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Р І Ш Е Н Н Я  Д И Р Е К Т О Р А № 13/03/29-01 

 

1. Затвердити наступний Порядок визначення Розрахункової вартості цінних паперів у 

Додатковому забезпеченні відповідно до вимог Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», 

прийнятих рішенням Біржової Ради 05.03.2013. 

 

Порядок визначення Розрахункової вартості цінних паперів 

 у Додатковому забезпеченні 

 

Розрахункова вартість цінних паперів у Додатковому забезпеченні визначається 

Біржею відповідно до наступної методики: 

 

1) визначення справедливої (ринкової) вартості цінних паперів відповідно до 

наступних критеріїв: Біржовий курс/Поточна ціна/Ціна закриття/Ціна кращої (найбільшої) 

Заявки на купівлю/номінальна вартість з врахуванням накопиченого купонного доходу (для 

боргових цінних паперів). 

Засобами ЕТС Біржі визначається значення кожного з цих критеріїв станом на 

закінчення попереднього Торговельного дня. При цьому кожен наступний критерій може 

бути застосований лише за відсутності попереднього. За відсутності всіх зазначених 

критеріїв застосовуються аналогічні критерії станом за попередні Торговельні дні.  

 

2) зменшення (дисконтування) справедливої (ринкової) вартості цінних паперів 

відповідно до наступних критеріїв покриття грошових зобов’язань (в межах 

Грошового/Розрахункового грошового ліміту): виду цінних паперів, їх емітента, терміну 

обігу (для боргових цінних паперів) та рівня ринкового Ризику.  

Дисконти відповідно перших трьох критеріїв наведені в таблиці.  

Критерії Дисконт 

Види цінних паперів  

Державні цінні папери та ЦП державних установ 10% 

Облігації місцевих позик 15% 

Облігації банків, що входять до 1 групи банків за активами за 

класифікацією НБУ 15% 

Облігації інших банків в АС Біржі 20% 

Облігації інших емітентів в АС Біржі 25% 

Акції в АС Біржі 40% 

Інвестиційні сертифікати в АС Біржі 40% 

Емітент   

Держава (в т.ч. місцеві органи влади) 0% 

Банк 5% 

Інші 15% 

Термін до погашення (для боргових ЦП)   

до 1 року 0% 

1-2 роки 1% 

2-3 роки 2% 

3-4 роки 3% 

4-5 років 4% 

понад 5 років 5% 



При цьому дисконти послідовно складаються: наприклад, за облігаціями Банка 2 

групи класифікатора та строком до погашення 4,2 роки має визначатися дисконт 25% (вид 

ЦП) + 5% (емітент) + 5% (термін до погашення) = 35%. 

Ринковий Ризик визначається наступним чином: якщо справедливої (ринкової) 

вартості цінних паперів визначена на підставі Біржового курсу, то Ринковий ризик дорівнює 

0%; в інших випадках дорівнює 5% (крім державних цінних паперів). 

 

3) зменшення дисконтованої справедливої (ринкової) вартості цінних паперів 

зменшується відповідно до поточного рівня усереднених ставок міжбанківських кредитів (на 

підставі ставки індексу KievPrime O/N, що відповідає депозитній ставці на 1 день). 

 

Розрахункова вартість цінних паперів у Додатковому забезпеченні визначається за 

формулою: CalcPrice * (1 – Disc) * (1 – KP/365). 

 

2. Начальнику відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів Кайстра Ірині 

Олександрівні забезпечити оприлюднення цього Порядку та результатів визначення 

Розрахункової вартості цінних паперів у Додатковому забезпеченні (у цілодобовому режимі) 

на Інтернет-сайті Біржі, починаючи з дати, що не пізніша за дату набрання чинності нової 

редакції Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та/або нової редакції Положення 

про депозитарну діяльність НБУ. 

 

 

 

 

Директор  

ПАТ ”ФБ ”ПЕРСПЕКТИВА”                 С.Є. Шишков 


