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Սույն Հայտարարագիրը ներառում է ռիսկերի նկարագրությունը, որոնք կարող են ի հայտ
գալ արժեթղթերի շուկայում գործունեության ժամանակ:
Հաճախորդը գիտակցում և ընդունում է արժեթղթերի շուկայում գործունեության ընթացքում
ներքոնշյալ հնարավոր ռիսկերը, ինչպես նաև այլ ռիսկեր, որոնք կարող են ծագել
արժեթղթերում ներդրումների ժամանակ:
Սույն Հայտարարագրի իմաստով, արժեթղթերի շուկայում գործունեության ընթացքում
«ռիսկեր» հասկացությունը ենթադրում է որոշակի դեպքերի, իրավիճակների կամ
գործընթացների ի հայտ գալու հնարավորություն, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են
հանգեցնել Հաճախորդի ակտիվների կորստի:
Սույն Հայտարարագրում թվարկված ռիսկերն ամբողջական չեն և չեն բացահայտում
արժեթղթերի շուկայում ներդրումների հետ կապված հավանական ռիսկերի վերաբերյալ ողջ
տեղեկատվությունը: Սույն Հայտարարագրի նպատակը Հաճախորդին օգնելն է հասկանալու
համար արժեթղթերի շուկայում ներդրումների հետ կապված ռիսկերը, դրանց
ընդունելիության աստիճանի և սեփական ֆինանսական հնարավորությունների ու
նպատակների իրական գնահատումը:
Սույն Հայտարարագրի նպատակն է օգնել Հաճախորդին հնարավորինս ճշգրիտ գնահատել
ռիսկերը արժեթղթերի շուկայում ներդրումների ոլորտում և պատասխանատվության բարձր
զգացումով մոտենալ ներդրումային ռազմավարության ընտրությանը:
Արժեթղթերի շուկայում գործարքները կարող են հանգեցնել ֆինանսական կորուստների:
Արժեթղթերի շուկայում ներդրումների փորձն ու փորձառությունը կարևոր են, բայց չեն
երաշխավորում ապագայում ֆինանսական դրական արդյունքներ: Ինչպես նաև այլ անձանց
ֆինանսական հաջողությունները չեն երաշխավորում նույնպիսի արդյունքներ Հաճախորդի
մոտ:
Ոչ բավարար ծածկույթով գործարքներով (Margin Trading) գործառնությունների
իրականացման ընթացքում գնի և փոխարժեքի համեմատաբար փոքր տատանումներն
անգամ կարող են էապես անդրադառնալ Հաճախորդի ներդրումային հաշվի վրա, ինչը
պայմանավորված է միջոցների փոխառման լծակի էֆեկտով:
Բոլոր ռիսկերի գնահատման և ներդրումային ռազմավարության ընտրության ողջ
պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը:

9. Ռիսկերը լինում են՝

1) Ըստ ներդրողի և ռիսկի աղբյուրի կապի`
 անմիջական – ռիսկի աղբյուրն իրավական հարաբերություններով ուղղակիորեն
կապված է ներդրողի հետ:
 միջնորդավորված
–
ռիսկի
աղբյուրն
իրավական
հարաբերություններով
անմիջականորեն կապված չէ ներդրողի հետ, սակայն ռիսկի աղբյուրի մոտ
անբարենպաստ հանգամանքների ի հայտ գալու արդյունքում առաջացնում է իրար
հաջորդող իրադարձությունների շղթա, որն էլ պատճառ է հանդիսանում ներդրողի
միջոցների և/կամ եկամտի կորստի:
2) Ըստ ռիսկի գործոնների`
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տնտեսական – անբարենպաստ տնտեսական իրադարձությունների ի հայտ գալու
ռիսկ:
Անհրաժեշտ է նշել հետևյալ տնտեսական ռիսկերը`
- գլոբալ - կորստի ռիսկ համաշխարային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ,
- գնային - կորստի ռիսկ գների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում,
- արժութային - կորստի ռիսկ արժույթի փոխարժեքի անբարենպաստ
փոփոխության դեպքում,
- տոկոսային - կորստի ռիսկ տոկոսադրույքների անբարենպաստ փոփոխության
դեպքում,
- սղաճային (ինֆլյացիոն) - կորստի հավանականություն՝ կապված սղաճի հետ,
- իրացվելիության ռիսկ - ժամանակի որոշակի պահին Ակտիվի գնման կամ
վաճառքի հետ կապված առաջացող հնարավոր դժվարություն,
- վարկային - գործընկերոջ կողմից իր պարտականությունների հնարավոր
չկատարում և դրա հետ կապված կորուստներ ներդրողի մոտ, օրինակ` դեֆոլտը,
արժեթղթերի գնորդի անվճարունակությունը, թողարկողի անվճարունակությունը
և այլն:
իրավական փոփոխությունների – արժեթղթերում ներդրումներից հնարավոր
կորուստների առաջացում` կապված նոր օրենսդրական ակտերի ընդունման կամ
էական օրենսդրական ակտերի փոփոխության հետ: Օրենսդրական ռիսկը ներառում
է նաև արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը կարգավորող իրավական –
նորմատիվ
ակտերի
բացակայությամբ
պայմանավորված
կորուստների
հնարավորությունը:
սոցիալ-քաղաքական – պետությունում քաղաքական և տնտեսական արմատական
փոփոխությունների, սոցիալական անկայունության, ռազմական գործողությունների,
ձեռնարկությունների ազգայնացման, հսկվող ձեռնարկությունների և բնական
մոնոպոլիաների գործունեությանը պետական միջամտության ռիսկեր:
քրեական – հակաօրենսդրական գործողությունների հետ կապված ռիսկ, օրինակ`
փաստաթղթային տեսքով թողարկված արժեթղթերի կեղծում, խարդախություն,
անթույլատրելի մուտք համակարգչային համակարգեր և այլն: Ներդրողի համար այն
հանդիսանում է միջնորդավորված ռիսկ:
գործառնական (տեխնիկական, տեխնոլոգիական, կադրային) – տեղեկատվական,
էլեկտրական և այլ համակարգերի անսարքության կամ շուկայի ոչ կատարյալ
ենթակառուցվածքով
պայմանավորված
(այդ
թվում
գործառնությունների
իրականացման տեխնոլոգիաների, կառավարման, հաշվառման և հսկման
գործընթացների, անձնակազմի գործողության կամ անգործության) սխալների
պատճառով առաջացող ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների ռիսկ: Կարելի է
առանձնացնել գործառնական ռիսկերի հետևյալ խմբերը` տեղեկատվական,
էլեկտրական, կոմունիկացիոն համակարգերի օգտագործման, անվանական
արժեթղթերի հաշվառման համակարգի հետ կապված ռիսկեր:
տեխնոգեն – մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացող ռիսկեր`
վթարներ, հրդեհներ և այլն:
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բնական – ռիսկ, որը կախված չէ մարդու գործունեությունից, օրինակ` տարերային
աղետներ (երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլն):

<<Ես կարդացել և հասկացել եմ արժեթղթերով գործառնությունների հետ կապված ռիսկերի
մասին հայտարարագիրը, լսել և ընկալել եմ ռիսկերի բոլոր տեսակների մասին բերված
բանավոր օրինակներն ու առավել մանրամասն բացատրությունները: Ես գիտակցում եմ
արժեթղթերով գործառնությունների հետ կապված իրական ռիսկերը և ընդունում եմ
դրանք:>>
Հաճախորդ ___________________________________________________________
(ԱԱՀ/անվանում, անձնագիր)

_____________________
(ստորագրություն)
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