3. ХЗХ-дын актив ба пассивын ерөнхий үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

Үзүүлэлт 2017.II 2018.II
Өөрчлөлт

Дүн Хувь

Нийт хөрөнгө 129.5 176.1 46.6 36.0%

Нийт зээл 104.3 134.1 29.8 28.5%

 Хэвийн зээл 95.7 121.7 26.1 27.2%

 Хугацаа хэтэрсэн зээл 3.8 4.1 0.2 6.5%

 Чанаргүй зээл 4.8 8.3 3.5 71.8%

 Хэвийн бус зээл 1.4 3.8 2.4 171.7%

 Эргэлзээтэй зээл 1.2 3.2 2.0 165.2%

 Муу зээл 2.3 1.4 (0.9) -38.8%

Хадгаламж 82.1 124.5 42.3 51.6%

 Хугацаагүй 3.7 3.7 0.1 1.9%

 Хугацаатай 78.4 120.7 42.3 53.9%

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 14.0 14.6 0.6 4.1%

Хоршоологчдын өмч 11.2 13.9 2.7 24.5%

Нийт орлого 14.1 19.3 5.3 37.4%

Нийт зарлага 12.5 18.2 5.7 46.1%

Нийт ашиг 1.6 1.1 (0.5) -30.6%

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

2.6 ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН

Олгосон батлан даалтын тоо: 2018 оны хоёрдугаар 
улиралд Зээлийн батлан даалтын сангаас олгосон 

батлан даалтын тоо хэмжээ 48 болж өссөн байна. 
Энэ нь өмнөх оноос 39-өөр өссөн үзүүлэлт юм. 

Зураг 29. Олгосон батлан даалтын тоо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Олгосон батлан даалтын дүн: Тайлант улиралд 
зээлийн батлан даалтын сангийн олгосон батлан 
даалтын хэмжээ хуримтлагдсан дүнгээр өмнөх 
оны мөн үеэс 97.8 хувиар өсөж 54.2 тэрбум 
төгрөгт хүрлээ. Нийт батлан даалт гаргасан 

зээлийн хэмжээ хуримтлагдсан дүнгээр 113.2 
тэрбум төгрөг байна. Харин тайлант улиралд 15.3 
тэрбум төгрөгийн зээлд 8.6 тэрбум төгрөгийн 
батлан даалт шинээр гаргасан байна. 

Зураг 30. Олгосон батлан даалтын хэмжээ /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Олгосон батлан даалтын хэмжээ байршлаар: 
2018 оны хоёрдугаар улиралд гаргасан 48 батлан 
даалтын 32 нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 16 нь 
хөдөө орон нутагт олгогдсон байна. Хөдөө орон 

нутагт олгосон батлан даалтын 4 нь баруун бүсэд, 
6 нь хангайн бүсэд, 6 нь төвийн бүсэд олгогдсон 
байна.
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3.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Зохицуулалттай этгээдүүд: 54 ҮЦК болон 
тэдгээрийн салбар төлөөлөгч болох 16 ҮЦК, 
нийтдээ 70 ҮЦК-уудын газар зүйн байршлын 
тархалтыг харууллаа. Нийт ҮЦК-уудын 
салбаруудаас 15 нь хөдөө орон нутагт байршиж 

байгаа ба төвийн бүсэд 4, говийн бүсэд 3, хангайн 
бүсэд 6, баруун бүсэд 2 байна. Харин үлдсэн 1 
салбар болон 54 ҮЦК нь Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна.

Дэлхийн банкнаас хувьцааны зах зээлийн 
хүртээмжтэй байдлыг зах зээлийн үнэлгээгээр 
болон арилжааны гүйлгээгээр эхний 10-т жагсаж 
буй компаниуд, арилжааны гүйлгээгээрээ эхний 
10-т жагсаж буй компаниуд, эхний 10-т жагсах 
компаниудын хувьцааны төвлөрөл, Херфиндаль-
Хиршманы индекс (HHI) зэрэг үзүүлэлтүүдээр 
хэмждэг бол, харин бондын зах зээлийн 
хүртээмжтэй байдлыг бонд гаргагчийн тоо, 
бүртгэлтэй бондын тоо болон шинээр бүртгэгдсэн 
бондын тоо, мөн гадны этгээдийн дотоодын 
валютаар гаргасан бонд зэрэг үзүүлэлтээр 
тооцдог байна.

Дээрх үзүүлэлтүүдээс тайлант улиралд хувьцааны 

Зураг 31. ҮЦК-уудын байршлын тархалт

зах зээлийн хувьд зах зээлийн үнэлгээгээрээ 
эхний 10-т жагсаж буй компаниуд, эхний 10-т 
жагсах компаниудын хувьцааны төвлөрөл, мөн 
нэмэлтээр үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжид 
хадгалагдаж буй үнэт цаас зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
тооцон гаргасан бол бондын зах зээлийн хувьд 
үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэлтэй 
бондын мэдээллийг тооцон харууллаа.

Топ 10 ХК-ын төвлөрөл (зах зээлийн үнэлгээгээр): 
2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар зах 
зээлийн үнэлгээний 77.7 хувийг 10 компани 
бүрдүүлсэн бөгөөд эдгээр компаниудын ихэнх 
нь уул уурхай, аж үйлдвэрлэл, банк санхүүгийн 
салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. 

УЛААНБААТАР 

55

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Хүснэгт 4. ЗЗҮ өндөр 10 компани /тэрбум төгрөгөөр/

№ Компанийн нэр Зах зээлийн үнэлгээ № Компанийн нэр
Зах зээлийн 

үнэлгээ

1 АПУ 674.0 6 Евроазиа капитал холдинг 60.1

2 Таван толгой 508.5 7 Монгол шуудан 57.6

3 МИК холдинг 227.8 8 УБ БҮК 55.9

4 Говь 187.4 9 ЛэндМН ББСБ 45.1

5 Сүү 74.0 10 Багануур 39.9

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Эдгээр зах зээлийн үнэлгээ өндөртэй 10 
компанийг үйл ажиллагаа явуулж буй салбараар 
нь ангилан Зураг 32-т харуулав. Эдгээр 10 
компаниудын 3 нь уул уурхайн салбарт, 3 нь банк 
санхүүгийн салбарт, 3 нь аж үйлдвэрийн салбарт, 

Зураг 32. ЗЗҮ өндөр 10 компани /салбараар/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

үлдсэн 1 нь тээврийн салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж байна

Хувьцааны төвлөрөл: Аливаа хувьцаат компанийн 
нийтэд арилжаалагдаж буй хувьцааны дийлэнх 
хувь нь цөөн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн 
гарт байхыг хувьцааны төвлөрөл гэнэ. Компанийн 
нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг 
эзэмшдэг бол том хувьцаа эзэмшигч, 5-аас бага 
хувийг эзэмшдэг бол жижиг хувьцаа эзэмшигч 
болдог. 2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
ЗЗҮ-ээр эхний 10-т жагсаж буй компаниудын 
хүрээнд хувьцааны төвлөрлийг тооцож үзэхэд 
нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 0.1 хувь нь буюу том 
хувьцаа эзэмшигчид нийт гаргасан хувьцааны 
87.9 хувийг эзэмшиж байгаа бол үлдсэн 99.9 
хувь нь буюу жижиг хувьцаа эзэмшигчид нийт 
хувьцааны 12.1 хувийг эзэмшиж байна. 

Зураг 33. ЗЗҮ өндөр 10 ХК-ийн хувьцааны төвлөрөл

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо



САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ 2018

38

Хувьцааны төвлөрөлтэй байгаа нь гадны хөрөнгө 
оруулагчдад 2 талын үр дагаварыг бий болгодог. 
Нэгдүгээрт, нийт хувьцааны ихэнх хувь нь цөөн 
хувьцаа эзэмшигчдийн гарт төвлөрч байгаа 
нь бусад хөрөнгө оруулагчдад маш бага хувь 
ногдуулдаг бөгөөд энэ нь хөрвөх чадварыг 
бууруулж, бусад хөрөнгө оруулагчдад компанийн 
үйл ажиллагааг хянахад саад тотгорыг бий 
болгодог байна.

Бүртгэлтэй хувьцаа: Үнэт цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжинд 2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар нийт 323 ХК-ийн 1.4 их наяд төгрөгийн 
зах зээлийн үнэлгээ бүхий 31,571,663 мянган 
ширхэг үнэт цаас хадгалагдаж байна. Үүнээс: 
Нээлттэй ХК-ийн бүртгэлд 316 ХК-ийн 11,396,655 
мянган ширхэг хувьцаа, харин хаалттай ХК-ийн 
бүртгэлд 7 ХК-ийн 20,175,008 мянган ширхэг 
хувьцаа хадгалагдаж байна. 

Хүснэгт 5. ҮЦТХТ-д бүртгэлтэй хувьцаа /мянган ширхэгээр/

Үзүүлэлт 2015 он 2016 он 2017 он 2018.II

1. Нээлттэй ХК-ийн бүртгэл

Төрийн мэдлийн бус хувьцаа 2,809,930 4,160,854 5,057,623 8,349,323

Төрийн мэдлийн хувьцаа 2,246,316 2,818,124 3,018,287 3,018,287 

Орон нутгийн оролцоотой 29,046 29,046 29,046 29,046

Нийт 5,085,292 7,008,024 8,104,956 11,396,655

2. Хаалттай ХК-ийн бүртгэл

Хаалттай ХК 15,172,753 15,174,958 20,214,500 20,175,008 

Нийт 15,172,753 15,174,958 20,214,500 20,175,008

Эх сурвалж: “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК

Бүртгэлтэй бонд: Үнэт цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжид 2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар нийт 33 төрлийн 27,391,830 ширхэг 
компанийн бонд, 124 төрлийн 3,363,712 ширхэг 
Засгийн газрын бонд бүртгэлтэй байна. Үүнээс 

28 төрлийн 27,098,866 ширхэг хөрөнгөөр 
баталгаажсан бонд, 52 төрлийн 1,115,408 ширхэг 
Засгийн газрын бонд биржээс гадуурх зах зээлд 
арилжаалагдаж байна.

Хүснэгт 6. ҮЦТХТ-д бүртгэлтэй бонд/мянган ширхэгээр/

Үзүүлэлт 2015 он 2016 он 2017 он 2018.II

1. Бүртгэлтэй үнэт цаас

Засгийн газрын бонд 2,415 2,808 3,567 2,248

Компанийн бонд 283 233 293 293

Нийт 2,698 3,041 3,860 2,541

ШИГТГЭЭ 2. 

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС

Тайлант улиралд “МИК актив арван тав” ХХК болон “МИК актив арван зургаа” ХХК-ийн гаргаж буй 
100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, 30 хүртэлх жилийн хугацаатай, давуу эрхтэй жилийн 4.5 хувийн 
хүүтэй болон энгийн 10.5 хувийн хүүтэй орон сууцны зээлээр баталгаажсан нийт 2,535,569 ширхэг 
хүртэлх баталгаат үнэт цаасыг тус тус Санхүүгийн зохицуулах хорооны бүртгэлд шинээр бүртгэлээ.



39

ХҮРТЭЭМ
Ж

ТЭЙ БАЙД
АЛДанс эзэмшигчид: Үнэт цаасны хоёрдогч зах 

зээлийн арилжаа эхэлснээс хойш төвлөрсөн 
хадгаламжид өссөн дүнгээр нийт 934,572 данс, 
148,473 холболтын данс нээгдсэн бөгөөд нийт 
нээгдсэн дансны 929,584 нь дотоодын иргэн, 
2,132 нь гадаадын иргэн, 2,665 нь дотоодын аж 
ахуйн нэгж, 191 гадаад аж ахуйн нэгж байна.

Тайлант хугацаанд үнэт цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжид нийт 28,456 данс шинээр 
нээгдсэнээс 28,359 нь дотоодын иргэн, 52 нь 
гадаадын иргэн, 41 нь дотоодын аж ахуйн нэгж, 4 
нь гадаадын аж ахуйн нэгжийн данс байна.

Хүснэгт 7. Шинээр нээгдсэн дансны харилцагчдын төрөл

Он
Иргэн ААН

Монгол Гадаад Монгол Гадаад

2015 19,593 72 47 3

2016 80,876 66 50 2

2017 19,334 107 94 9

2018.II 28,359 52 41 4

Эх сурвалж: “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК

Зураг 34. Шинээр нээгдсэн данс

Эх сурвалж: “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК

3.2  ХАА-Н ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ 
ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Хөдөө 
аж ахуйн биржийн гишүүн 13 брокерын компани 
Хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Тэдгээрээс 4 брокер 

хөдөө орон нутагт байрладаг ба баруун бүсэд 2, 
зүүн бүсэд 1, төвийн бүсэд 1 брокер тус тус үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Харин үлдсэн 9 
брокер Улаанбаатар хотод төвлөрөн ажилладаг.

2. Биржээс гадуур арилжаалагдсан үнэт цаас

Компанийн бонд 20,668 21,870 29,679 27,099

Засгийн газрын бонд 2,314 3,725 1,988 1,115

Нийт 22,982 25,595 31,667 28,214

Эх сурвалж: “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК
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3.3  ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Даатгалын нягтарлын үзүүлэлт буюу нэг хүнд 
ногдох хураамжийн орлогын харьцаа нь салбарын 
хүртээмж, эрэлтийг илэрхийлдэг. Хүн амын тоог 

жилд нэг удаа тооцдог тул даатгалын нягтарлыг 
улирлаар тооцох боломжгүй байдаг. 

Зураг 35. Хөдөө орон нутгууд дахь брокеруудын байршил

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 36. Даатгалын нягтрал /төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

2016 оны жилийн эцэст нэг хүнд ногдох даатгалын 
хураамжийн хэмжээ 36,700.1 төгрөг байсан 
бол 2017 оны жилийн эцэст 7,865.8 төгрөгөөр 
буюу 21.4 хувиар өсөж 44,565.9 төгрөгт хүрчээ. 
Хураамжийн орлогын өсөлт хүн амын өсөлтөөс 
илүү байсан нь тус өсөлтөнд нөлөөлөв.

Даатгалын нягтарлыг ангиллаар авч үзвэл, нэг 
хүнд ногдох ердийн даатгалын хураамж 23.4 
хувиар өсөж 44,157.3 төгрөг болсон бол урт 
хугацааны даатгалын хураамж 54.9 хувиар буурч 
408.6 төгрөгт хүрсэн байна.

УЛААНБААТАР 

9
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Даатгалын мэргэжлийн оролцогчдын салбар 
нэгж: Даатгалын үйлчилгээний хүртээмжийг 
илэрхийлэгч өөр нэгэн үзүүлэлт нь даатгалын 
компанийн салбар, зуучлагчдын тоо юм. 
Даатгалын компани , зуучлагч, хохирол үнэлэгч 
компаниудын 549 салбар, 28 төлөөлөгчийн газар 
Улаанбаатар хот, 21 аймаг болон БНХАУ, БНСУ-д 
байршиж байна. 

Эдгээр салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүсээр 
ангилан харвал хангайн бүсэд хамгийн их буюу 
94, төвийн бүсэд 66, баруун бүсэд 63, говийн 
бүсэд 61, зүүн бүсэд хамгийн бага буюу 50 
салбар, төлөөлөгчийн нэгж тус тус үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 

Тайлант хугацаанд Улаанбаатар хотын нийт 
дүүрэгт даатгалын компани, зуучлагч, хохирол 
үнэлэгч компанийн 241 салбар ,төлөөлөгчийн 

газар бүртгэгдэв. Нийт салбар нэгжийн 92 хувь нь 
төвийн 6 дүүрэгт төвлөрсөн байна.

Зураг 37. Даатгалын компани, Зуучлагч, Хохирол үнэлэгч компаниудын салбар, төлөөлөгчийн байршил

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 38. Даатгалын компани, зуучлагч, хохирол үнэлэгч компаниудын салбар, төлөөлөгчийн газрын 
байршил /дүүргээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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3.4  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ББСБ-уудын тархалт: Улсын хэмжээнд нийт 539 
ББСБ үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 86.1 
хувь буюу 464 нь Улаанбаатар хотод үлдсэн 13.9 

хувь буюу 75 нь хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Монгол Улсын 21 аймагт бүгдэд нь 
ББСБ-ууд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 464 
ББСБ-ын 31.3 хувь нь Чингэлтэй дүүрэгт, 35.3 
хувь нь Сүхбаатар дүүрэгт, 14.9 хувь нь Баянгол 
дүүрэгт, 1.9 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт, 
10.1 хувь нь Баянзүрх дүүрэгт, 6.0 хувь нь Хан-
Уул дүүрэгт, 0.2 хувь нь Налайх дүүрэгт, 0.4 хувь 
нь Багануур дүүрэгт байрладаг бол одоогоор 
Багахангай дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг ББСБ 
хараахан байхгүй байна.

Зураг 40. ББСБ-уудын тархалт, дүүргээр

Зураг 39. ББСБ-уудын тархалт, газар зүйн байршлаар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

 Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

УЛААНБААТАР 

464

ББСБ-уудын хүртээмж газар зүйн байршлаар: Монгол Улсын хэмжээнд 18-64 насны 100,000 иргэнд 
39 ББСБ, 1000 ААН-д 9 ББСБ ногдож байна. Орон нутгийн хэмжээнд уг харьцаа 13, 5 байгаа ба 18-64 
насны 100,000 иргэн, 1000 ААН-д ногдох ББСБ-ын тоогоор Төвийн бүс тэргүүлж байна.
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Улаанбаатар хотын хэмжээнд 18-64 насны 
100,000 хүнд ногдох ББСБ-ын тоо 71, 1000 
ААН-д ногдох ББСБ-ын тоо 11 байна. Уг харьцаа 

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдэд хамгийн өндөр 
дүнтэй байна.

Зураг 41. ББСБ-уудын хүртээмж, бүсээр

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зээлийн үйлчилгээний тархалт: ББСБ-уудын 
зээлийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж 
зээлдэгчдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 1.3 дахин 
нэмэгдэж 150.5 мянгад хүрлээ. Зээлдэгчдийн 
тоог 18-64 насны хүн амын тоонд харьцуулсан 
дүн 13 байна. Өөрөөр хэлбэл улсын хэмжээнд 18-
64 насны 13 хүн тутмын 1 нь ББСБ-ын зээлийн 
үйлчилгээг хүртэж байна. Харин орон нутагт уг 
харьцаа 172, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 6 
байна. 

Зураг 42. ББСБ-уудын хүртээмж, дүүргээр

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Монгол Улсын хэмжээнд ББСБ-аас зээл авсан 
нэг зээлдэгч дунджаар 5.1 сая төгрөгийн зээлтэй 
байгаа бол хөдөө орон нутагт нэг зээлдэгч 
дунджаар 3.7 сая төгрөгийн зээлтэй, Улаанбаатар 
хотын нэг зээлдэгч дунджаар 5.2 сая төгрөгийн 
зээлтэй байна.
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ББСБ-уудын хүртээмж хүн амын үзүүлэлтээр: 
ББСБ-уудын хүртээмж хүйсийн хувьд харьцангуй 
тэнцвэртэй буюу нийт харилцагчдын 49.6 хувь нь 
эмэгтэй, 50.4 хувь нь эрэгтэй харилцагчид байна. 

ББСБ-уудын нийт зээлдэгчдийн 51.3 хувь нь 
18-35 насны хүмүүс, 29.9 хувь нь 36-45 насны 

хүмүүс, 14.1 хувь нь 46-55 насны хүмүүс, 4.7 
хувь нь 55-аас дээш насны хүмүүс байна. 
Зээлдэгчдийн насны бүлгээс харахад 18-45 
насны хүмүүсийн зээл авах хандлага хамгийн 
өндөр буюу нийт зээлдэгчдийн 80 гаруй хувийг 
бүрдүүлж байна. 

Зураг 43. Зээлийн үйлчилгээний хүртээмж, байршлаар /мянган төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

3.5 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

Тайлант улиралд тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 
ажиллагаа явуулж буй 289 хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын 186 ХЗХ нь нийслэл Улаанбаатар 
хотод, 103 ХЗХ нь хөдөө, орон нутагт бүртгэлтэй 
байна. Газарзүйн байршлаар харвал, баруун 

бүсэд харьяалагдах хадгаламж, зээлийн хоршоод 
2017 оны хоёрдугаар улиралд 30 байсан бол 
тайлант улиралд 26.7 хувиар нэмэгдэж 38 болсон 
байна.

Зураг 44. ББСБ-уудын харилцагчид, хүйсээр Зураг 45. ББСБ-уудын зээлдэгчид, насны бүлгээр

 Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
хоршоодын 36.9 хувь нь баруун бүсэд, 11.7 хувь 
нь зүүн бүсэд, 28.2 хувь нь хангайн бүсэд, 23.3 
хувь нь төвийн бүсэд байршиж байна. Харин 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 186 
ХЗХ-дын 91.9 хувь нь төвийн зургаан дүүрэгт, 8.1 
хувь нь алслагдмал гурван дүүрэгт байна.

Зураг 46. ХЗХ-дын тоо, аймгаар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хүснэгт 8. ХЗХ-дын нийт тоо байршлаар

Байршил
2017.II 2018.II Өөрчлөлт

ХЗХ тоо ХЗХ тоо Дүн Хувь

Баруун бүс 30 38 8 26.7%

Зүүн бүс 13 12 -1 -7.7%

Хангайн бүс 28 29 1 3.6%

Төвийн бүс 25 24 -1 -4.0%

Төвийн дүүрэг 176 171 -5 -2.8%

Алслагдмал дүүрэг 15 15 - -

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гишүүдийг 18-64 
насны хүн амд харьцуулан тооцсон хүртээмжийн 
үзүүлэлтийг байршлаар харуулвал Монгол Улсын 
хэмжээнд 2018 оны хоёрдугаар улиралд 5.6 хувь, 
хөдөө орон нутагт 2.0 хувь, Улаанбаатар хотод 
4.7 хувь байна. Энэхүү үзүүлэлтийг байршлаар 

харвал, алслагдмал дүүрэгт хамгийн их буюу 4.8 
хувьтай байгаа бол төвийн дүүргүүдэд 4.7 хувьтай 
байна. Харин орон нутгаар, төвийн бүсэд хамгийн 
бага буюу 1.1 хувьтай байгаа бол хамгийн их нь 
баруун бүсэд буюу 4.0 хувьтай байна.

УЛААНБААТАР 
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Хадгаламж, зээлийн хоршоод иргэн, аж ахуйн 
нэгжид санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллах нь 
хүртээмжийн нэг чухал үзүүлэлт бөгөөд үүнийг 
18-64 насны 10,000 хүнд ногдох, 100 ААН-д 
ногдох ХЗХ-дын тоогоор илэрхийлж болно. 100 
ААН-д ногдох үзүүлэлтээр Баганхангай үүрэг 2.6, 
Багануур дүүрэг 1.7 дүнгээр хамгийн сайн байгаа 
бол Баянгол болон Баянзүрх дүүргүүд хамгийн 

бага үзүүлэлттэй байна. Харин 18-64 насны 
10,000 хүнд ногдох ХЗХ-дын тоогоор Багахангай 
болон Сүхбаатар дүүрэг хамгийн өндөр байгаа 
бол Баянгол дүүрэг мөн адил хамгийн бага 
үзүүлэлттэй байна. Учир нь тухайн дүүрэгтэй 
харьцуулагдаж буй ААН болон 18-64 насны хүн 
амын тоо их, бага байгаатай холбоотой юм.

Хүртээмжийн үзүүлэлтийг хөдөө орон нутгийн 
5 бүсээр ангилж харахад баруун бүс бусад 
бүсээс илүү сайн үзүүлэлттэй байна. Мөн хөдөө 

орон нутгийн хүртээмжийн үзүүлэлт нийслэл 
Улаанбаатар хотоос илүү жигд тархсан хандлага 
ажиглагдаж байна. 

Зураг 47. 18-64 насны хүн амын тоонд нийт гишүүдийн эзлэх хувь /байршил-бүсээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 48. ХЗХ-дын хүртээмжтэй байдал /дүүргээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Алслагдмал дүүрэг
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Зураг 49. ХЗХ-дын хүртээмжтэй байдал /бүсээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН
ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

1
ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР,

ТООЦОО

1

ҮНЭТ ЦААСНЫ
АРИЛЖАА

2
ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТЫН  
ЗӨВЛӨХ

14

КАСТОДИАН
БАНК

3
АНДЕРРАЙТЕР 

22

БРОКЕР, ДИЛЕР

52
ХУВЬЦААТ
КОМПАНИ

303

НИЙТ АРИЛЖААНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН

2018.II
ҮНЭТ ЦААСНЫ

ЗАХ ЗЭЭЛ

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /тэрбум төгрөг/

12660.44 нэгж

19961.46 нэгж

2017.II

2018.II

TOP
20 ИНДЕКС

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

КОМПАНИЙН БОНДЫН
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН: 

ХУВЬЦААНЫ  
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН:

77.9 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
ҮҮНЭЭС:

27.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АРИЛЖААНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ

0.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
 49.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

13.9 
ТЭРБУМ 
ТӨГРӨГ

МОНГОЛЫН 
ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

2011.II 2012.II 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II

1,991.1

2018.II

65.9%

2,484.9

ДОТООДЫН ААН

60.4%

ГАДААДЫН ИРГЭН

5.7%

ГАДААДЫН ААН

3.7%

ДОТООДЫН ИРГЭН

30.2%
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САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ /тэрбум төгрөг/

НИЙТ ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО /тэрбум төгрөг/

ДААТГАЛЫН НӨӨЦ САН /тэрбум төгрөг/

ХОХИРОЛ НӨХӨЛТИЙН ХАРЬЦАА

НИЙТ НӨХӨН ТӨЛБӨР

Ердийн даатгал Урт хугацааны даатгал

Давхар даатгал

46.8

8.6
226.9

2016.II
0

50

100

2017.II 2018.II

84.185.5

61.1

135.5
122.3

95.974.2

2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Ердийн даатгалын компани

Урт хугацааны даатгалын компани

Давхар даатгалын компани

Даатгалын зуучлагч компани

Даатгалын хохирол үнэлэгч компани

Даатгалын төлөөлөгч

15

1

2

46

28

2587

САЛБАРЫН НИЙТ ХӨРӨНГӨ

13.1% -ААР ӨСӨВ

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

29.2

44.8% 42.8%

60.8%

Даатгалын салбарын нийт хураамжийн орлого  

1.7%-аар буурав

ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

2018.II

2017.II2016.II
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АРХАНГАЙ
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ЗАВХАН
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ГОВЬ-АЛТАЙ

ХӨВСГӨЛ
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ТӨВ
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4.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нийт 
77.9 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа 
хийгдсэн. Нийт арилжааны үнийн дүнг бүтцээр 
нь авч үзвэл хувьцааны арилжаа 63.8 хувь, 

ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 35.3 
хувь, компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн 
арилжаа 0.1 хувийг тус тус бүрдүүлэв. 

Зураг 50. Нийт арилжааны бүтэц /үнийн дүнгээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хувьцаат компанийн мэдээлэл: Тайлант хугацаанд 
СЗХ-ны үнэт цаасны дэлгэрэнгүй бүртгэлд нийт 
303 компани бүртгэлтэй байна. Харин арилжаа 

эрхлэх байгууллагад 221, ҮЦТХТ-д 323 ХК тус тус 
бүртгэлтэй байна.

Хүснэгт 9. Үнэт цаас гаргагчийн өмчийн бүтэц

Үнэт цаас гаргагчийн өмчийн бүтэц СЗХ Арилжаа эрхлэх байгууллага “ҮЦТХТ” ХХК

Төрийн өмчит 31 19 21

Төрийн өмчийн оролцоотой 19 12 22

Хувийн өмчит 253 190 280

Нийт 303 221 323

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хувьцааны арилжаа: 

МХБ: Тайлант хугацаанд МХБ-ээр дамжуулан 
хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 
“Лэндмн ББСБ” ХК-ийн 200.0 сая ширхэг 
хувьцааг 5.0 тэрбум төгрөгөөр, “Монгол базальт” 
ХК-ийн 16.9 сая ширхэг хувьцааг 6.4 тэрбум 
төгрөгөөр, Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент 
Корпорэйшн”-ийн 3.9 сая ширхэг хувьцааг 2.5 
тэрбум төгрөгөөр тус тус анхдагч зах зээлд 
амжилттай арилжлаа. Анхдагч зах зээлд нийт 
13.9 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн нь нийт 
хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн 28.1 хувийг 
эзэлж байна.

Тайлант хугацаанд хоёрдогч зах зээлд нийт 126 
удаагийн арилжаагаар 128 компанийн 163.7 
сая ширхэг хувьцааг 35.6 тэрбум төгрөгөөр 
арилжсан байна. Нийт 128 компанийн үнэт 
цаас арилжигдсанаас өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 84 компанийн үнэт цаасны ханш 
өсөж, 41 компанийн үнэт цаасны ханш буурч, 3 
компанийн үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа.

Тайлант хугацаанд багцын арилжаагаар “Лэндмн 
ББСБ” ХК-ийн 20.0 сая ширхэг хувьцааг 500.0 
сая төгрөгөөр, “Дархан нэхий” ХК-ийн 205.7 
мянган ширхэг хувьцааг 3.7 тэрбум төгрөгөөр, 
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“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 10.3 сая 
ширхэг хувьцааг 6.1 тэрбум төгрөгөөр, “АПУ” ХК-
ийн 1.1 сая ширхэг хувьцааг 718.8 сая төгрөгөөр 
тус тус арилжсан байна. Нийт 11.1 тэрбум 
төгрөгийн үнийн дүн бүхий 31.6 сая ширхэг 
хувьцааг багцын арилжаагаар арилжсан нь нийт 
хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн 22.4 хувийг 
эзэлж байна.

МҮЦБ: Тайлант хугацаанд МҮЦБ-ээр дамжуулан 
хоёрдогч зах зээлд нийт 122 удаагийн 
арилжаагаар 1 ХК-ийн 5.5 сая ширхэг хувьцааг 
248.1 сая төгрөгөөр арилжив.

МХБ болон МҮЦБ-ээр нийтдээ 49.8 тэрбум 
төгрөгийн хувьцааны арилжаа явагдсан. 

Хөрөнгө оруулагчдын арилжаанд эзлэх хэмжээ: 
2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
хувьцааны, ЗГҮЦ-ны болон компанийн бондын 
нийт арилжааны дүнд хөрөнгө оруулагчдын 
эзлэх хувиар ангилан авч үзвэл дотоодын иргэн 
30.2 хувь, дотоодын ААН 60.4 хувь, гадаадын 
иргэн 5.7 хувь, гадаадын ААН 3.7 хувийг тус тус 
бүрдүүлсэн байна. 

Зураг 51. Хувьцааны гүйлгээний дүн /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 52. Хөрөнгө оруулагчдын арилжаанд эзлэх 
хувь

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

4.2  ХАА-Н ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ 
ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ХАА-н гаралтай бараа, түүхий эдийн арилжаа: 
2013 оны 4 дүгээр сард биржээр дамжин зөвхөн 
нэг төрлийн түүхий эд буюу ямааны ноолуур 
арилжаалагддаг байсан бол 2018 оны хоёрдугаар 
улирлын байдлаар бараа бүтээгдэхүүний төрөл 
нэмэгдэж 8 төрлийн хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бараа, түүхий эд арилжаалагддаг болсон. Үүнд: 
ямааны ноолуур, хонины ноос, тэмээний ноос, 
завод ноос, бодын хөөвөр, хүнсний буудай 
болон тосны ургамал зэрэг багтдаг. Завод 
ноос нь адуу болон үхрийн, хонины, ямааны, 
сарлагийн, тэмээний гэж 5 ангилагддаг бол 
бодын хөөвөр нь сарлагын, адууны, үхрийн гэсэн 
3 ангилалд хуваагддаг. Тайлант улиралд Хөдөө 
аж ахуйн биржээр нийт 443.5 тэрбум төгрөгийн 
үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд 
арилжаалагдсан бөгөөд нийт арилжааны дүнгийн 
396.4 тэрбум төгрөг буюу 89.4 хувийг ямааны 
ноолуур, 41.7 тэрбум төгрөг буюу 9.4 хувийг 
ямааны завод ноос, 3.9 тэрбум төгрөг буюу 0.9 
хувийг хонины ноос, 1.2 тэрбум төгрөг буюу 0.3 
хувийг хонины завод ноос, 0.2 тэрбум төгрөг буюу 
0.05 хувийг тэмээний ноос, 0.04 тэрбум төгрөг 
буюу 0.01 хувийг тэмээний завод ноос тус тус 
эзэлж байна. 
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Зураг 53. ХАА-н гаралтай бараа, түүхий эдийн арилжаа /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

4.3 ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 

Даатгалын зах зээл дээр ердийн, урт хугацааны 
болон давхар даатгалын нийт 24 хэлбэрийн 
даатгалын 568 бүтээгдэхүүн арилжаалагдаж 
байна. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын 
даатгалаас бусад бүх хэлбэрийн даатгал нь сайн 
дурын үндсэн дээр хийгдэж байгаа билээ.

Даатгалын нийт хураамжийн орлогын бүтцэд 
хөрөнгийн даатгал 20.2 хувь, жолоочийн 
хариуцлагын албан журмын даатгал 22.5 хувь, 
авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 15.7 хувь, 
гэнэтийн осол эмчилгээний даатгал 13.1 хувь, 
хариуцлагын даатгал 7.9 хувь, агаарын хөлгийг 
өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой 
хариуцлагын даатгал 3.3 хувь, барилга угсралтын 
даатгал 8.5 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 7.9 
хувийг бусад ердийн даатгалын хэлбэрүүд, 0.9 

хувийг урт хугацааны даатгал, 0.05 хувийг хөдөө 
аж ахуйн давхар даатгал тус тус эзэлж байна. 

Даатгалын нийт нөхөн төлбөрийн бүтцэд 
жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 
30.4 хувь, авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 
18.7 хувь, хөрөнгийн даатгал 4.1 хувь, гэнэтийн 
осол эмчилгээний даатгал 12.9 хувь, ачааны 
даатгал 0.2 хувь, санхүүгийн даатгал 1.9 хувийг, 
барилга угсралтын даатгал 25.9 хувийг эзэлж 
байгаа бөгөөд 4.6 хувийг бусад ердийн даатгалын 
хэлбэрүүд, 1.2 хувийг урт хугацааны даатгал тус 
тус эзэлж байна. 

Албан журмын даатгал: Манай улсад энэхүү 
даатгалын бүтээгдэхүүн 2012 оноос бий болсон 
бөгөөд албан журмын даатгалын нэг бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ байгаа нь албан журмын хариуцлагын 
даатгал билээ.

Зураг 54. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал, хураамж, нөхөн төлбөр /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Жолоочийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн 
орлого 2017 оны хоёрдугаар улиралд өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад 10.1 хувийн өсөлтийг 
үзүүлж байсан бол тайлант улиралд 2.9 хувийн 
өсөлттэй байлаа. Улмаар жолоочийн хариуцлагын 
албан журмын даатгалын нийт хураамжийн 
орлого тайлант улирлын байдлаар 18.9 тэрбум 
төгрөг болж, нийт даатгалын хураамжийн 
орлогын 22.5 хувийг эзэлж байна. Харин нөхөн 
төлбөрийн хувьд өнгөрсөн жилийн хоёрдугаар 
улиралд 7.2 хувийн өсөлттэй байсан бол энэ оны 
хоёрдугаар улиралд 11.0 хувиар өсөж, 8.9 тэрбум 
төгрөгт хүрлээ. Салбарын нийт нөхөн төлбөрийн 
зардалд харьцуулахад 30.4 хувьтай байна. 

Тус даатгалын бүтээгдэхүүний нөхөн төлбөр 
болон хураамжийн орлогын харьцаа 2014 оноос 
эхлэн харьцангуй тогтворжих төлөвтэй байгаа ба 
сүүлийн 4 жилийн хоёрдугаар улирлын дунджийг 
авч үзвэл 47.7 хувь байгаа юм. Харин тайлант 
улиралд 46.9 хувьтай гарлаа.

Даатгалын зуучлагчид: Тайлант улиралд 
даатгалын зуучлагчид нийт 35.3 их наяд төгрөгийн 
үнэлгээ бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнийг 
зуучилж, зуучилсан даатгалын хураамжийн 
орлогын дүн 23.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Харин 
даатгалын зуучлагчдын зуучлалын шимтгэлийн 
орлого тайлант улиралд 4.3 тэрбум төгрөгт хүрэв.

Зураг 55. Зуучилсан даатгалын нийт хураамжийн орлого /бүтээгдэхүүнээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 56. Зуучлалын шимтгэлийн орлого /бүтээгдэхүүнээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Даатгалын хохирол үнэлэгч: Тайлант улиралд 
даатгалын хохирол үнэлэгч компаниуд нийт 
12,208 хохирлыг 11.3 тэрбум төгрөгөөр үнэлэв. 
Нийт хохирол үнэлгээний орлого 0.4 тэрбум 
төгрөгт хүрэв. 

Тайлант улиралд даатгалын хохирол үнэлгээний 

орлогын бүтцийг авч үзвэл жолоочийн 
хариуцлагын албан журмын даатгал 58.5 хувь, 
авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 24.8 хувь, 
хөрөнгийн даатгал 7.2 хувь, авто тээврийн 
хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 8.7 
хувийг тус тус эзэлж байна. 

Даатгалын төлөөлөгчид тайлант улиралд 19.4 
тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого цуглуулсан 
ба үүний 37.0 хувийг жолоочийн хариуцлагын 
албан журмын даатгал, 22.1 хувийг авто тээврийн 
хэрэгслийн даатгал, 13.4 хувийг хөрөнгийн 

даатгал, 11.4 хувийг гэнэтийн осол, эмчилгээний 
даатгал, 7.7 хувийг хариуцлагын даатгал, 0.9 
хувийг агаарын хөлгийн даатгал, 7.4 хувийг бусад 
даатгалын бүтээгдэхүүнэээс бүрдүүлсэн байна. 

Зураг 57. Даатгалын хохирол үнэлгээний орлого /бүтээгдэхүүнээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 58. Даатгалын төлөөлөгчөөр дамжин орсон хураамжийн орлого /бүтээгдэхүүнээр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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4.4  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: Банк бус 
санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд 
зааснаар Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй ББСБ-ууд зээл, төлбөрийн баталгаа гаргах, 
төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах, цахим төлбөр 
тооцоо мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ, гадаад 
валютын арилжаа, итгэлцлийн үйлчилгээ, богино 
хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт 
хийх, хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр 

мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, факторингийн 
үйлчилгээ, үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай 
холбоотой санхүүгийн зуучлалын үндсэн үйл 
ажиллагаа гэсэн үндсэн 10 үйл ажиллагааг 
тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхэлж байна. Эдгээр 
үйл ажиллагаанаас зээлийн үйл ажиллагааг 
нийт 490 ББСБ, гадаад валютын арилжааг 152 
ББСБ дагнан болон бусад төрлийн үйлчилгээтэй 
хавсран эрхэлж байна. 

Зураг 59. ББСБ-уудын тоо, үйлчилгээний төрлөөр

Зураг 60. Үйл ажиллагааны орлого, төрлөөр

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний орлого: Тайлант 
улиралд ББСБ-уудын нийт орлого 118.4 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд нийт орлогын 95.5 хувийг 
үндсэн үйл ажиллагааны орлого, 4.5 хувийг 
үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого бүрдүүлсэн. 

Нийт орлогын 83.7 хувь буюу 99.2 тэрбум 
төгрөгийг хүүгийн орлого, 11.8 хувь буюу 14.0 
тэрбум төгрөгийг хүүгийн бус орлого бүрдүүлсэн. 

Хүүгийн бус орлогын 14.1 хувийг гадаад валютын 
арилжааны орлого, 21.3 хувийг ханш болон 
үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого, 4.8 хувийг 
мөнгөн гуйвуулгын орлого, 0.5 хувийг санхүүгийн 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого, 
40.3 хувийг үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн 
орлого, 18.8 хувийг бусад орлого бүрдүүлж байна. 
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Дижитал санхүүгийн үйлчилгээ: Технологид 
суурилсан дижитал санхүүгийн үйлчилгээ нь 
сүүлийн жилүүдэд дэлхийн санхүүгийн салбарыг 
хурдтайгаар өөрчилж байгаа бөгөөд энэхүү 
хөгжлийг даган ББСБ-ууд ч дижитал санхүүгийн 
үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэж эхлээд байна. 
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар улсын 

хэмжээнд 2 ББСБ дижитал санхүүгийн үйлчилгээг 
хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа ба ББСБ-ын нийт 
харилцагчдын 83.8 хувь нь дижитал санхүүгийн 
үйлчилгээг хүртэж, нийт зээлдэгчдийн 27.6 
орчим хувь нь гар утсанд суурилсан зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байна. 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын хүүгийн орлого 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 39.3 
хувиар өсөж 18.5 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Нийт 
хүүгийн орлогын хамгийн өндөр хувийг буюу 
95.0 хувийг зээлийн хүүгийн орлого эзэлж байна. 
Түүнчлэн хүүгийн орлогыг бүрдүүлэгч зээлийн 
нэмэгдүүлсэн хүүгийн орлого өнгөрсөн оноос 

Зураг 61. Хүүгийн бус орлого

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 62. Хүүгийн орлогын бүтэц /хувиар/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

25.8 хувиар буурч 141.4 сая төгрөгт хүрсэн бол 
банк санхүүгийн байгууллагаас авсан хүүгийн 
орлого 128.1 хувиар өсөж 1.0 тэрбум төгрөг, 
санхүүгийн түрээсийн орлого 245.0 мянган төгрөг 
хүрчээ. Харин хүүгийн цэвэр орлого өнгөрсөн 
оноос 28.4 хувиар өсөж тайлант онд 7.7 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна.

4.5  ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
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Хадгаламж, зээлийн хоршоодын хүүгийн зардал 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 48.3 
хувиар өсөж 10.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 
Нийт хүүгийн зардлын хамгийн өндөр хувийг 
буюу 97.0 хувийг хадгаламжийн хүүгийн зардал 
эзэлж байна. Мөн хүүгийн зардлын 2.7 хувийг 

эзэлж буй банк, санхүүгийн байгууллагад төлсөн 
хүүгийн зардал өмнөх оны мөн үеэс 56.1 хувиар 
өсөж 294.5 сая төгрөг болсон бол санхүүгийн 
түрээсийн хүүгийн зардал 23.1 хувиар өсөж 4.1 
сая төгрөгт хүрчээ.

Зураг 63. Хүүгийн зардлын бүтэц /хувиар/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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5.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Тайлант хугацаанд хөрөнгийн зах зээлд 
зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх 54 ҮЦК тусгай 
зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 
2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаарх ҮЦК-
уудын нийт орлого 7.03 тэрбум төгрөг, нийт 

зардал 5.0 тэрбум төгрөг, цэвэр ашиг 3.0 тэрбум 
төгрөг байна. Тайлант хугацаанд ҮЦК-уудын нийт 
актив 93.2 тэрбум төгрөг байгаа бөгөөд хөрөнгийн 
бүтцийн 79.6 хувийг эргэлтийн хөрөнгө, 20.4 
хувийг эргэлтийн бус хөрөнгө бүрдүүлсэн байна.

Зураг 64. Тайлангийн үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар ҮЦК-
уудын орлого 7.03 тэрбум төгрөг. Орлогын 
бүтцийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанаас 
олсон орлогоор авч үзвэл хөрөнгө оруулалтын 
зөвлөхийн үйл ажиллагаа 61.3 хувь, брокерын 
үйл ажиллагаа 18.4 хувь, андерайтерийн үйл 

ажиллагаа 7.0 хувь, үнэт цаасны арилжааны цэвэр 
орлого 5.1 хувь, хүүний орлого 4.4 хувь, бусад 
орлого 1.8 хувь, түрээсийн орлого 1.2 хувь, бусад 
үйл ажиллагааны орлого 0.5 хувь, ногдол ашгийн 
орлого 0.2 хувь, дилерийн үйл ажиллагааны 
орлого 0.1 хувийг тус тус эзлэв.

Зураг 65. Орлогын бүтэц

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо



65

АШ
ИГТ АЖ

ИЛ
Л

АГАА

Тайлант онд ҮЦК-уудын нийт зардал 4.98 тэрбум 
төгрөг байсан. Нийт зардлын бүтцийг авч үзвэл 
борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба 

удирдлагын зардал 94.1 хувь, санхүүгийн зардал 
5.6 хувь, бусад зардал 0.3 хувийг эзэлж байна. 

Тайлант хугацаанд салбарын нэгтгэлд хамрагдсан 
нийт 50 ҮЦК-уудаас 26 үнэт цаасны компани 
алдагдалтай, 23 үнэт цаасны компани ашигтай, 1 
компани ашиггүй ажилласан байна. Алдагдалтай 
ажилласан үнэт цаасны компаниудын хувьд, 

албан татвар төлбөр хураамжийн зардал, 
түрээсийн болон ашиглалтын зардал зэрэг 
тогтмол шинжтэй үйл ажиллагааны зардлуудаас 
хамааран алдагдал хүлээсэн байна.

Зураг 66. Зардлын бүтэц

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хүснэгт 10. Орлогын хураангуй тайлан /тэрбум төгрөгөөр/

2017.II 2018.II Зөрүү

Нийт орлого 4.10 7.03 2.92

Үйл ажиллагааны орлого 2.60 6.50 3.89
Түрээсийн орлого 0.07 0.08 0.01

Хүүгийн орлого 0.48 0.31 -0.17
Ногдол ашгийн орлого 0.76 0.01 -0.75

Бусад орлого 0.19 0.13 -0.06
Нийт зардал 3.32 4.98 1.66

Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын 
зардал

2.93 4.69 1.75

Санхүүгийн зардал 0.37 0.28 -0.10
Бусад зардал 0.01 0.02 0.00

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) -0.16 -0.05 0.10
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) 0.03 0.00 -0.03
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) 0.001 0.00 0.00
Бусад ашиг (алдагдал) 0.69 1.28 0.59
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 1.35 3.28 1.93

Татварын зардал 0.15 0.24 0.09
Татварын дараах ашиг (алдагдал) 1.19 3.03 1.84

Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг 
(алдагдал)

0.00001 0.00 0.00

Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 1.19 3.03 1.84

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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2017 оны хоёрдугаар улиралд нийт 61 ҮЦК 
компани үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд 
2018 оны хоёрдугаар улиралд ҮЦК-уудын нийт 
орлого 2017 оны мөн үеийнхээс 2.92 тэрбум 
төгрөгөөр өссөн. Уг өсөлтөд үйл ажиллагааны 
орлого 3.89 тэрбум төгрөгөөр буюу 149.6 
хувиар өссөн нь голчлон нөлөөлөв. Харин нийт 

зардал өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.66 тэрбум 
төгрөгөөр буюу 49.9 хувиар өсөхөд борлуулалт 
маркетингийн болон ерөнхий зардал 1.75 тэрбум 
төгрөг буюу 59.7 хувиар өссөн нь нөлөөлөв. Мөн 
тайлант үеийн цэвэр ашиг 1.84 тэрбум төгрөгөөр 
буюу 154 хувиар өссөн байна. 

Зураг 67. Тайлангийн үзүүлэлтүүд /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчдын 
нийт орлого 0.13 тэрбум төгрөг байсан бөгөөд 
борлуулалтын орлого болон хүүгийн орлогоос 
бүрдсэн. Харин нийт зардал 0.13 тэрбум төгрөгт 

хүрсэн бөгөөд борлуулалт, маркетингийн зардал, 
ерөнхий ба удирдлагын зардал болон бусад 
зардлаас бүрдсэн байна. 

Цэвэр ашиг: Тайлант улиралд даатгалын 
компаниудын цэвэр ашиг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 0.7 тэрбум төгрөг буюу 9.5 хувиар 
буурч 6.3 тэрбум төгрөгт хүрэв. Ердийн даатгалын 
компаниудын татварын дараах цэвэр ашиг өмнөх 
оны мөн үеэс 0.3 тэрбум төгрөгөөр буюу 7.7 

хувиар буурч 4.0 тэрбум төгрөг, давхар даатгалын 
компаниудын татварын дараах цэвэр ашиг 12.9 
хувиар буурч 2.2 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол урт 
хугацааны даатгалын компаниудын татварын 
дараах цэвэр ашиг 0.7 хувиар буурч 0.1 тэрбум 
төгрөгт хүрчээ.

5.3  ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Тайлант улиралд хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий 
эдийн зах зээлд зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх 
нийт 13 брокерын компани Хорооноос тусгай 
зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нэгтгэлд 
хамрагдсан компаниудын нийт хөрөнгийн дүн 3.4 
тэрбум төгрөгтэй тэнцэж байна.

5.2  ХАА-Н ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
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Голлох харьцаанууд: Хохирол нөхөлтийн харьцаа 
тайлант улиралд өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 18.0 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй 
гарав. Энэ нь нийт нөхөн төлбөрийн зардал 68.5 
хувиар, орлогод тооцсон хураамж 18.6 хувиар 
өссөнтэй холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл орлогод 
тооцсон хураамжийн өсөлт нөхөн төлбөрийн 
зардлын өсөлтөөс бага байсантай холбоотой юм. 

Сүүлийн жилүүдэд даатгагчид үйл ажиллагааны 
зардлыг хамгийн оновчтой түвшинд хүргэхийг 
зорих болсон нь зардлын харьцааг сайжрахад 
түлхэц өгч байна. Даатгалын компаниудын 
зардлын харьцааг авч үзвэл 2017 оны хоёрдугаар 
улиралд 53.1 хувьтай байсан бол 2018 оны 
хоёрдугаар улиралд 47.0 хувьтай байна. 

Зураг 68. Цэвэр ашиг

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Салбарын хэмжээнд зардлын хосолсон харьцааг 
авч үзвэл нөхөн төлбөр болон үйл ажиллагааны 
зардал нийт орлогод тооцсон хураамжийн 
орлогын 107.8 хувьтай тэнцэж байна. Зардлын 
хосолсон харьцаа 2017 оны хоёрдугаар улиралд 
95.9 хувьтай байсан бол энэ улиралд 11.9 
пунктээр өссөн байна. 

Даатгалын салбарын цэвэр ахиуц ашгийн харьцаа 
тайлант хугацаанд буурсан үзүүлэлттэй байлаа. 
2017 оны хоёрдугаар улиралд салбарын цэвэр 
ахиуц ашиг 8.2 хувьтай байсан бол тайлант 
улиралд 7.5 хувь болж буурсан байна. 

Зураг 69. Голлох харьцаанууд

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Ашигт ажиллагааны коэффициент: Салбарын 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж 2009 оны хоёрдугаар 
улиралд хамгийн өндөр буюу 15.3 хувь байсан бол 
2014 оны хоёрдугаар улиралд хамгийн бага буюу 
2.2 хувьд хүрсэн байна. 2014 оноос хойш өөрийн 
хөрөнгийн өгөөжийн харьцаа өсөх хандлагатай 
байгаа боловч тайлант улиралд өмнөх оны мөн 
үеэс 1.3 пунктээр буурч 5.2 хувьтай байна. 

Нийт хөрөнгийн өгөөж болон өөрийн хөрөнгийн 
өгөөжийн графикийн чиглэлд ижил төлөв 
ажиглагдаж байна. 2014 онд нийт хөрөнгийн 
өгөөж хамгийн доод цэгтээ буюу 1.0 хувьд хүрсэн 
боловч сүүлийн жилүүдэд өсөж байна. Тайлант 
улиралд нийт хөрөнгийн өгөөж өмнөх оны мөн 
үеэс 0.6 пунктээр буурч 2.3 хувьд хүрчээ.

Зураг 70. Нийт хөрөнгийн өгөөж, Өөрийн хөрөнгийн өгөөж

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

5.4  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ББСБ-уудын ашиг, түүний өсөлт: 2018 оны 
хоёрдугаар улирлын байдлаар ББСБ-уудын нийт 
орлого өмнөх оны мөн үеэс 32.4 хувиар өсөж 
118.4 тэрбум төгрөгт, нийт ашиг 65.5 хувиар өсөж 
46.5 тэрбум төгрөгт хүрлээ. 

Тайлант улиралд салбарын хэмжээнд нийт 539 

ББСБ үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшиж байгаагаас 434 ББСБ нийт 51.5 тэрбум 
төгрөгийн ашигтай, 89 ББСБ нийт 5.0 тэрбум 
төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бол 16 ББСБ 
тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй 
байна. 

Зураг 71. ББСБ-уудын орлого, зарлага, ашгийн динамик /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Нийт болон өөрийн хөрөнгийн өгөөж: ББСБ-ын 
салбарын хэмжээнд нийт хөрөнгийн өгөөж 4.6 
хувь, өөрийн хөрөнгийн өгөөж 5.9 хувьд хүрч 

өмнөх оны мөн үеэс 0.9 нэгж, 1.2 нэгжээр тус тус 
өслөө. 

ББСБ-уудын нийт хөрөнгийн болон өөрийн 
хөрөнгийн өгөөжийг тооцоход 34.3 хувь нь 1 
хувиас доош, 31.5 хувь нь 1-5 хувь, 20.2 хувь 
нь 5-10 хувь, 13.9 хувь нь 10 хувиас дээш нийт 

Зураг 72. Нийт хөрөнгийн болон өөрийн хөрөнгийн өгөөж

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

хөрөнгийн өгөөжтэй ажилласан бол 33.2 хувь нь 
1 хувиас доош, 30.8 хувь нь 1-5 хувь, 20.2 хувь 
нь 5-10 хувь, 15.8 хувь нь 10 хувиас дээш өөрийн 
хөрөнгийн өгөөжтэй ажилласан байна. 

Зураг 73. ББСБ-уудын тоо, нийт хөрөнгийн 
өгөөжийн ангиллаар

Зураг 74. ББСБ-уудын тоо, өөрийн хөрөнгийн 
өгөөжийн ангиллаар

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ББСБ-уудын нийт болон өөрийн хөрөнгийн 
өгөөжийг хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн ангиллаар 
харахад 1 тэрбумаас доош ХНХ-тэй ББСБ-уудын 
тал хувь нь 1.1 хувиас бага нийт хөрөнгийн өгөөж, 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж, 1-2.5 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөтэй ББСБ-уудын тал хувь нь 2.9 хувиас 

бага нийт хөрөнгийн өгөөж, 3.2 хувиас бага 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж, 2.5 тэрбумаас дээш 
хөрөнгөтэй ББСБ-уудын тал хувь нь 3.6 хувиас 
бага нийт хөрөнгийн өгөөж, 4.1 хувиас бага 
өөрийн хөрөнгийн өгөөжтэй байна. 
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Зардал, орлогын харьцаа: ББСБ-ууд нэг 
төгрөгийн орлого олохын тулд дунджаар хэдэн 
төгрөгийн зардал гаргаж буйг тооцдог харьцаа 
болох зардал, орлогын харьцаа тайлант улиралд 
45.1 хувь гарсан буюу өмнөх оны мөн үеэс 7.4 
нэгжээр буурчээ. Өөрөөр хэлбэл ББСБ-ууд 

100 төгрөгийн орлого олохын тулд дунджаар 
45 төгрөгийн зардал гаргаж байна гэсэн үг юм. 
Тайлант улиралд ББСБ-уудын зээлийн хүү 
буурсан мөн зардал орлогын харьцааны бууралт 
нь ББСБ-уудын үр ашигт байдал нэмэгдэж буйг 
харуулж байна. 

Зураг 75. ББСБ-уудын хөрөнгийн өгөөжийн медиан утга, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

5.5  ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН 
ХОРШОО

Нийт орлого, зардал: Сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд салбарын нийт орлого, зардал 
аажмаар өссөөр байгаа ба тайлант улиралд 
ХЗХ-д нийт 19.3 тэрбум төгрөгийн орлого, 18.2 
тэрбум төгрөгийн зардал, 1.1 тэрбум төгрөгийн 

Зураг 76. Зардал, орлогын харьцаа

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ашигтай ажилласан байна. Үйл ажиллагааны 
зардал нийт зардлын 26.2 хувийг эзлэх бөгөөд 
үүнээс боловсон хүчний зардал хамгийн их буюу 
65.9 хувийг эзэлсэн байна.
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Цэвэр ашиг: 2018 оны хоёрдугаар улиралд 
салбарын нийт ашиг 1.1 тэрбум төгрөгт хүрч 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 30.6 хувиар 
буурсан үзүүлэлттэй байв. Харин нийт орлогын 

дүн 19.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оны 
мөн үеэс 37.4 хувиар, зарлагын дүн 18.2 тэрбумд 
хүрсэн нь 46.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Зураг 77. ХЗХ-дын орлого ба зардал /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Голлох харьцаанууд: ХЗХ-дын өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.2 
пунктээр буурч 8.9 хувьд хүрлээ. Нийт хөрөнгийн 
өгөөж 0.7 пунктээр буурч 0.7 хувь болсон бол 
гишүүдэд олгож буй зээлийн хүүгийн орлогын 

Зураг 78. Ашигт ажиллагааны өсөлт /хувиар/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

нийт зээлд эзлэх хувь 1.1 пунктээр өсөж 13.8 
хувь болжээ. Харин цэвэр ахиуц ашгийн харьцаа 
өмнөх оны мөн үеэс 5.6 пунктээр буурч 5.7 хувь 
болсон байна.

Зураг 79. Голлох харьцаанууд

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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6.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Хувьцааны үнийн хэлбэлзэл: Дэлхийн улс 
орнуудын санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг 
харьцуулахын тулд 2012 онд Дэлхийн банкнаас 
4x4 матрицын аргыг ашиглан судалгаа хийсэн 
байдаг. Уг аргачлалд санхүүгийн зах зээлийн 
тогтвортой байдлыг хэмжихдээ:

· Хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзэл

· Хувьцааны индексийн тархалтын Skewness

· Хувьцааны индексийн бусад улс орнуудын 
индекстэй хамааралтай байдлаар тус тус 
авч үзсэн байдаг. 

Үүнээс хувьцааны индексийн бусад улс орнуудын 
индекстэй хамааралтай байдлыг тооцов. 

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн Топ 20 
индексийн Nikkei 225 болон FTSE 100 индекстэй 
корреляци хамаарал 2014 оноос өмнө эерэг 70 
хувийн хамааралтай байсан бол 2016 онд сөрөг 
82 хувийн хамааралтай болж өөрчлөгдсөн бол 
Nikkei 225 болон FTSE 100 индексийн корреляци 
хамаарал эерэг түвшинд хэвээр хадгалагдаж 
байна. 

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар ТОП-20 
индексийн Nikkei 225 болон FTSE 100 индекстэй 
корреляци хамаарал тус тус эерэг 43 болон эерэг 
53 хувьтай байгаа бол Nikkei 225 болон FTSE 100 
индексийн корреляци эерэг 66 хувийн түвшинд 
байна.

Зураг 80. Индексүүдийн 5 жилийн гулсах корреляци хамаарал

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хөрөнгийн зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудад зах 
зээлийн индекс өсөх нь хувьцааны ерөнхий үнэ 
өсөж зах зээл идэвхтэй байгааг харуулдаг. 2012 
оноос 2016 он хүртэл хөрөнгийн зах зээлийг 
тэргүүлэгч орнуудын зах зээлийн идэвхжил 
нэмэгдэхэд манай орны хувьцааны зах зээл 
унах хандлагатай байсан нь сөрөг корреляци 
хамаарлыг харуулж байна. Сүүлийн 3 жил 
гадаадын хөрөнгө оруулагчид эрчимтэй хөгжиж 
буй (emerging market) зах зээлтэй орнуудаас 
гарах болсон шалтгаан нь тэргүүлэгч орнуудын 
хөрөнгийн зах зээл идэвхэжсэнтэй холбоотой 
байж болох юм. Манай орны хөрөнгийн зах 
зээлийн идэвх хурдацтай нэмэгдсэн нь дээрх 
корреляци хамаарал эерэг болох хандлагыг 

харуулж байна.

Монголын анхдагч зах зээлийн арилжааны түүх: 
тогтвортой хөрөнгө оруулалт болон хөрөнгийн 
зах зээлийн өсөлтөд санхүүжилтийн хүртээмж 
нэн чухал үүрэгтэй байдаг. Компаниуд хөрөнгийн 
зах зээлээр дамжуулан хувьцаагаа олон нийтэд 
зарснаар иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд банк болон 
уламжлалт санхүүжилтийн эх үүсвэрээс гадна 
хөрөнгөө хуваарилах болон хөрөнгө татах эх 
үүсвэрийг бий болгодог. Монголын хувьцааны 
зах зээлд 2005 оноос хойш 20 компани МХБ 
болон МҮЦБ – ээр дамжуулан нийтдээ 107.78 
тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр олон нийтэд 
хувьцаагаа санал болгосон байдаг. Эдгээрээс 
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хоёр компанийн анхдагч зах зээлийн арилжаа 
амжилтгүй болж байсан түүхтэй бөгөөд бусад 
компаниудын хувьцаа зах зээлд амжилттай 
арилжаалагдсан. 

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нийт 
3 компани анхдагч зах зээлд олон нийтэд 
хувьцаагаа санал болгосон бөгөөд тэдгээрээс 
хиймэл оюун ухаанд суурилсан Монголын 
санхүүгийн салбарын анхны финтек компани 

мөн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад 
бүртгэлтэй компани Монгол улсад давхар 
бүртгүүлэн андагч зах зээлд тус тус хувьцаагаа 
санал болгож байгаагаараа онцлог. Монголын 
хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн бий 
болж байгаа нь зах зээлийн идэвхи, хөрөнгө 
оруулагчдын зах зээлд оролцох сонирхлыг 
нэмэгдүүлж цаашдын тогтвортой хөгжлийг бий 
болгох ач холбогдолтой. 

6.2 ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Даатгалын зах зээлийн санхүүгийн тогтвортой 
байдалд нийгэм эдийн засаг, улс төр, зохицуулалт, 
байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, бүтэц зохион 
байгуулалт болон үйл ажиллагааны онцлогоос 
хамаарсан эрсдэлүүд нөлөө үзүүлдэг. Санхүүгийн 
зохицуулах хорооноос 2017 оны хоёрдугаар 
улиралд хийсэн судалгаанаас үзэхэд даатгалын 
компаниудад тулгарч буй гол эрсдэлүүдэд 
нэгдүгээрт даатгалын эрсдэл, хоёрдугаарт зах 
зээлийн эрсдэлийг онцлон тодорхойлжээ.

Зах зээлийн эрсдэлийн хувьд хүүгийн хэлбэлзэл, 
хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнийн индекс, валютын ханш гэх 
мэт макро хүчин зүйлс багтана. Монгол Улсын 
даатгалын зах зээлийн хамгийн том тулгамдаж 
буй асуудал нь валютын ханштай холбогдох 
эрсдэл юм. Даатгалын компаниудын дийлэнх 

Зураг 81. IPO хийсэн компаниуд

нь гадны даатгалын компанид давхар даатгадаг 
бөгөөд сүүлийн 6 жилд жил бүрийн хоёрдугаар 
улиралд дунджаар 10.6 гаруй тэрбум төгрөгийг 
гадаад валют хэлбэрээр шилжүүлсэн нь 
даатгалын нийт хураамжийн орлогын 12.6 
хувийг эзэлж байна. Харин 2018 оны хоёрдугаар 
улирлын байдлаар энэхүү дүн нь 23.7 тэрбум 
төгрөг байгаа нь нийт хураамжийн орлогын 28.2 
хувийг эзэллээ. Даатгалын салбар өргөжихийн 
хэрээр тус салбар дахь гадаад валютын гадагшлах 
урсгал нэмэгдэж байгаа нь салбарын тогтвортой 
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал бий 
болгож байна. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш суларч 
буй нь даатгалын компаниудад томоохон дарамт 
үүсгэх болсон. 
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Түүнчлэн тайлант улиралд даатгалын 
компаниудын балансын хөрөнгийн 54.3 хувийг 
хөрөнгө оруулалтын дүн эзэлсэн ба үүний 94.1 

хувийг хадгаламж, хадгаламжийн сертификат 
хэлбэрээр хийсэн хөрөнгө оруулалт бүрдүүлж 
байгаа юм. 

Зураг 82. Давхар даатгалын хураамж ба ам.долларын ханш

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

6.3  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

AFI буюу “Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг”-
ээс санхүүгийн хүртээмж болон санхүүгийн 
тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон 
цаашид гишүүн орнуудын дунд нийтлэг стандарт 
тогтоох, тоон мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэхээр 
ажиллаж байгаа бөгөөд санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг тодорхойлох дараах 5 үзүүлэлтийг 
нэрлэжээ. Үүнд: 

- Хөрөнгийн хүрэлцээтэй байдлын харьцаа
- Зээлийн эрсдэлийн сангийн харьцаа
- Чанаргүй зээлийн хувь
- Хөрвөх чадварын харьцаа 
- Z индекс 

Зураг 83. Даатгалын нийт хөрөнгө оруулалт ба хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хөрөнгийн хүрэлцээт байдал: Хөрөнгийн 
хүрэлцээт байдлын үзүүлэлтийг тооцохдоо 
өөрийн хөрөнгийг эрсдэлээр жигнэсэн нийт 
активт харьцуулах замаар тооцдог бөгөөд 2018 
оны эхний хагас жилийн байдлаар ББСБ-уудын 
хувьд уг харьцаа 122.5 хувьтай байна. 

Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа нь банк бус 
санхүүгийн байгууллагыг эрсдэлээс хамгаалах, 
үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг илэрхийлэх 
үзүүлэлт байдаг. Санхүүгийн зохицуулах 
хорооноос ББСБ-уудын өөрийн хөрөнгийг 
эрсдэлээр жигнэсэн нийт активт харьцуулсан 
харьцаа 30 хувиас доошгүй байна гэж заасан 



77

ТОГТВОРТОЙ БАЙД
АЛ

байдаг бөгөөд банк бус санхүүгийн байгууллагууд 
салбарын хэмжээнд уг харьцааг ханган ажиллаж 
байгаа буюу өөрийн хөрөнгийн хэмжээ эрсдэлтэй 

хөрөнгийг бүрэн нөхөж чадахуйц байна. Тайлант 
улиралд уг харьцаа өссөн нь ББСБ-уудын өөрийн 
хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой. 

Зээлийн эрсдэлийн сангийн харьцаа: ББСБ-ууд 
нь олгосон зээлийг хугацаа, чанар, эргэж төлөгдөх 
магадлалыг нь харгалзан ангилах замаар зээлийн 
эрсдэлийн санг тооцож байгуулдаг. Санхүүгийн 
зохицуулах хорооноос зээлийн эрсдэлийн санг 
байгуулах хувь хэмжээг зээлийн ангилал тус 
бүр дээр тогтоож өгсөн байдаг. Тухайн ББСБ 
байгуулбал зохих эрсдэлийн сангаа байгуулсан 

Зураг 84. Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

эсэхээс нь хамааран ББСБ чанаргүй зээлээ 
нөхөх, эрсдэлээс хамгаалах чадвартай эсэхийг нь 
тодорхойлдог. 

ББСБ-ын салбарын хувьд тайлант улиралд уг 
харьцаа 96.0 хувь гарсан ба байгуулбал зохих 
эрсдэлийн санг бүрэн байгуулж чадаагүй буюу 
эрсдэлийг 96.0 хувиар нөхөх чадамжтайг харуулж 
байна. 

Зураг 85. Зээлийн эрсдэлийн сангийн харьцаа

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Чанаргүй зээлийн хувь: Тайлант улиралд чанаргүй 
зээлийн хэмжээ 80.2 тэрбум төгрөгт хүрч чанаргүй 
зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 10.4 хувь болж 

буурлаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 2.6 нэгжээр 
буурсан үзүүлэлт юм. 
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Хөрвөх чадварын харьцаа: Мөнгө түүнтэй 
адилтгах хөрөнгийг, нийт хөрөнгөд харьцуулсан 
харьцаа буюу хөрвөх чадварын харьцаа тайлант 
улиралд 24.2 хувь байна. Өөрөөр хэлбэл ББСБ-
уудын нийт хөрөнгийн 24.2 хувийг мөнгөн хөрөнгө 
бүрдүүлж байна. Хөрвөх чадварын харьцаа нь 
тухайн байгууллага богино хугацаат өр төлбөрөө 
төлөх чадвар хэр байгааг илэрхийлдэг.

Мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ хэт их байх нь хөрөнгөө 
үр ашигтай зарцуулж, үндсэн үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж чадахгүй байгааг харуулах бол, хэт 
бага байх нь тухайн байгууллага хөрвөх чадвар 
муутайг илэрхийлдэг. Тайлант улиралд мөнгөн 
хөрөнгийн нийт хөрөнгөд эзлэх хувь буурсан нь 
нийт хөрөнгийн өсөлтийн ихэнх хувийг зээлийн 
өсөлт бүрдүүлсэнтэй холбоотой. 

Зураг 86. Зээлийн хэмжээ, чанарын ангиллаар /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Z индекс: Z индекс нь банк бус санхүүгийн 
байгууллагын дампуурах магадлалыг харуулдаг 
ба активын өгөөж болон өөрийн хөрөнгийн 
харьцааны нийлбэрийг активын өгөөжийн 
хэлбэлзэлд харьцуулж тооцдог. Z индексийн 
утга ашигт ажиллагаа болон өөрийн хөрөнгийн 
хөшүүрэг өндөр байх үед их гарах ба өгөөжийн 

хэлбэлзэл ихтэй үед буюу орлогын тодорхойгүй 
байдал их үед бага гарна. Өөрөөр хэлбэл 
индексийн их утга нь эрсдэл багатай, тогтвортой 
байдлыг илэрхийлдэг. 2018 оны хоёрдугаар 
улирлын байдлаар ББСБ-ын салбарын Z индекс 
өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 87. Хөрвөх чадварын харьцаа

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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6.4 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

Тайлант улиралд салбарын хэмжээнд 4.1 тэрбум 
төгрөгийн зээлийн эрсдэлийн сан байгуулсан ба 
нийт 130.0 тэрбум төгрөгийн цэвэр зээлтэй байна. 
Нийт зээлд эзлэх чанаргүй зээлийн хувь өнгөрсөн 
оны мөн үеэс 1.6 пунктээр өсөж 6.2 хувьд хүрч 

нийт чанаргүй зээлийн хэмжээ 8.3 тэрбум төгрөгт 
хүрчээ. Харин салбарын нийт зээл өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад 28.5 хувиар буюу 29.8 
тэрбум төгрөгөөр өсөж 134.1 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн байна.

Зураг 88. Z индекс

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Чанаргүй зээлийн ангилал дахь муу зээлийн 
эзлэх хувь өнгөрсөн оны мөн үеэс 30.1 пунктээр 
буурч 16.6 хувь болсон байна. Харин хэвийн бус 
зээлийн нийт чанаргүй зээлд эзлэх хувь өнгөрсөн 

Зураг 89. Нийт зээл ба чанаргүй зээл /тэрбум төгрөгөөр/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо 

оноос 16.6 пунктээр өсөж 45.3 хувь болсон бол 
эргэлзээтэй зээлийн эзлэх хувь 13.4 пунктээр 
өсөж 38.1 хувьд хүрсэн байна.
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Хэвийн зээл өнгөрсөн оны мөн үеэс 27.2 хувиар 
буюу 26.1 тэрбум төгрөгөөр өсөж 121.7 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. Харин нийт чанаргүй зээл 
өнгөрсөн оны тайлант үеэс 71.8 хувиар буюу 3.5 
тэрбум төгрөгөөр өсөж 8.3 тэрбум төгрөгт хүрчээ. 
Чанаргүй зээлийг бүрдүүлэгч хэвийн бус болон 
эргэлзээтэй зээл өмнөх оноос өссөн бол муу зээл 
өнгөрсөн оноос 38.8 хувиар буурч 1.4 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын зээлийн 
эрсдэлийн сангийн нийт зээлд эзлэх хувь өмнөх 
оны мөн үеэс 0.2 пунктээр буурч 3.1 хувьд хүрчээ. 
Харин зээлийн эрсдэлийн сангийн нийт хөрөнгөд 
эзлэх хувь тайлант улиралд 0.4 пунктээр буурч 
2.3 хувь болов. 

Зураг 90. Чанаргүй зээлийн чанарын үзүүлэлт /эзлэх хувиар/

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Зураг 91. Зээлийн эрсдэлийн сангийн нийт хөрөнгө болон нийт зээлд эзлэх хувь

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Байгууллагын хөрвөх чадварыг илэрхийлэх 
үзүүлэлтүүд болох мөнгөн хөрөнгө болон нийт 
хөрөнгийн харьцаа, богино хугацаат хөрөнгө 
оруулалтын зээл болон нийт хөрөнгийн харьцааг 
доор тооцон үзүүллээ. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь 
хадгаламж эзэмшигч болон хөрөнгө оруулагч 
хөрөнгөө татах үед тухайн санхүүгийн байгууллага 
өөрийн хөрөнгөө мөнгөн хөрөнгөд хэр түргэн 
хөрвүүлэх боломжтойг харуулдаг. ХЗХ-дын 

хувьд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нийт мөнгөн 
хөрөнгө болон нийт хөрөнгийн харьцаа дунджаар 
15.9 хувьтай байсан бол тайлант улиралд 18.7 
хувьтай байна. Харин богино хугацаат хөрөнгө 
оруулалт болон нийт зээлийн нийлбэрийг нийт 
хөрөнгөд харьцуулсан үзүүлэлт сүүлийн 5 
жилийн хугацаанд дунджаар 79.3 хувьтай байсан 
бол тайлант улиралд тус үзүүлэлт 76.2 хувьтай 
байлаа.
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Зураг 92. Хөрвөх чадварын харьцаа

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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7.1 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Зах зээлийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд: 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн 
2018 оны хоёрдугаар сарын 09-ний өдрийн 
ээлжит хуралдаанд төрийн өмчит компаниудын 
хувьчлалыг хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
хэрэгжүүлэх талаар олон улсын туршлага 
судалж, боловсруулсан саналыг танилцуулсан. 
Энэхүү санал нь хөрөнгийн зах зээл дээрх 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
хөрөнгө оруулагчдын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн 
бүтээгдэхүүн бий болгох зорилготой юм.

Cанхүүгийн зах зээлийн сургалт сурталчилгаа, 
иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх 
талаар: Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
нэмэгдүүлэх, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг 
дэмжих, хөрөнгийн зах зээлийн талаарх 
иргэдийн ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой 
“Үнэт цаасны зах зээлийн нээлттэй өдөрлөг” арга 
хэмжээг Монголын хөрөнгийн биржтэй хамтран 
орон даяар зохион байгуулахаар төлөвлөж 
Дархан-Уул, Булган, Орхон аймгуудад нээлттэй 
өдөрлөг, сургалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 
21-ний өдрөөс 23-ны өдрийн хооронд зохион 
байгууллаа. Уг өдөрлөгийн үеэр хөрөнгө оруулалт 
болон хөрөнгийн зах зээлийн талаар анхан шатны 
мэдлэг олгох сургалтууд, иргэдийн үнэт цаасны 
дансыг шалгаж өгөх, данс нээх, үнэт цаастай 
холбоотой гомдол хүсэлтийг газар дээр нь хүлээн 
авах үйл ажиллагаануудыг нэг дороос үзүүлсэн. 

Гадаад хамтын ажиллагааны талаар: 

2018 оны 5 дугаар сард болсон Үнэт цаасны 
хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO)-ын 43 
дахь удаагийн чуулга уулзалтад Хорооны дарга 
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон. Уулзалтаар 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн хандлага, 
ялангуяа энэ зах зээлд нэвтэрч буй финтекийн 
шийдэл, шинэтгэл болон хөгжүүлэлтийн хэтийн 
төлөв, санхүүгийн зах зээлүүдийн нэгдэл 
интеграцийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан байна.

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (EBRD)-
ны техникийн хамтын ажиллагааны төсөл “Монгол 
Улсын Мөнгөний болон Хөрөнгийн зах зээлийг 

хөгжүүлэх баримт бичиг боловсруулах” төслийн 
хүрээнд үнэт цаасны төлбөр, тооцооны 
Төлбөрийн эсрэг Нийлүүлэлт (Delivery versus 
Payment) зарчим, дараа төлбөрт тооцооны Т+2 
горимыг нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжиж эхлэхээр 
болоод байна.

Дотоодын хамтын ажиллагааны талаар:

Монголын Олон Улсын Хөрөнгийн Корпораци 
(MICC)–ийн Монголын Үндэсний Худалдаа 
Аж Үйлдвэрийн Танхимтай хамтран 2018 оны 5 
дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан IPO 
Conference 2018 арга хэмжээнд оролцсон. Тус 
арга хэмжээ нь МҮХАҮТ-ын гишүүн компаниуд, 
ялангуяа ТОП 100 аж ахуйн нэгжүүдэд олон 
нийтэд нээлттэй компани болох сонирхлыг 
төрүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ба 
хувьцаа гаргахад тавигдах шаардлагууд болон 
санхүүжилтийн боломжуудын талаар танилцуулж, 
санхүүгийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч 
байгууллагуудтай харилцаа тогтоох, хамтран 
ажиллах боломжийг олгох явдал байв. 

Компанийн засаглалын хөгжлийн төвөөс зохион 
байгуулж буй Компанийн засаглалын 10 дахь 
удаагийн форумд Санхүүгийн зохицуулах хороо 
хамтран зохион байгуулагчаар оролцсон бөгөөд 
тус арга хэмжээ 2018 оны 6 дугаар сарын 12-
ны өдөр хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай 
байгууллагууд болон компаниудыг оролцуулан 
зохион байгуулагдсан. 
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7.2  ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

· Даатгалын салбарт мөрдөгдөж буй журам, 
зааврыг Захиргааны ерөнхий хуульд 
нийцүүлэх ажлын хүрээнд Хорооны 2018 
оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 207 дугаар 
тогтоолоор “Сайн дурын даатгалын хэлбэр”-
ийг, 208 дугаар тогтоолоор “Тохиромжтой 
этгээдийг тодорхойлох заавар”-ыг, 209 
дүгээр тогтоолоор “Даатгагч болон даатгалын 
мэргэжлийн оролцогчийн ёс зүйн журам”-
ыг, 210 дугаар тогтоолоор “Ипотекийн 
даатгалын үйл ажиллагааны журам”-ыг, 211 
дүгээр тогтоолоор “Жолоочийн даатгалын 
хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр 
хэрэглэх журам”-ыг, 21хоёрдугаар тогтоолоор 
“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын 
даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний 
стандарт, загвар”-ыг, “Жолоочийн даатгалын 
сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг 
төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, 
зарцуулах журам”-ыг тус тус шинэчлэн 
баталж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 
бүртгүүлсэн.

· Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам, 
мэргэжлийн холбоод болон даатгалын зах 
зээлд оролцогчдын төлөөлөллийг оролцуулан 
2018 оны 5 дугаар сард “Хүртээмжтэй даатгал”, 
“Даатгалын салбарын асуудал ба шийдэл” 
сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.

· Ердийн даатгалын 11 компани, урт хугацааны 
даатгалын 1 компани Хорооноос тогтоосон 
дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан. 

· Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, 
доктор С.Даваасүрэн хүртээмжтэй даатгалын 
асуудлаарх Азийн орнуудын мэдлэг, туршлага 
солилцох сүлжээ (MEFIN, The Mutual Exchange 
Forum on Inclusive Insurance)-ний 2018 оны 
даргаар сонгогдсон. 

· Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Олон 
Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/, 
Дэлхийн манлайллын академи /GLA/ болон 
Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэгч Олон 
Улсын байгууллага /AII/ хамтран хэрэгжүүлж 

буй “Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх 
төсөл”-ийн олон улсын болон үндэсний 2 дах 
удаагийн уулзалт Албани, Монгол улсад 2018 
оны 3,4 дүгээр саруудад зохион байгуулагдлаа 

· Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд 
Улаанбаатар хот, 8 аймагт сургалт 
зохион байгуулж, тухайн орон нутгийн 
зохицуулалтын байгууллагуудад эрсдэлийн 
үнэлгээ хийсэн. Мөн даатгалын чиглэлээр 
Авилгатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий 
газрын ажилтнуудад, иргэдийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 
Монгол банктай хамтран Улаанбаатар хот 
болон 5 аймагт сургалт зохион байгуулсан.

· Хорооны 2018 оны 251 тоот тогтоолоор Хувийн 
хөрөнгө оруулалттай анхны үндэсний давхар 
даатгалын “Анд ДД” ХХК-д давхар даатгалын 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгов.

· Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 04 
тоот хуралдааны тэмдэглэл болон Монгол 
улсын Шадар сайдаас ирүүлсэн зөвлөмжийн 
хүрээнд даатгалын компаниудаас ирүүлсэн 
Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн гэнэтийн 
ослын даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэж 
Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт 
холбогдох зөвлөгөө, мэдээлэл өгч хамтарч 
ажилласан.

· Хорооноос Монголын даатгалын холбоотой 
хамтран ажиллах гэрээ, Монголын банкны 
холбоо, Монголын даатгалын зуучлагчдын 
холбоотой сургалт зохион байгуулах гэрээг 
тус тус байгуулсан. Тус гэрээнд даатгалын 
зах зээлд оролцогчид, тэдгээрийн боловсон 
хүчнийг чадавхжуулах үүднээс сургалтын 
үйл ажиллагааг Холбоод мэргэжлийн 
түвшинд зохион байгуулж, Хороо холбогдох 
чиг үүргийнхээ хүрээнд хяналт тавьж 
ажиллахаар тусгасан. Гэрээний хүрээнд 
даатгалын төлөөлөгч болон зуучлагч банкны 
ажилтнуудад зориулсан хамтарсан сургалтыг 
хийгээд байна.
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· Хорооны Ажлын албаны даргын тушаалаар 
Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай 
хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг 
томилсон ба хуулийн төслийн тандалтын 
судалгаа хийх зорилгоор олон нийт болон 
ББСБ-уудад зориулсан мэдээллийг Хорооны 
сайтад мэдээлж, ББСБ-ууд, Монголын банк 
бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоонд 
албан бичиг хүргүүлж, саналуудыг авч 
ажиллалаа. 

· 2018 оны 4 дүгээр сарын 02-ноос 06-
ны өдрүүдэд Санхүүгийн хүртээмжийн 
нийгэмлэг болон Иордан улсын Төв банкнаас 
Иордан улсын нийслэл Амман хотод зохион 
байгуулагдсан Финтек форум болон “Цахим 
санхүүгийн үйлчилгээ” ажлын хэсгийн 17 
дугаар уулзалтад оролцлоо. Уулзалтаар 
бодлого зохицуулагч нарт тулгамдаад байгаа 
асуудлууд, сүүлийн үеийн чиг хандлага, 
эрсдэлүүд зэргийг хэлэлцэж туршлага 
солилцох, асуудалд шийдэл эрэлхийлэх 
зэргээс гадна ажлын хэсгийн гишүүд дэд 
ажлын хэсгүүдэд хуваагдаж нарийвчилсан 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр боллоо. 

· Финтек технологи дээр суурилж 
үйлчилгээ үзүүлж буй банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын харилцагчдын мэдээллийн 
нууцлалыг хамгаалах чиглэлээр судалгаа 
хийгдэж байна. 

· Санхүүгийн зохицуулах хорооны 71 тоот 
тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн үйл 
ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын 2.11-
д “Тусгай зөвшөөрлөө авснаас хойш 6 сарын 
хугацаанд банк бус санхүүгийн байгууллагын 
удирдлага нь Монголын банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын холбооноос зохион 
байгуулсан сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ 
авсан байна” гэж заасан байдаг. Үүний дагуу 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын 
банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо 
хамтран шинээр тусгай зөвшөөрөл авч буй 
ББСБ-уудын удирдлагуудад зориулсан 

ээлжит “ББСБ-уудын сертификатжуулах 
сургалт”-ыг 4 дүгээр сарын 25-наас 27-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулж, сургагч багшаар 
ажиллан сургалтад нийт 28 ББСБ-ын 
удирдлагуудыг хамрууллаа. 

· Банк санхүүгийн академээс банк бус 
санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн 
ажилтнуудад зориулан зохион байгуулсан 
сургалтад 5 дугаар сарын 16-ны өдөр “Олон 
улсын бичил санхүүгийн хөгжлийн цаашдын 
чиг хандлага” сэдвээр танилцуулга хийж 
сургагч багшаар ажиллав. 

· Хороонд мөнгө угаах, терроризмийг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилготой ажлын 
хэсэг байгуулагдсан ба уг ажлын хэсэгт орж 
ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд 5 дугаар 
сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаа явуулдаг 132 банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын удирдлагуудад зориулж 
“Комплиансын ажилтны үүрэг, хариуцлага” 
сэдвээр илтгэл бэлтгэж, мэдээлэл хийлээ. 
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай орон нутгийн сургалтад зориулж 
“Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх 
гэмт хэргийн тухай” сургалтын материалыг 
боловсрууллаа. 

· Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр газрын чиг үүрэгтэй 
холбоотой шийдвэр, мэдээ, мэдээллийг тухай 
бүр Хорооны цахим хуудсанд нийтлүүлэхээр 
Хэвлэл, мэдээллийн албанд хүргүүлж 
ажилласан. Монголбанк, Бичил санхүүгийн 
хөгжлийн сан, БСШУСЯ-ны харьяа Насан 
туршийн боловсролын үндэсний төв болон 
аймгуудын Монголбанкны салбар, Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран зохион 
байгуулсан “Олон нийтийн санхүүгийн суурь 
мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хөдөө 
орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол 
олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд БСШУСЯ-
ны харьяа Насан туршийн боловсролын 

7.3  БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
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үндэсний төвийн аймаг, сумд дахь багш нарт 
зориулсан “Орон нутгийн иргэдэд зориулсан 
санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш 
бэлтгэх” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 5 
дугаар сарын 14-25-ны өдрүүдэд Говь-Алтай, 
Баянхонгор аймгууд, 5 дугаар сарын 24-25-
ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод иргэдэд 
санхүүгийн мэдлэг түгээх 182 сургагч багшид 
банк, санхүүгийн салбарын талаар хичээл 
заасан. Сургалтын үеэр сургалтын үндсэн 
зорилтот бүлгээс гадна тухайн аймаг, аймгийн 
төвийн сумдын засаг даргын тамгын газрын 
албан хаагчид, иргэдийн хурлын ажлын 
албаны ажилтнууд, арилжааны банк, төрийн 
бусад нэр бүхий байгууллагуудын ажилтан, 

ажиллагсад болон хэвлэл мэдээллийн 
ажилтнуудад чиглэсэн зорилтот сургалтуудыг 
хамтран зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн 
сургалтын хугацаанд Хорооны зохицуулалтын 
хүрээний байгууллагуудын төлөөлөлтэй 
нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх ажлыг зохион 
байгуулан ажилласан ба орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийнхэнтэй уулзалт зохион байгуулж, 
иргэд олон нийтэд санхүүгийн мэдээллийг 
хэрхэн ойлгомжтой хүртээмжтэй хүргэх талаар 
харилцан санал бодлоо солилцож, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл 
өгсөн.
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7.4  ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

· Захиргааны ерөнхий хуульд журам, заавар 
нийцүүлэх ажлын хүрээнд “Монголын 
хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний 
холбоонд тавигдах шаардлага”, “Хадгаламж, 
зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд 
тавигдах нөхцөл, шаардлага”, “Хадгаламж, 
зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой 
харьцааны үзүүлэлт”-ийг шинэчлэн баталж, 
захиргааны хэм хэмжээний актын улсын 
нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. 

· Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай 
хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулсан. Хууль тогтоомжийн тухай 
хуулийн дагуу хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын үзэл баримтлал, тандан судалгаа, 
зардлын тооцоо, үр нөлөөний үнэлгээг тус тус 
гүйцэтгэсэн бөгөөд дараагийн үе шат нь олон 
нийтээр төслийг хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна. 
Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд 
салбарын хөгжлийг дэмжих зохицуулалт болох 
санхүүгийн дундын байгууллагыг байгуулж, 
тогтворжилтын сангийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, гишүүдийн хадгаламжийг 
даатгаж хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
талаар зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаад 
байна. 

· 2018 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр 
Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай 
хамтран “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг 
бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
хамтран ажилладаг хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын дарга, хяналтын зөвлөлийн дарга 
нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж, 
“Хадгаламж, зээлийн хоршооны хууль эрх 
зүйн орчин”, “Хадгаламж, зээлийн хоршооны 
удирдлага зохион байгуулалт, дотоод хяналт” 
зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгсөн. .

· Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд Улаанбаатар 
хотод үйл ажиллагаа явуулдаг хадгаламж, 

зээлийн хоршоодод хууль, холбогдох 
журам, заавар, олон улсын стандарт, хуувь 
хэрэгжилтийн нөхцөл байдал, учирч болох 
эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон 
таньж мэдэх арга замуудын талаар ойлголт 
өгөх сургалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 
07-ны өдөр Монголын хадгаламж,зээлийн 
хоршоодын үндэсний холбоотой хамтран 
зохион байгуулсан. 

· 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр 
Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын 
зээлийн мэдээллийн сан хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, мэргэжилтэнтэй уулзалт зохион 
байгуулж, Монголбанкны зээлийн мэдээллийн 
санд хадгаламж, зээлийн хоршоодыг 
хамруулахад гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, 
цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хэрхэн 
хамтран ажиллах талаар санал солилцсон.

· Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах 
ажлын хэсэг байгуулагдаж, хуулийн үзэл 
баримтлалыг боловсруулах уулзалт, 
хэлэлцүүлгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 22-
ны өдөр зохион байгуулсан. Уг уулзалтад 
оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
чиглэлээр төрөөс олгож буй зээл тусламжийг 
банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагаар 
дамжуулах боломжийг нээх зохицуулалтыг 
тусгах талаар танилцуулга хийж, зарчмын 
хувьд хуульд оруулах өөрчлөлтүүдийн талаар 
нэг мөр ойлголтод хүрсэн. 
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ХАВСРАЛ
Т

ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1. Хөрөнгийн зах зээлийн статистик үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

ОГНОО 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Зах зээлийн үнэлгээ 1241.4 1572.3 1408.5 1423.1 1497.7 2484.9

ЗЗҮ-г ДНБ-д харьцуулсан хувь 7.4%** 8.2%** 6.3%** 6.1%** 6.3%** 8.9%**

Хөрвөх чадвар 1.0% 0.8% 0.4% 0.9% 0.8% 2.0%

Топ-20 индекс 16,224.38* 15,903.9 14,591.2 12,274.2 12,573.8 19,961.5

Бүртгэлтэй компанийн тоо* 324 313 303 300 301 303

Брокер, дилерын тоо 87* 81 63 62 61 54

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны 
дүн

311.5 450.3 298.1 317.1 424.2 443.5

Үнэт цаасны арилжаа

Хувьцаа 12.3 12.9 5.7 13.2 12.2 49.8

ЗГҮЦ - - 284.9 85.4 494.0 27.6

Компанийн бонд - - - - - 0.06

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

*Жилийн эцсийн байдлаар

**Өмнөх оны жилийн эцсийн ДНБ-д харьцуулсан

Хавсралт 2. Даатгалын зах зээлийн статистик үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Хөрөнгө (тэрбум төгрөг)

Нийт хөрөнгө 113.22 136.74 170.61 201.40 249.45 282.16

Ердийн даатгалын компаниудын нийт хөрөнгө 108.38 130.85 139.84 161.81 200.91 226.85

Урт хугацааны даатгалын компанийн нийт хөрөнгө 4.84 5.89 6.67 7.36 7.51 8.56

Давхар даатгалын компанийн нийт хөрөнгө   24.10 32.23 41.02 46.76

Нийт хөрөнгийн өсөлт 15.94% 20.77% 24.77% 18.05% 23.86% 13.12%

Хураамжийн орлого (тэрбум төгрөг)

Хураамжийн нийт орлого 42.43 57.07 66.78 61.10 85.54 84.08

Ердийн даатгалын компаниудын хураамжийн нийт 
орлого

41.95 56.36 65.19 60.51 83.79 83.32

Урт хугацааны даатгалын компанийн хураамжийн 
нийт орлого

0.48 0.71 0.80 0.59 0.74 0.73

Давхар даатгалын компанийн хураамжийн нийт 
орлого

  0.80 0.00 1.01 0.04

Нөхөн төлбөр (тэрбум төгрөг)

Нийт нөхөн төлбөр 11.80 15.57 18.51 16.20 17.30 29.16

Ердийн даатгалын компаниудын нийт нөхөн төлбөр 11.68 15.30 17.58 15.90 16.64 28.81

Урт хугацааны даатгалын компанийн нийт нөхөн 
төлбөр

0.12 0.26 0.47 0.45 0.66 0.34

Давхар даатгалын компанийн нийт нөхөн төлбөр   0.47 -0.16 0.00 0.00
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Нөөц сан (тэрбум төгрөг)

Нөөц сан 54.06 67.41 74.24 95.90 122.26 135.50

Ердийн даатгалын компаниудын нийт нөөц сан 53.31 66.23 65.84 81.82 101.94 114.15

Урт хугацааны даатгалын компанийн нийт нөөц сан 0.76 1.18 1.40 1.44 1.40 1.70

Давхар даатгалын компанийн нийт нөөц сан   7.00 12.64 18.92 19.65

Давхар даатгалын хураамж (тэрбум төгрөг)

Давхар даатгалын хураамж 11.04 17.19 26.03 19.61 35.47 23.71

Ердийн даатгалын компаниудын давхар даатгалын 
хураамж

11.01 17.19 26.02 19.60 35.03 23.70

Урт хугацааны даатгалын компанийн давхар 
даатгалын хураамж

0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Давхар даатгалын компанийн давхар даатгалын 
хураамж

  0.01 0.00 0.43 0.00

Цэвэр ашиг (тэрбум төгрөг)

Цэвэр ашиг 3.48 1.33 2.12 4.39 6.99 6.33

Ердийн даатгалын компаниудын цэвэр ашиг 3.52 1.32 1.92 3.32 4.38 4.04

Урт хугацааны даатгалын компанийн цэвэр ашиг -0.04 0.01 0.10 0.08 0.11 0.11

Давхар даатгалын компанийн цэвэр ашиг   0.10 0.99 2.50 2.18

Цэвэр ашгийн өсөлт 5.64% -61.75% 59.20% 107.23% 59.22% -9.46%

Мэргэжлийн оролцогчид (тоо, ширхэг)

Ердийн даатгал 16 16 15 15 15 15

Урт хугацааны даатгал 1 1 1 1 1 1

Давхар даатгал   1 1 1 2

Даатгалын төлөөлөгч 3187 3260 3340 3091 2893 2587

Даатгалын зуучлагч 20 30 37 40 42 46

Хохирол үнэлэгч 14 20 27 31 29 28

Актуарч 15 15 15 15 21 25

Аудитор 69 84 124 126 130 131

Аудитын компани 22 30 40 42 42 43

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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Хавсралт 3. ББСБ-уудын статистик үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Нийт хөрөнгө 307.7 443.5 554.5 676.5 855.8 1143.7

Эргэлтийн хөрөнгө 297.2 427.4 535.6 650.5 819.7 1101.0

Мөнгөн хөрөнгө 83.2 126.9 145.0 207.8 232.8 277.1

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 9.4 10.8 11.1 1.3 5.5 2.1

Нийт зээл 188.1 259.7 362.3 412.1 554.9 768.3

Хэвийн зээл 174.2 238.2 309.6 331 449.8 653.8

Хугацаа хэтэрсэн зээл 6.9 16.7 24.3 32 33 34.4

Чанаргүй зээл 7.2 15.4 28.4 49.1 72.2 80.2

Зээлийн эрсдэлийн сан 5.1 10.7 21 33.5 47.4 57.8

Өмчлөх бусад үл хөдлөх болон өмчлөх 
бусад хөрөнгө (цэврээр)

0.8 1.3 1.7 2.7 6.0 9.8

Эргэлтийн бус хөрөнгө 10.6 16.4 19.0 26.1 36.1 42.6

Нийт өр төлбөр 109.0 164.1 186.4 169.5 174.4 255.2

Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 17.9 24.3 32.5 26.8 34.5 45.6

Дотоод, гадаадын банк, санхүүгийн 
байгууллагад төлөх өглөг

63.5 113.7 123.7 102.0 92.1 133.7

Төслийн зээлийн санхүүжилт 9.6 12.5 14.3 20.1 16.3 16.6

Эзэмшигчдийн өмч 198.7 279.5 368.1 507.0 681.4 888.5

Хоёрдогч өглөг 1.8 1.8 1.7 0.8 0.7 1.0

Хувьцаат капитал 161.0 221.9 285.0 388.8 549.5 707.8

Хуримтлагдсан ашиг 29.2 47.3 72.4 108.2 122.4 170.9

ББСБ-ын тоо 233 326 423 499 533 539

Үүнээс: УБ хот 208 289 376 446 467 464

Хөдөө, орон нутаг 25 37 47 53 66 75

Харилцагчдын тоо 471,090 457,540 420,505 420,505 1,353,143 1,423,597

Нийт орлого 38.0 63.6 77.2 84.2 89.4 118.4

Хүүгийн орлого 29.3 41.5 55.4 65.5 74.3 99.2

Хүүгийн бус орлого 8.0 21.3 20.9 17.2 12.0 14.0

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 0.6 0.7 0.8 1.5 3.2 5.3

Нийт зардал 25.0 47.6 56.2 59.2 61.4 72.0

Хүүгийн зардал 4.0 6.5 7.0 7.7 6.9 9.2

Хүүгийн бус зардал 17.4 33.3 38.5 37.8 40.0 44.1

Болзошгүй эрсдэлийн зардал 1.6 5.3 7.6 10.0 10.2 11.4

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 1.5

Цэвэр ашиг 13.0 16.0 21.0 25.0 28.1 46.5

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

ХАВСРАЛ
Т
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Хавсралт 4. ХЗХ-дын статистик үзүүлэлт /тэрбум төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II

Нийт хөрөнгө 71.9 76.8 85.6 105.4 129.5 176.1

Мөнгөн хөрөнгө 11.7 11.1 10.9 19.6 19.3 32.9

Нийт зээл 56.4  61.5 70.8 81.1 104.3 134.1

Хэвийн зээл 53.5 57.9 66.2 73 95.7 121.7

Хугацаа хэтэрсэн зээл 1.4 1.8 2.4 4.1 3.8 4.1

Чанаргүй зээл 1.6 1.8 2.2 4 4.8 8.3

Эргэлтийн бус хөрөнгө 1.7 2.1 2.3 0.7 3.1 3.9

Өр төлбөр       

Хадгаламж 49.6 52.6 55.8 63.6 82.1 124.5

Богино хугацаат зээл 1.4 0.9 2.1 0.6 2.2 5.3

Бусад богино хугацаат өр төлбөр 3.8 5.2 4.5 4.7 6.6 8.3

Урт хугацаат өр төлбөр 0.5 0.4 3.7 14.9 13.2 9.3

Өөрийн хөрөнгө       

Гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгө 9.7 1.3 10.4 11.6 14 14.6

Хоршоологчдын өмч 7 7.1 8.7 10 11.2 13.9

Хуримтлагдсан орлого /алдагдал/ 1.6 3.1 3.5 4.6 4.3 6.1

Нийт орлого 8.4 9.2 10.4 11.9 14.1 19.3

Хүүгийн орлого 8.2 8.8 10 11.5 13.3 18.5

Үйл ажиллагааны бусад орлого 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4

Үйл ажиллагааны бус орлого 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4

Нийт зардал 6.6 7.3 9 10.3 12.5 18.2

Хүүгийн зардал 4.4 4.7 5.3 6.1 7.3 10.8

Болзошгүй эрсдэлийн сангийн 
зардал

0.4 0.2 0.9 0.6 1 2.2

Үйл ажиллагааны зардал 1.6 2.1 2.6 3.3 3.8 4.8

Үйл ажиллагааны бус зардал 0 0 0 0.1 0.1 0.2

Цэвэр ашиг 1.9 1.9 1.4 1.6 1.6 1.1

ХЗХ-дын тоо 142 139 242 277 287 289

Улаанбаатар дахь ХЗХ-дын тоо 59 57 157 180 191 186

Орон нутаг дахь ХЗХ-дын тоо 83 82 85 97 96 103

Гишүүдийн тоо /мянга/ 26.4 27.5 35.3 43.8 50.7 61.2

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
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