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ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг Хөрөнгө Оруулалтын Менежментийн Компанийн удирдлаган дор мэргэжлийн түвшинд эрхлэх зорилгоор нийтээс, 
эсхүл хаалттай хүрээнд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн санг хэлнэ. Хөрөнгө оруулалтын сан нь урьдчилан судалж төлөвлөсөн бодлого стратеги, холбогдох 
хууль, журмын дагуу хөрөнгө оруулалтын оновчтой хувилбаруудыг сонгож эрсдэлийн удирдлага, хяналтын нэгдсэн тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар 
татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдан хөрөнгө оруулагчдад үнэ цэн, өгөөж бий болгох үйл ажиллагаа явуулдаг.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИ (ХОМК)
Хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан гэрээний дагуу түүний хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэт цаасны зах 
зээлийн зохицуулалттай хуулийн этгээд юм. Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос санхүүгийн чадавхи, туршлага, мэргэжлийн боловсон 
хүчин, тэдгээрийн хууль журам, ёс зүйн хувьд “зохистой” байдал зэргийг харгалзан ХОМК-ийн тусгай зөвшөөрлийг олгодог.

САНГИЙН ХЭЛБЭР, ТӨРӨЛ
Сан нь нийтээс эсвэл хаалттай хүрээнд хөрөнгө татан төвлөрүүлснээс хамааран Хамтын, Хувийн гэсэн 2 хэлбэртэй байдаг. Хамтын санг эрэлтэд 
үндэслэн нэгж эрхээ байнга санал болгож мөн буцаан авах үүрэг хүлээдэг бол Нээлттэй, нэгж эрхээ буцаан худалдаж авах үүрэг хүлээдэггүй, нэмж 
гаргадаггүй бол Хаалттай гэсэн 2 төрөлд ангилна. 

НЭГЖ ЭРХ 
Хөрөнгө оруулагчаас санд оруулсан хөрөнгийн өмчлөх эрхийг гэрчлэх нэрийн үнэт цаасыг “нэгж эрх” гэдэг. Сангийн нэгж эрх нь менежментийн 
компаниас гэрээнд тусгасан үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхийг олгодог, саналын эрхтэй, татан буулгах үед ногдох хөрөнгөө авах эрхийг гэрчилдэг 
боловч хөрөнгө оруулалтын сангийн аль нэг хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй. 

КАСТОДИАН БАНК 
Сангийн хөрөнгийг тухайн сангийн ХОМК-ийн хөрөнгөөс тусгаарлан хадгалж, төлбөр, тооцоог гүйцэтгэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хөрөнгө 
оруулалтын сангийн гишүүдэд холбогдох мэдээллийг өгөх зэрэг үйлчилгээ эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг “кастодиан” гэнэ. 
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн эрсдэлийг хянахын тулд Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан кастодиануудын 
аль нэгийг сонгож хамтран ажиллах хуультай.

САНАМЖ 
“Ашид Арвижих” хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан нь Монгол улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон 
Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны холбогдох журмуудын дагуу нэгж эрхээ олон нийтэд санал болгож байна. Нэгж эрхийг худалдан авах замаар санд 
хөрөнгө оруулах нь аливаа бүх хөрөнгө оруулалтын адил тодорхой эрсдэл агуулж байдгийн анхаарч сайтар анхааран судалсны үндсэн дээр шийдвэрээ 
гаргахыг зөвлөж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө авахыг хүсвэл “Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХОМК болон “Гүүдсек ҮЦК” брокерын 
компанийн орон нутаг дахь салбарт хандана уу.

ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД



Тэд асуудал бэрхшээлийг давж дэвжин дээшлэхийн 
төлөө, үр хойчдоо өв үлдээхийн төлөө өдөр шөнөгүй 
ажилладаг. Зээлийн дарамт, үнийн өсөлт, тэгш бус 
боломжийн эсрэг тэдний цуцашгүй хөдөлмөр бол 
тэмцэл юм. Энэ тэмцэлд ялахын тулд санхүүгийн 
сайн шийдэл хэрэгтэй. 

ЭГЭЛ ЖИРИЙН ХҮМҮҮС Л 
АМЬДРАЛЫГ НУРУУНДАА 
ҮҮРЧ ЯВДАГ. 

Багш, эмч, инженер, малчин, тариаланч, барилгачин, 
бизнес эрхлэгч…гэх мэт 

Өв хөрөнгө хуримтлуулах, өгөөж ашигаа 
нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг удирдах замаар 
ирээдүйн санхүүгийн баталгаагаа хангах 
шалгарсан арга бол хөрөнгө оруулах.
Хялбар, Хямд, Хүртээмжтэй, Хариуцлагатай 
үйлчилгээ хөгжүүлж хүн бүрийг хөрөнгө 
оруулагч болгох нь бидний зорилго юм. 

Ашид Арвижих хамтын хөрөнгө оруулалтын 
сан 
Ашигтай, Хүртээмжтэй.
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ЭДИЙН ЗАСАГ 

Богино хугацааны тогтворгүй байдал, урт хугацааны эерэг хүлээлт
Ковид-19 цар тахлын улмаас эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд олон 
өөрчлөлтүүд гарав. Мөн дижитал шилжилт, олон улсын тогтворгүй 
байдал зэрэг нь уламжлалт бараг бүх бизнес загвар, нийлүүлэлтийн 
хэлхээг өөрчилж байна. Эдийн засаг том дүнгээрээ сэргэж буй 
боловч олон салбарт хямралын сөрөг нөлөө үргэлжлэн ажилгүйдэл, 
ядууралд нөлөөлөх эрсдэл хэвээр. Үнийн өсөлт, валютын ханшийн 
дарамт тодорхойгүй хугацаагаар үргэлжлэхээр байна. 
Экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ өсөх хандлагатай байгаа 
тул хилийн боомт, тээвэрлэлтийн асуудлаа шийдвэрлэж чадвал 
ойрын хугацаанд үйлдвэрлэл, экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх, 
төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах боломжтой. Эдийн засгийн 
бааз сууриа тэлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтыг шийдвэрлэж чадвал 
Монгол Улсын эдийн засаг урт хугацаанд тогтвортой хөгжих хүлээлт 
давамгайлж байна.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Түүхэн хэмжээнд хүрч өссөн ч илүү их өсөлтийн боломж хүлээж байна 
2021 оны эцсийн дүнгээр хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ДНБ-ий 
15% болж өмнөх оны мөн үеэс 2.9 их наяд төгрөгөөр буюу 2 дахин 
нэмэгдсэн бол арилжааны дүн 21 дахин өсчээ. 
Хэдийгээр хадгаламжийн хүү эрс буурсан, хөрөнгийн болон крипто 
зах зээлд урьд өмнө байгаагүй их хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
орсон ч банкин дахь хадгаламжийн хэмжээ буурсангүй. Иргэдийн 
хадгаламжийн дүн хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээнээс 2.6 дахин 
өндөр байна. Энэ нь харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан 
хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлбэл ихээхэн 
хэмжээний хуримтлалын эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх боломжтой 
болохыг илтгэж байна.
Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх иргэдийн итгэл, мэдлэг сайжрахын 
хэрээр шинэлэг бүтээгдэхүүн, чанартай компаниуд бирж дээр гарч 
ирэх болов. Мөн Банкны тухай хуулийн дагуу томоохон арилжааны 
банкууд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгон нээлттэй компани 
болж буй нь зах зээлийн хөгжилд тоон болон чанарын томоохон 
өөрчлөлт авчрахаар байна. 

ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН
ОРЧИН



ӨВ ХӨРӨНГӨӨ ҮРЖҮҮЛЭХ
ШАЛГАРСАН АРГА БОЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ
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“Ашид Арвижих” хамтын сан нь татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд 
удирдаж хөрөнгө оруулагчидадаа үр өгөөж 
хүртээх зорилготой нээлттэй хөрөнгө оруулалтын 
сан юм. 

Тус сан нь нэгж эрсдэлд ногдох өгөөж өндөртэй 
хувьцаа болон өрийн хэрэгсэл, хадгаламжийн 
бүтээгдэхүүнээр багцаа бүрдүүлэн эрсдэл 
тооцсон өгөөжийг хамгийн өндөр байлгахаар 
зорьж ажиллана. 

Сан нь тогтмол орлого бий болгох болон өсөлтийн 
хөрөнгө оруулалтын стратегиудыг хослуулан 
хэрэглэнэ. Ингэснээр нэгж эрх эзэмшигчдийн 
хөрөнгө үнэ цэнийн хувьд урт хугацаанд 
тогтвортой өсөхөөс гадна богино хугацаанд 
хөрөнгө оруулалтаа эргэн таталгүйгээр тогтмол 
орлого хүртэх боломжтой байх юм.

САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ЗОРИЛГО, СТРАТЕГИ

<70%

<30%

>10%



ЗАРДАЛ БАГА
Арилжааны шимтгэл, суутгал, аудит, хуулийн үйлчилгээ 
г.м зардлууд хамгийн бага байна.     

АМАР ХЯЛБАР 
Та сангийн бодлогын баримт бичиг, стратегитай сайтар 
танилцаад хөрөнгө оруулсан бол бусад олон зүйлд 
сэтгэл зовохгүй байж болно. 

ХӨРВӨХ  ЧАДВАРТАЙ
Хамтын нээлттэй сангийн онцлог нь та хүссэн үедээ, 
боломжит хэмжээгээрээ байнга хөрөнгө оруулах, мөн 
хүссэн үедээ нэгж эрхээ санд буцаан худалдах эрхтэй.  

МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГА
Зах зээлийг судлах, авах, зарах, хянах, хөрөнгө 
оруулагчийн эрхийг хамгаалах г.м нарийн төвөгтэй 
ажлыг мэргэжилтнүүд таны өмнөөс хийнэ.   

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛНА
Хувьцаа, бондууд г.м олон төрлийн үнэт цаасанд 
хөрөнгө оруулж диверсификаци хийснээр эрсдлийг 
тараан байршуулна.     

Тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн 
компанийн удирдлаган дор нийтээс хөрөнгө 
татан төвлөрүүлж хуулиар зөвшөөрөгдсөн 
санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулдаг 
хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан нь 
дараах давуу талуудтай. 

САНГИЙН ОЦЛОГ,
ДАВУУ ТАЛ
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ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХЭРЭГСЛҮҮД 

• Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
• Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл
• Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
• Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг 
компанийн өрийн хэрэгсэл
• Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу 
гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
• Санхүүгийн зохицуулах хорооноос болон нэгж эрх 
эзэмшигчдийн хурлаар зөвшөөрсөн бусад санхүүгийн 
хэрэгслүүд.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, 
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ХЯНАЛТ   

ГОЛЛОХ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

• Нийт активын 20-с дээш хувийг арилжааны банкны 
хадгаламж, эсхүл харилцах дансанд байршуулахыг 
хориглоно.
• Нэг салбарын хувьцаанд оруулах хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нь активын 25 хувиас хэтрэхгүй байна. 
• Активын 10-с дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 
1 үнэт цаас гаргагчийн гаргасан үнэт цаасанд оруулахыг 
хориглоно.
• Аливаа хуулийн этгээдийн нийт гаргасан үнэт цаасны 10 
болон түүнээс дээш хувийн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт 
хийх буюу нийт саналын эрхийн 10 ба түүнээс дээш хувийг 
дангаар эзэмшихийг хориглоно.
• Сангийн нийт активын 10 хувиас дээш хөрөнгийг хөрвөх 
чадвар муу ангиллын хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд хөрөнгө 
оруулахыг хориглоно.
• Хөрөнгө оруулалтын сан нь санхүүгийн хөшүүрэг хэрэглэсэн, 
эсхүл үнэт цаасны үнийн бууралтаас ашиг хүртэх нөхцөлтэй 
хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг активын бүтэцдээ оруулахыг 
хориглоно.



ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

Бид хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлэхдээ хүлээн зөвшөөрч 
болохуйц тодорхой эрсдэлийн түвшинд хамгийн өндөр 
өгөөжтэй байх, харилцан хамаарал багатай хөрөнгө оруулалтын 
хэрэгслүүдийг сонгох аргыг ашиглана.

Жишиг багцыг бүрдүүлэх тооцоололд МХБ-д бүртгэлтэй, 
нээлттэй арилжаалагдаж буй нийт хувьцаат компаниудыг 5 
үндсэн салбарт ангилж сүүлийн 10 жилийн түүхэн өгөгдөлд 

ЖИШИГ БАГЦ 

Мөнгө, хадгаламж
10%

ЗГ, Компаний бонд
20%

ОУ-ын технологи, 
материалын салбарын 

хувьцаа 
10%

Дотоод бусад хувьцаа 
15%

Санхүүгийн 
салбарын хувьцаа 

25%

Хүнс, ХАА 
салбарын хувьцаа  

20%

суурилан салбар тус бүрийн болон хувьцаат компани 
тус бүрийн өгөөж, ногдол ашиг, тэдгээрийн эрсдэлийг 
харьцуулан судалсан. 

Гадаад зах зээлд оруулах хөрөнгө оруулалт нь дотоодын 
зах зээлийн эрсдлээс хамгаалах (hedging) болон материал 
түүхий эд, технологийн хөгжлийг түүчээлэгч тэргүүлэх 
компаниудын өсөлтөөс өгөөж хүртэх зорилготой байх 
тул өндөр нэр хүнд, чанартай (blue-chip) хувьцаануудыг 
сонгоно. 



Өгөөжийн зорилтот түвшин гэдэг нь түүхэн өгөгдөлд 
суурилсан судалгааны үндсэн дээр дэвшүүлж буй зорилт 
бөгөөд аливаа хөрөнгө оруулалтын адилаар бодит үр дүн 
өөр байх боломжтой. Иймд хууль, журмын дагуу хөрөнгө 
оруулалтын сан нь өгөөжийн тодорхой хэмжээг амлалт 
болгодоггүй.
ХОМК нь сангийн гүйцэтгэлийг зах зээлийн дундаж 
түвшингээс өндөр байлгахын төлөө ажилладаг бөгөөд 
зорилтот хамгийн бага өгөөжийн түвшинг давсан 
тохиолдолд л урамшуулал авах эрхтэй байдаг. 

Сонгосон салбарын хувьцааны багцуудын дундаж 
өгөөжийг сүүлийн 5, 10 жилийн түүхэн өгөгдлөөс зарим 
хэвийн бус хэлбэлзлийг хасч тооцоолол: 

• Санхүүгийн салбарын хувьцааны өгөөж 26.0%
• Хүнс, ХАА-н салбарын хувьцааны өгөөж 20.5%
• Бусад онцлох салбарын хувьцааны өгөөж 15.0%
• Компанийн бондын өгөөж 16.0% 
• ОУ-ын сонгосон салбарын хувьцааны өгөөж 21.3%
• Хадгаламжийн хүүгийн өгөөж 9.0% 

Өгөөжийн эдгээр түвшинг үндэслэн тооцсон жишиг 
багцын өгөөжийн түвшин 20%. 
Зах зээл дээр хүүгийн түвшин буурч буй, эдийн засагт 
тогтворгүй байдал үүсч болзошгүй зэрэг нөхцлийг 
харгалзан үзэж эрсдэл тооцсон зорилтот хамгийн бага 
өгөөж 15.0% байна. 

ЗОРИЛТОТ ӨГӨӨЖИЙН 
ТООЦООЛОЛ 

ХАДГАЛАХ ХАНГАЛТГҮЙ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛ



ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

Сан нь үйл ажиллагаа явуулах хугацаандаа жил бүрийн 
бодит цэвэр ашгаас нэгж эрх эзэмшигчдэдээ ногдол 
ашиг хуваарилна. Ногдол ашиг хуваарилах хэмжээ, 
бүртгэлийн өдөр зэргийг Компанийн тухай хууль, Үнэт 
цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын 
сангийн тухай хууль, сангийн дүрэм, бусад холбогдох 
журмын дагуу ТУЗ-өөс шийдвэрлэнэ. 

Сангийн орлого нь хөрөнгө оруулсан өрийн хэрэгслүүдийн 
хүүгийн орлого, хадгаламжийн хүүгийн орлого, эзэмшиж 
буй хувьцааны ногдол ашиг, борлуулсан хувьцааны 
үнийн өсөлтөөс үүссэн ашигаас бүрдэнэ. Харин хөрөнгө 
оруулсан хэрэгслүүдийн үнэ цэнийн өсөлтөөс үүссэн, 
мөнгөжүүлээгүй өгөөж нь сангийн хөрөнгийн цэвэр үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэх боловч ногдол ашиг хуваарилах 
орлогод тооцогдохгүй. 

Олон улсын жишгийн дагуу хамтын сангаас хөрөнгө 
оруулагч өгөөж хүртэх хамгийн том эх үүсвэр нь энэхүү 
цэвэр үнэ цэнийн өсөлт байдаг. 
Сангийн зардал нь хөрөнгө итгэмжлэн удирдах 
үйлчилгээний төлбөр, кастодианы зардал, мэдээллийн 
технологи, хууль, аудит зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээний 
бусад зардлуудаас бүрдэнэ. ХОМК, кастодианы зардал нь 
нийт дүнгээрээ хуульд заасан 3.0% байх бол IT, Аудитын 
үйлчилгээний зардал нь 0.4% орчимд байна.

НОГДОЛ АШГИЙН 
БОДЛОГО 





ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

БАГА ДҮНГЭЭР Ч ХАМААГҮЙ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛ



Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Сангийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, ТУЗ-
ийн дэргэдэх дотоод хяналт, комплайнсын алба зэрэг бүтцийн болон 
зохицуулагч байгууллагууд сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
хөрөнгө оруулагчийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хяналт тавьж 
ажиллана. 

Үйл ажиллагааны эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн 
эрсдэлийг удирдах чиглэлээр мөрдөх дараах журмуудыг боловсруулж 
СЗХ-р хянуулсан. Үүнд: 

• Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журам 
• Эрсдэлийн удирдлагын журам 
• Хяналтын үйл ажиллагааны журам 
• Сангийн дотоод хяналтын журам 
• Сангийн зардлын зүйл, дээд хэмжээг тогтоох тухай журм 
• Сангийн орлогоос нэгж эрх эзэмшигчдэд орлого хуваарилах журам 
• Санхүүгийн тайлан, НББ хөтлөх, цэвэр хөрөнгө үнэлэх заавар, журам 
• Нийтэд болон сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх журам 

Сангийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль зүйн үйлчилгээ 
үзүүлэгч “Херуга Партнерс” хуулийн фирм. 

ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГА 



ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

АШИД АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ 

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт бүхэн хэн нэгний амьдралд эерэг өөрчлөлт 
авч ирдэг байх ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Үүний тулд хүн бүхэн өөрт тохирох 
хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг авч чаддаг тогтолцоог бий болгох чухал юм. 
Тиймээс “Хүн бүрийг хөрөнгө оруулагч болгож хамтын үнэ цэнийг бүтээх” 
эрхэм зорилго дор бид нэгдсэн. 
Бид хүртээмжтэй, хялбар, хариуцлагатай үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар 
оролцогч талуудын итгэлийг хүлээсэн, Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалтын 
тэргүүлэгч компани болно.

Манай хөрөнгө оруулалтын философийг Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт гэх 
нэг үгээр тодорхойлж болно.  Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт гэдэг нь бидний 
хувьд санхүүгийн хүч, бизнесийн ноу-хауг ашиглан нийгэмд эерэг үр нөлөө 
үзүүлж оролцогч бүх талд үнэ цэн бүтээхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчдадаа 
боломжит хамгийн өндөр өгөөжийг хүртээх арга зам юм.  

Төлөвлөж буй бусад сангууд: 

• Ашид Венчур | стартап, жижиг дунд бизнест хөрөнгө оруулах сан 
• Ашид Үндсэн Хөрөнгө | үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулах сан 
• Ашид Виртуал Ассетс | токенжуулсан сан 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИ





ХАМТЫН, НЭЭЛТТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН 

ХЭРХЭН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАХ  ВЭ?

Хэрэв та холбогдох мэдээллүүдтэй сайтар 
танилцаж судалсны үндсэн дээр тус сангаар 
дамжуулж хөрөнгө оруулахаар шийдсэн бол 
дараах сувгуудаар холбогдож гэрээ байгуулна 
уу. 

Гэрээ байгуулсны дараа Кастодиан банкин 
дахь “Ашид Арвижих” хамтын хөрөнгө 
оруулалтын сангийн тусгай дансанд хөрөнгө 
оруулах мөнгөн дүнгээ шилжүүлснээр таны 
нэгж эрх баталгаажна. Харилцагч тус бүрийн 
тухайлсан бүртгэлийг кастодиан банк болон 
сан давхар бүртгэн баталгаажуулж байнга 
тайлагнана. 

ВЭБ ПЛАФТОРМ: 
www.ashidasset.mn/invest  вэб сайтаар 
бүртгүүлэн хөрөнгө оруулах, сангийн 
гүйцэтгэл болон, өөрийн нэгж эрхийн 
мэдээллийг хянах боломжтой. 
Гар утасны апп: 

ГАР УТАСНЫ АПП: 
Ashid Invest апп iOS, Android үйлдлийн 
системүүд дээр ажиллана.  

ОРОН НУТГИЙН САЛБАРУУД: 
Гүүдсек ҮЦК-ийн орон нутаг дахь салбарт 
биеэр очиж зөвлөгөө мэдээлэл авах болон 
гэрээ байгуулах бол салбарын хаяг, харилцах 
утасны дугаарыг www.goodsec.mn веб 
сайтаас авна уу. 





Сити тауэр 1001, Сүхбаатарын талбай 5, 
СБД 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол Улс 14200
Утас: +976 7766-1112
contact@ashidasset.mn
www.ashidasset.mn
Ашид – Ашигтай, Хүртээмжтэй 

АШИГТАЙ, 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ. 


