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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,

МӨНГӨӨ ӨСГӨХ АРГА



1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИЛГО, ТӨРӨЛ

Хөрөнгө бол хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн өмчлөлд буй мөнгөөр
хэмжигдэх боломжтой санхүүгийн нөөц юм.

Хөрөнгө оруулалт бол ирээдүйд ашиг олох зорилгоор мөнгө эсвэл цаг
хугацаа, эсвэл нөөц баялагийг ашиглах үйл явц юм.

Хөрөнгө оруулалтын зорилго нь мөнгөө өсгөх буюу ашиг олоход оршдог.

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэдэг нь хөрөнгө оруулагчийн зүгээс
хөрөнгө оруулж болох санхүүгийн болон таваарын захын бүтээгдэхүүн юм.

Хөрөнгө оруулалт нь: биет, биет бус; уламжлалт, уламжлалт бус; эрсдэл
ихтэй, эрсдэл багатай.

Уламжлалт хөрөнгө оруулалт – ханшийн өсөлт, ноогдол ашиг, хүүний орлого 
гэх зэрэг мөнгийг өсгөж болох хамгийн сайн мэдэх хөрөнгөд хийгдэнэ. 
Уламжлалт бус хөрөнгө оруулалт - хувьцаа, бонд болон бэлэн мөнгөнөөс 
бусад төрлийн хөрөнгөд хийх хөрөнгө оруулалт.



1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИЛГО, ТӨРӨЛ

Уламжлалт хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад

уламжлалт бус хөрөнгө оруулалт нь дараах шинж

чанартай. Үүнд:

• Хувьцаа, бонд зэрэг уламжлалт хөрөнгө оруулалтаас

хамаарах хамаарал багатай байна.

• Энэ төрилийн хөрөнгө оруулалтын зах зээл дэх

өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлоход хэцүү.

• Хөрвөх чадвар харьцангуй муутай байдаг.

• Худалдан авах, худалдах арилжааны зардал

харьцангуй ихтэй байдаг.

• Эрсдэл болон өгөөжийг тооцоход хүндрэлтэй байдаг.

• Хөрөнгө оруулахаас өмнө нарийвчилсан шинжилгээ

хийх шаардлагатай.

Аюулгүй, найдвартай хөрөнгө оруулалт – засгийн

газрын бонд, хадгаламжийн сертификат, хадгаламжийн

данс, нэр хүнд бүхий компанийн бонд, хувьцаа.

Эрсдэл ихтэй хөрөнгө оруулалт – их хэмжээний ашиг

амладаг ч амжилт олх нь бага. Эрсдэл өндөртэй хувьцаа,

бонд, зарим төрлийн үл хөдлөх хөрөнгүүд, үнэт чулуу,

үнэт металл, цуглуулга, бараа таваар, опцион зэрэг

хамаарна.



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛБЭР /ӨГӨӨЖ, ЭРСДЭЛ, ХӨРВӨХ ЧАДВАР/

Хүснэгтээс харахад уламжлалт хөрөнгө оруулалтын эрсдэл харьцангуй бага байх бол уламжлалт бус

хөрөнгө оруулалт нь эрсдэл ихтэй байна. Эрсдэлийн хэмжээнээс хамаарч өгөөжийн хэмжээ

тодорхойлогдож байна.



Хөрөнгө оруулалтын пирамид: Эрсдэлийн 4 түвшин

Эрсдэлийг бууруулах зорилгоор янз бүрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой бөгөөд энэ нь

“Бүх өндгөө нэг сагсанд бүү хий” гэсэн зарчмын дагуу диверсификаци (тараан байршуулалт) хийж байна

гэсэн үг. Диверсификаци хийснээр нэг хөрөнгө оруулалтаас хүлээх алдагдлыг бусад хөрөнгө оруулалтаас

олох ашгаар нөхөж алдагдлаа бууруулж болно.



2. ХУВЬЦААНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Энгийн хувьцаа: зах заал дээр нийтэд санал болгож байгаа, саналын эрхтэй 
хувьцааг энгийн хувьцаа гэнэ.

Давуу эрхийн хувьцаа: энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг олгохоос 
өмнө ногдол ашиг хүртэх эрхийг эзэмшигчдээ олгодог хувьцааны нэг төрөл 
юм. 

Давуу эрхийн хувьцааны давуу тал:

 Энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс түрүүлж ногдол ашиг авна;

 Компани ашигтай ажилласан эсэхээс үл хамааран тогтмол хэмжээний ногдол 
ашиг авна;

 Компани татан буугдах, дампуурах үед энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс 
түрүүлж хөрөнгөө гаргуулна;

 Энгийн хувьцаанд хөрвөх боломжтой байдаг.



2.ЭНГИЙН БОЛОН ДАВУУ ЭРХИЙН ХУВЬЦААНЫ ЯЛГАА



Бондыг Засгийн газар болон компаниуд гаргаж худалддаг.

Аль ч улсын засгийн газар санхүүжилтийн эх үүсвэр олж авах зорилгоор бонд гаргаж болно.

3. БОНДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



3. ХУВЬЦАА БОНДЫН ЯЛГАА



ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХЫН ДАВУУ БОЛОН СУЛ ТАЛ




