1.1.3

Ասիա
Ավստրալիա

0.15% գործարքից

12 AUD

N/A

Հոնկոնգ

0.15% գործարքից

50 HKD

N/A

Ճապոնիա

0.15% գործարքից

500 JPY

N/A

1.2

ՀՀ տեղական արժեթղթեր*
Միջնորդավճար

Նվազագույնը

0.05% գործարքի ծավալից

5000 AMD

*Սակագինը չի ներառում Բրոքերի գործընկերների և բորսաների միջնորդավճարները
Օպցիոններ

1.3

միայն առք (buy call, buy put)

Միջնորդավճար

Նվազագույնը

4000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր
պայմանագրի համար

-

1.1-1.3 կետերում սահմանված սակագները ներառում են ԱԱՀ-ը:

2.

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
Ներդրման նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

Ներդրման նվազագույն գումար

30.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ
կամ համարժեք արժեթուղթ

Հիմնական պարգևավճար

0%

Հավելյալ պարգևավճար

30%

2-րդ կետում սահմանված սակագները չեն ներառում ԱԱՀ-ը:

N

Ծառայությունների դիմաց
գանձվող վճարները /ՀՀ դրամ/

Ծառայության տեսակը

3.

Տեղաբաշխում

3.1

Պարտատոմսերի հրապարակային (բաց) տեղաբաշխում

3.1.1.

Պարտատոմսերի
թողարկման
և
տեղաբաշխման կազմակերպչական
աշխատանքներ

Պայմանագրային

Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման փաստացի իրականացում
 Երաշխավորված
դեպքում

տեղաբաշխման տեղաբաշխված
արժեթղթերի
անվանական ծավալի մինչև 2%-ի չափով
3.1.2.
տեղաբաշխված
արժեթղթերի
 Լավագույն
ջանքերով
անվանական ծավալի մինչև 0.5%-ի
տեղաբաշխման դեպքում
չափով
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3.2.
3.2.1.

Բաժնետոմսերի հրապարակային (բաց) տեղաբաշխում

Բաժնետոմսերի
տեղաբաշխման
աշխատանքներ

թողարկման
և
կազմակերպչական

Պայմանագրային

Բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման փաստացի իրականացում
 Երաշխավորված
3.2.2. դեպքում

տեղաբաշխման տեղաբաշխված
արժեթղթերի
անվանական ծավալի 3%-ի չափով

 Լավագույն
տեղաբաշխման դեպքում
3.3.

ջանքերով տեղաբաշխված
արժեթղթերի
անվանական ծավալի 1%-ի չափով

Արժեթղթերի ոչ հրապարակային (փակ) տեղաբաշխում

3.3.1.

Արժեթղթերի
տեղաբաշխման
աշխատանքներ

թողարկման
և
կազմակերպչական

3.3.2.

Արժեթղթերի
տեղաբաշխման
իրականացում

թողարկման
և
տեղաբաշխված արժեթղթերի
փաստացի
անվանական ծավալի 0.3%-ի չափով

4.

Պայմանագրային

Խորհրդատվական ծառայություններ
 մինչև 15 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ 35 000 ՀՀ դրամ

4.1.

Խորհրդատվություն
վարկային
միջոցների
ներգրավման
կազմակերպման վերաբերյալ

 15-50 մլն ՀՀ դրամը
70 000 ՀՀ դրամ

ներառյալ-

 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու

դեպքում-ներգրավված
միջոցների
ընդհանուր ծավալի 0.2%-ի չափով

4.2.

Խորհրդատվություն թողարկողներին՝
արժեթղթերի
շուկայի
միջոցով
300.000 - 500.000 ՀՀ դրամ
ներդրումների
ներգրավման,
արժեթղթերի
գնահատման
հարցերում

4.3.

Խորհրդատվություն ներդրողներին՝
Ժամը՝ 50.000 ՀՀ դրամ
արժեթղթերում
ներդրումներ
կատարելու վերաբերյալ

4.4.

Խորհրդատվություն
ընկերություններին՝
 կապիտալի կառուցվածքի,
300.000 - 500.000 ՀՀ դրամ
 կորպորատիվ ռազմավարության,
 վերակազմակերպման
հարցերի
վերաբերյալ
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4.5.

Արժեթղթերով գործարքների հետ
կապված
հետազոտությունների,
Պայմանագրային՝ կողմերի փոխադարձ
ֆինանսական վերլուծությունների և
համաձայնությամբ
այլ
ընդհանուր
ներդրումային
առաջարկությունների
կազմում
և
տարածում

5.

Դիլերային գործարքներ

5.1.

Արժեթղթերով դիլերային գործարքների իրականացման գներ

Արժեթղթերի առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
համաձայն տվյալ օրվա գնանշման
 մինչև 50 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ
5.1.1.
 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու
պայմանագրային
դեպքում

5.2.

Արտարժույթով դիլերային գործարքների իրականացման համար սահմանվող
փոխարժեքներ

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
համաձայն տվյալ օրվա գնանշման
 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ
5.2.1.
 40 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու
պայմանագրային
դեպքում

5.2.2.

Ֆորվարդ, սվոփ
համաձայն տվյալ օրվա գնանշման
 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ
 40 մլն
դեպքում

ՀՀ

դրամը

գերազանցելու

պայմանագրային

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերում սահմանված սակագները չեն ներառում ԱԱՀ-ը:

6.

Պահառուական ծառայություններ

6.1

Արժեթղթերի հաշվի բացում

անվճար

6.2

Արժեթղթերի հաշվի սպասարկում

10.000 ՀՀ դրամ (տարեկան)

6.3

Արժեթղթերի մուտքագրում դեպո
հաշվին

անվճար

6.4

Արժեթղթերի ներպահառուական
փոխանցում

անվճար

6.5

Արժեթղթերի միջպահառուական
փոխանցում

20.000 ՀՀ դրամ

6.6

Տեղեկանքի տրամադրում

անվճար

Քաղվածքի տրամադրում
6.7

 մինչև 1 տարի վաղեմությամբ

անվճար

 1 տարուց ավել վաղեմությամբ

5.000 ՀՀ դրամ
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7.

Այլ ֆինանսական գործառնություններ

7.1

Արտաքին աուդիտի հարցման
պատասխան նամակի տրամադրում

7.2

Այլ ֆինանսական գործառնություններ

10.000 ՀՀ դրամ
կողմերի փոխադարձ
համաձայնությամբ
Պայմանագրային՝

6-րդ և 7-րդ կետերում սահմանված սակագները ներառում են ԱԱՀ-ը:
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