
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Эрхэм харилцагч та “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн онлайн арилжааны системийг ашиглан, үнэт 

цаасны арилжаанд хялбар, түргэн шуурхай, цаг хугацааны хоцрогдолгүйгээр оролцох, үнэт цаасны дансаа 

удирдах цогц үйлчилгээг авах боломжтой. 
 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНС НЭЭЛГЭХ 

Та манай www.tdbsecurities.mn веб хуудсанд хандан “Данс нээх” хэсэгт нэвтрэн орж өөрийн мэдээллийг 

үнэн зөв бөглөн илгээх ба 499 187 644 тоот дансанд 5,000₮-г зааврын дагуу /гүйлгээний утга хэсэгт РД, 

утасны дугаарыг заавал бичэх/ шилжүүлэхэд данс автоматаар нээгдэнэ. Энэ үед мөн бүртгүүлсэн цахим хаягт 

арилжааны системд нэвтрэх нэр болон нууц үгийг илгээдэг. Харилцагч зайнаас данс нээж байгаа ч нэг 

удаад өөрийн биеэр манай төв оффисд ирж гэрээг байгуулах шаардлагатай. Ингэснээр та цаашид зайнаас 

үйлчилгээг авах боломжтой. 

 
 

Хэрэв таны нэвтрэх нэр болон нууц үг ирээгүй бол SPAM хэсэгт 

давхар шалгах хэрэгтэй. Inbox, Spam алинд нь ч цахим шуудан 

ирээгүй бол 7010 0261, 7010 0263 утсаар брокертой холбогдон 

лавлана уу. 

 

 

 

 

 

АРИЛЖААНЫ СИСТЕМД НЭВТРЭХ  

Та “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-д үнэт цаасны данс нээлгэн, онлайн арилжааны үйлчилгээг авснаар 

www.tdbsecurities.mn веб хуудсанд хандан онлайн арилжааны системд нэвтрэх боломжтой болно. 

 

 

Өөрийн тань бүртгүүлсэн цахим хаяг 

руу илгээгдсэн 9900.... эхэлсэн 

нэвтрэх нэр болон нууц үгээ оруулах. 

 

Харилцагч болон компанийг эрсдэлээс хамгаалах үүднээс, нэвтрэх нэр болон нууц үгийг харилцагч 3 удаа 

буруу оруулсан тохиолдолд харилцагчийн эрхийг автоматаар идэвхгүй болгоно. Идэвхгүй болсон 

тохиолдолд брокертой утсаар холбогдож эрхээ сэргээх боломжтой. Харин нууц үгээ мартсан бол  “Нууц 

үгээ мартсан” хэсэгрүү нэвтэрч хүсэлт илгээснээр өөрийн бүртгэлтэй цахим шуудангаар дамжуулан дахин 

нууц үг шинээр үүсгэн авах боломжтой. 

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ ЦЭС 

Сонирхож буй хувьцаа   

Энэ хэсэгт өөрийн сонирхож буй болон эзэмшиж буй үнэт цааснуудаа нэг самбарт оруулан, тэдгээрийн 

ханшийн хөдөлгөөн болон арилжааны мэдээллийг харна. Тус жагсаалтад та хэдэн ч тооны үнэт цаасыг 

нэмж, хасах боломжтой. 

http://www.tdbsecurities.mnе/
http://www.tdbsecurities.mnв/


 

Захиалгын сан / Order book (LIVE) 

Энэхүү захиалгын сан нь Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны үе болох 10:00-13:00 цагийн хооронд 

үнэт цааснуудын худалдах болон худалдан авах талд хэдэн захиалга, ямар үнийн саналтайгаар байршиж 

байгааг “Real-time” буюу цаг хугацааны хоцрогдолгүйгээр танд шууд дамжуулан харуулна. Эндээс та 

өөрийн сонирхож буй болон эзэмшиж байгаа үнэт цаасыг сонгож, үнэ ханшийн хөдөлгөөнийг хянах ба 

арилжааны шийдвэр гаргалтад зайлшгүй ашиглагдах цонх юм. 

 

 

 ДАНС 

Онлайн үйлчилгээний эрх 

Энэ талбарт таны онлайн үйлчилгээний эрхийн хүчинтэй 

хугацааг харуулна. Үйлчилгээний эрх дууссан тохиолдолд 

“Эрх сунгах” гэсэн хүсэлтийг дарснаар зайнаас сунгах 

боломжтой ба үйлчилгээний хураамжийг 99-р эхэлсэн 

мөнгөн данснаас автоматаар суутгана. 

Төлбөр тооцооны данс 

Энэ хэсэгт таны үнэт цаасны арилжааны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой данснуудын мэдээллийг 

харуулна.  

 

МӨНГӨ БАЙРШУУЛАХ 

Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцох бол 
 

“Данс” цэсэнд таны Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нээгдсэн 0071 дугаараар эхэлсэн 12 орон  

бүхий мөнгөн хөрөнгийн дансны мэдээлэл байна. 

“Данс цэнэглэх” гэж даран дараах зааврын дагуу шилжүүлэг хийхэд үлдэгдэл хэсэгт нэмэгдэн орно.  



Та аль ч банкны онлайн төлбөр тооцооны системийг ашиглан эсвэл өөрийн биеэр банкин дээр очин тус 

дансанд хувьцаа худалдан авах мөнгөн хөрөнгийг дараах зааврын дагуу байршуулна. 

 

Хүлээн авах банк Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв 

Дансны нэр Таны нэр /Овог бичихгүй/ 

Дансны дугаар 12 орон бүхий дансны дугаар 

Гүйлгээний дүн Авах дүн + Арилжааны шимтгэл /1%/ 

Гүйлгээний утга регистрийн дугаар, утасны дугаар, овог нэр 
 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оролцох бол 

“Данс” цэсэнд манай ҮЦК-нд нээгдсэн 99 дугаараар эхэлсэн 8 орон  бүхий мөнгөн хөрөнгийн дансны 

мэдээлэл байна. 

“Данс цэнэглэх” гэж даран дараах зааврын дагуу шилжүүлэг хийхэд үлдэгдэл хэсэгт нэмэгдэн орно.  

Та аль ч банкны онлайн төлбөр тооцооны системийг ашиглан эсвэл өөрийн биеэр банкин дээр очин тус 

дансанд хувьцаа худалдан авах мөнгөн хөрөнгийг дараах зааврын дагуу байршуулна. 

Хүлээн авах банк Худалдаа хөгжлийн банк 

Дансны нэр Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК 

Дансны дугаар 499 303 886 

Гүйлгээний дүн Арилжаанд оролцох дүн 

Гүйлгээний утга 
регистрийн дугаар, утасны дугаар, дансны 

дугаар 

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ 

Онлайн арилжааны системээр захиалга өгөх 

Та сонирхож буй үнэт цаасныхаа арилжаанд орохоор шийдсэн бол энэ хэсэгт худалдах, худалдан авах 

захиалга өгнө. 

 

 

Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй үнэт цаасны арилжаанд оролцох бол ХОЁРДОГЧ, анх 

удаа үнэт цаасаа олон нийтэд санал болгож байгаа буюу үнэт цаас гаргагчаас бусдад үнэт цаасаа худалдах 

арилжаанд оролцох бол АНХДАГЧ зах зээл гэдгийг сонгож үнэт цаасны худалдах, худалдан авах захиалгыг 

өгнө. 



ҮНЭТ ЦААСНЫ НЭР: Худалдах/худалдан авах 

гэж буй үнэт цаасны нэр эсвэл кодыг оруулна. 

ЗАХИАЛГЫН ТӨРӨЛ: 

Нөхцөлт: Худалдаж авах үнийн  дээд түвшин, 

эсхүл худалдах үнийн доод түвшинг заасан 

захиалгыг хэлнэ.  

Зах зээлийн захиалга: Тухайн үеийн зах зээлийн 

хамгийн сайн ханшаар (at the best price) үнэт 

цаасыг худалдах, эсвэл худалдан авах захиалгыг 

хэлнэ. Энэ нь захиалгын санд хадгалагдахгүй ба 

хэсэгчлэн биелсэн тохиолдолд, түүний 

биелэгдээгүй үлдсэн хэсэг нь 60 секундийн дотор 

хүчингүй болно. 

БИЕЛЭХ НӨХЦӨЛ: Захиалгын хүчинтэй хугацааг 

заана.  

Захиалга хийсэн өдөр: Захиалгын санд оруулсан 

тухайн өдрийн арилжааны эцэст цуцлагдах 

болно. 

Цуцлагдах хүртэл: Захиалга цуцлагдах хүртлээ 

эсвэл хуанлийн 30 өдөр хүчинтэй байна. 

Заасан өдөр хүртэл: Хэлцэл хийгдээгүй 

тохиолдолд захиалга нь заасан арилжаа өдөр 

дуусахад хүчингүй болно. 

ҮНЭ: Хэрэв та нөхцөлт захиалга өгч байгаа бол 

үнийн саналаа энэ талбарт оруулна. 

ТОО ХЭМЖЭЭ: Үнэт цаасны тоо ширхгийг 

оруулна. 

ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: Хэрэв та биелэх 

нөхцөлөө “Заасан өдөр хүртэл” гэж сонгосон бол 

энэ талбарт дуусах огноог оруулна. 

БАТАЛГААЖУУЛАХ КОД: Текст дээрх бичвэрийг доорх талбарт оруулна. 

Захиалгын тооцоолуур 

Энэ талбар дээр таны өгсөн үнийн санал болон тоон ширхэгт 

үндэслэн шимтгэлийн хувь хэмжээг бодож, нийт мөнгөн дүнг 

тооцоолно. “Сануулах” товч нь цэс хооронд шилжих үед 

захиалгын цонхонд шивэгдсэн нөхцөлүүдийг хадгалах 

зориулалттай. 

 

 

 

 

 

Захиалгын лавлагааны хэсэг 

Захиалгын түүхээ энэ хэсгээс харна. Тодруулбал захиалга ямар төлөвт байгаа, хэзээ өгсөн, ямар захиалгын 

дугаартай зэрэг мэдээллүүдийг харахаас гадна захиалгын үнэ өөрчлөх, захиалга цуцлах, баримт харах зэрэг 

нэмэлт үйлдлүүд хийх боломжтой. 



“Захиалгын төлөв” гэдэгт дараах утгууд агуулагдана. Үүнд: 

Шинэ: Таны захиалга Хөрөнгийн биржийн системд (MIT) хараахан ороогүй байна. 

Хүлээн авсан: Таны захиалга MIT системийн захиалгын санд орсон байна. 

Төлөв шалгаж байна: Захиалга дуудлага арилжааны төлөвт орсон тул 5 минут хүлээнэ. 

Цуцлагдсан: Захиалга цуцлагдсан байна. 

Хэсэгчлэн биелсэн: Таны өгсөн захиалгаас зарим хэсэг нь биелсэн байна. 

Биелсэн: Захиалга 100% биелсэн байна. 

ГРАФИК ШИНЖИЛГЭЭ 

Энэ хэсэгт үнэт цаасны шинжилгээтэй холбоотой үнэт цаасны үнэ ханш /price/, арилжааны идэвх болон  

арилжаалагдсан үнийн дүнгийн /volume/ мэдээллийг 4 төрлийн график хэлбэрээр харахаас гадна техник 

шинжилгээ хийх боломжтой. 

 

 1.“Line” график     2. “Bar” график 

 

 

 3. “Candle” график    4. “Multiple panel” график 

  

 АРИЛЖАА 

 

Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй үнэт цааснуудыг “Арилжаа” цэсээс харж болно. 

Ингэхдээ (I), (II), (III)-аар ангилалд байгаа тухайн үнэт цаасны нээлтийн ханш, хамгийн дээд болон доод ханш, 

өмнөх өдрийн хаалтын ханш, сүүлийн ханш, өсөлтийн хувь зэрэг мэдээллүүд харагдахаас гадна захиалгын 

санд байгаа худалдан авах хамгийн дээд ханш, худалдах хамгийн доод ханшийг цаг хугацааны хоцрогдолгүй 

шууд харах боломжтой. 

“Ханш” гэдэгт дараах утгууд агуулагдана. Үүнд: 

Нээлтийн ханш: Өдрийн хамгийн эхэнд хийгдсэн хэлцлээр тодорхойлогдоно. 

Хаалтын ханш: Арилжаа нь Даваа-Баасан гарагт 10:00-13:00 цагийн хооронд явагддаг бөгөөд арилжааны 

сүүлийн 1 цагт хийгдсэн бүх хэлцлүүдийг тоо хэмжээгээр нь жигнэсэн дундаж ханшаар тодорхойлогддог.  

Дээд ханш: Тухайн өдөрт хийгдсэн хэлцлүүдийн хамгийн өндөр ханш.  

Доод ханш: Тухайн өдөрт хийгдсэн хэлцлүүдийн хамгийн бага ханш.  

Сүүлийн ханш: Хамгийн сүүлд биелсэн хэлцлээр тодорхойлогдоно. 

Өөрчлөлтийн хувь: Өмнөх өдрийн хаалтын ханш болон хамгийн сүүлд хийгдсэн хэлцлийн зөрүүг хувиар 

илэрхийлснээр тодорхойлогдоно. 



МӨНГӨ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

Үнэт цаасны арилжааны хэлцлийн дүнд үүссэн төлбөр тооцоо, мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй холбоотой 

зарлагын гүйлгээ хийхдээ уг цонхийг ашиглана. 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд тогтмол ашиглагддаг МӨНГӨН ДАНС данснаасаа  зарлагын гүйлгээ хийхдээ 

брокертоо хандахгүйгээр мөнгө хүсэх өргөдөл зайнаас илгээж, өөрийн дурын банкны дансандаа мөнгөө 

татах боломжтой. 

Анхдагч зах зээлд ашиглагддаг Арилжааны төлбөр тооцооны данс болон ногдол ашиг тараалттай холбоотой 

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн дансны үлдэгдлээ мөн брокертоо хандахгүйгээр мөнгө хүсэх 

өргөдөл зайнаас илгээж, өөрийн дурын банкны дансандаа мөнгөө татах боломжтой. 

 

 

 

Шилжүүлэх данс: Таны 99-р эхэлсэн мөнгөн данс. 

Хүлээн авагчийн данс: Хүлээн авах дансны дугаар. 

Хүлээн авагчийн нэр: Орлого хүлээн авах данс нь зөвхөн өөрийн нэр 

дээрх данс байна. 

Хүлээн авагчийн банк: Орлого хүлээн авах банк сонгоно. 

Хүлээн авагчийн данс: Дансны дугаараа оруулна.  

Мөнгөн дүн: Зарлага гаргах мөнгөн дүнг оруулна.  

Тайлбар: Гүйлгээний утга оруулна.  

Баталгаажуулах код: Баталгаажуулах текстийг зөв оруулах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утас: +976 70100261  | +976 70100263 

Вэб хуудас: www.tdbsecurities.mn 

И-мэйл: info@tdbsecurities.mn 
 
 

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 14210 Энхтайваны өргөн 

чөлөө 19, Улаанбаатар хот, Монгол улс 

 

http://www.tdbcapital.mn/
mailto:info@tdbcapital.mn
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