


2 
 

Հետազոտության հիմնական արդյունքների ամփոփում ....................................................................... 3 

1. Հետազոտման նպատակը և հետազոտող խմբի առջև դրված խնդիրները ................................... 6 

2. CCP համակարգերի զարգացումը և  արդի միտումները ..................................................................... 7 

3.Կենտրոնական գործընկերոջ համակարգը ՌԴ-ում ........................................................................... 22 

4.Կենտրոնական գործընկերոջ համակարգը Թուրքիայում ................................................................ 51 

5. Կենտրոնական գործընկերոջ ինստիտուտը Լեհաստանում ........................................................... 59 

6. CCP-ի գործունեության առանձնահատկությունները Շվեդիայում.................................................. 71 

7. Կենտրոնական գործընկերոջ ինստիտուտի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում ........... 78 

8. Հավելվածներ՝ Կենտրոնական գործընկերոջ միջազգային փորձի ամփոփում ........................... 91 



3 
 

Հետազոտության հիմնական արդյունքների ամփոփում 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/global/en/2015/sep/EBRD_OW_Regional_Central_Counterparty_Report_FINAL.pdf 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 



8 
 

 

 

 

 

                                                           
2THE ROLE OF CENTRAL COUNTERPARTIES, 2007 - CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING: HISTORY, INNOVATION, AND 
REGULATION, RANDALL S. KROSZNER 
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3Նույն տեղում, էջ 33 
4 Central clearing: trends and current issues, BIS, 2015,p. 5 
5 OTC Derivatives Market Reforms, FSB, 2015 
6Central clearing: trends and current issues, BIS, 2015, նույն տեղում 
7Բլոքչեինը հանրային մատյան է, որը ներառում է բոլոր իրականացված գործարքների վերաբերյալ 

ինֆորմացիան՝ դառնալով դրանց ապացուցային հիմքը: Տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս  2 

կողմերին կատարել գործարք առանց 3-րդ՝ վստահելի կողմի միջնորդության: 
8Blockchain Revolution, D. Tapscott, A. Tapscott, 2016 
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9 http://business.nasdaq.com/marketinsite/2016/Building-on-the-Blockchain.html 
10Blockchain Revolution, D. Tapscott, A. Tapscott, 2016, p. 55-57 

http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf
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11THE ROLE OF CENTRAL COUNTERPARTIES, 2007- LINK ARRANGEMENTS OF CENTRALCOUNTERPARTIES IN THE EU – 

RESULTS OF ANESCB SURVEYp. 50-60 
12THE ROLE OF CENTRAL COUNTERPARTIES, 2007 - ISSUES RELATED TO CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING: 

CONCLUDING REMARKS, p. 49 

Գծապատկեր1 CCP-ների քանակային 

բաշխումը ըստ սեփականատերերի 

/կառավարչի աղբյուր՝ BIS 2015 



12 
 

                                                           
13 TRENDS IN CLEARING OF EQUITYTRANSACTIONS BY A CENTRALCOUNTERPARTY, DANMARKS NATIONALBANK 
MONETARY REVIEW, 2016, p. 5 

Գծապատկեր 2. CCP-ների անդամակցության 

միջին կառուցվածքի դինամիկան, աղբյուր՝ 

BIS 2015 
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15THE ROLE OF CENTRAL COUNTERPARTIES, 2007- LINK ARRANGEMENTS OF CENTRALCOUNTERPARTIES IN THE EU – 

RESULTS OF ANESCB SURVEYp. 53 
16REGIONAL CENTRAL COUNTERPARTYA SOLUTION FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 2015, p. 18 
17Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN
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18REGIONAL CENTRAL COUNTERPARTYA SOLUTION FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 2015, p. 25 
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19Principles for financial market infrastructures, Bank for International Settlements and International Organization of 
Securities Commissions 2012. 
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20 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" 
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21Правила клиринга Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество),Часть I. Общая часть 
Утверждена решением Наблюдательного совета Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 
общество) от 20.07.2016 г. (Протокол № 4) 
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22Правила клиринга на фондовом рынке. Утверждена решением Наблюдательного совета Банка 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 24.12.2015 г. (Протокол №8) 
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23Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов: Утверждена решением 
Наблюдательного совета Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 17.06.2016 г. 
(Протокол №2) 



29 
 



30 
 



31 
 



32 
 



33 
 

                                                           
24Правила клиринга Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество): Часть I. Общая часть: Утверждена решением Наблюдательного совета Банка 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 20.07.2016 г. (Протокол № 4) 
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29Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 
Утверждена решением Наблюдательного совета Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 17.06.2016 г. (Протокол №2) 
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30https://www.takasbank.com.tr/en/Pages/MKT.aspx 
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Երաշիքային ֆոնդիմեծություն≥ առավելագույն( անվճարունակության դեպքում ամենամեծ ռիսկ 

ունեցող մասնակցի պարտավորությունը ծածկելու համար պահանջվող ռեսուրսներ, 
անվճարունակության դեպքում մեծությամբ 2-րդև 3-րդ ռիսկ ունեցող մասնակիցների 

պարտավորությունների գումարը ծածկելու համար պահանջվող ռեսուրսներ 
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31https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/CCP%20Default%20Management.pdf - CCP Default 
Management General Application Principles 

https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/CCP%20Default%20Management.pdf
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32https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Complianc

e%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf - Assessment of Takasbank’s 

Compliance as a Central Counterparty with the CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures 

Անվճարունակ
մասնսակցի
նախնական
մարժա

Անվճարունակ
մասնակցի

հատկացումները
երաշխիքայինֆոնդին

Ապահովագրական
ընկերության

փոխհատուցում, եթե
այդպիսին առկա է

Takasbank-ի Dedicated(հիմնական)
կապիտալ

Այլ մասնակիցների երաշխիքային
ֆոնդին վճարներ

Երաշխիքային ֆոնդին կատարվող լրացուցիչ
վճարներ, որոնք կարող են պահանջվել այլ

մասնակիցներից

Takasbank-ի Commited (լրացուցիչ) կապիտալ (մինչև
նորմատիվային մեծություն)

https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Compliance%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf
https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Compliance%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf
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Բանկային համակարգում Վարկային, շուկայական, 
գործառնական ռիսկերի համար սահմանվող նվազագույն
կապիտալ(հաշվարկվածԲազել 2-ի հիման վրա)

B = Նախորդողտարվա ընթացում CCP ծառայությունների
մատուցմաննառնչվող գործառնական ծախսերի 75 % 

Takasbank-ի հիմնական կապիտալ, որն հաշվարկվում է՝

C = (A+B)*25%

Takasbank-ի լրացուցիշ կապիտալ(հատկացում), որն
հաշվարկվում է՝

D = Նորմատիվային կապիտալ - A - B- C

A 

B 

C 

D 
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33https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Complianc

e%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf - Assessment of Takasbank’s 

Compliance as a Central Counterparty with the CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures 
34https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/CCP%20Default%20Management.pdf - CCP Default 
Management General Application Principles 

https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Compliance%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf
https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Assessment%20of%20Takasbank%E2%80%99s%20Compliance%20as%20a%20Central%20Counterparty%20with%20the%20CPMI-IOSCO.pdf
https://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/CCP%20Default%20Management.pdf
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35Polish Financial Supervision Authority (KNF) decision of 8 April 2014 - authorisation for the provision of clearing services as a 

CCP 
36Rules of Transaction Clearing (organised trading)ևRules of Transaction Clearing (non-organised trading)  

http://www.kdpwccp.pl/en/kdpw_ccp/Documents/KNF_Decision_EN.pdf
http://www.kdpwccp.pl/en/Rules/Documents/2016/Rules_of_transaction_clearing_01_09_2016.pdf
http://www.kdpwccp.pl/en/kdpw_ccp/Development/OTC_CLEARING/Documents/2016/Rules/KDPWCCP_Rules_OTC_01_09_2016.pdf
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37Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories  
38Europian Securities and Markets Authority,  ստեղվել է 2009 թվականին՝ Կարգավորում 1095/2010-ով: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN
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39Regionalcentralcounterparty-A solutionfor Centralandeasterneurope, EBRD 
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Անվճարունակ մասնակցի հատկացումներ

Մարժա: Նախնական դեպոզիտ > նախնական մարժա > 
լրացուցիչ մարժա

Անվճարունակ մասնակցի հատկացումները երաշխիքային
ֆոնդին

KDPW_CCP-ի սեփական միջոցներ - պահանջված կապիտալի
նվազագույնը 25 տոկոսի չափով

Վճարունակ մասնակիցների հատկացումները երաշխիքային
ֆոնդին

KDPW_CCP-ի սեփականֆոնդեր (պահանջված կապիտալի
մինչև 110%-ի չափով)

KDPW_CCP-ի քլիրինգիանդամների լրացուցիչ
հատկացումներ դեֆոլտֆոնդում

KDPW_CCP-ի մնացյալ միջոցները
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40 1 լեհական զլոտի(PLN) = 0.26 USD, 10.10.2016 
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41 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Staff Country Reports, Washington,D.C. 2011 
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42http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing 
43https://www.eba.europa.eu/documents/10180/105101/EBA-DraftRTS-2012-01--Draft-RTS-on-capital-

requirements-for-CCPs---WITH-CORRECTED-TYPOS_1.pdf, pg.10 

 Non-clearing member – առևտրի մասնակից, ով քլիրինգ է իրականացնում 

գլխավոր քլիրինգի մասնակցի օգնությամբ 

 Direct clearing member – մասնակից, ով իրավասու է մասնակցել քլիրինգի 

գործընթացին իր անունից, հաճախորդի անունից հաճախորդի անհատական 

հաշվին և հաճախորդի անունից ընհանուր հաշվի հաշվին 

 General clearing member- նույն Direct clearing member-ն է, բացառությամբ, 

որ General clearing member-ը կարող է նաև մասնակցել քլիրինգային 

գործընթացին նաև Non-clearing member –ի անունից: 

 

http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/105101/EBA-DraftRTS-2012-01--Draft-RTS-on-capital-requirements-for-CCPs---WITH-CORRECTED-TYPOS_1.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/105101/EBA-DraftRTS-2012-01--Draft-RTS-on-capital-requirements-for-CCPs---WITH-CORRECTED-TYPOS_1.pdf
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44 Payment, clearing and settlement systems in Sweden, CPSC- Red Book,p.380 
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1.Նախնականմարժայիսահմանում 

2.Երաշխիքայինֆոնդերիձևավորում 

3.Գրավադրվողակտիվներիկազմիևվերջիններիսգնահատմանմ

եխանիզմներիսահմանում 
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45http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing/risk-management/default-fund 

http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing/risk-management/default-fund
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46http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing/operations 

http://business.nasdaq.com/trade/clearing/nasdaq-clearing/operations
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47http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2015/sep/EBRD_OW_Regional_Central_Counterparty_Report_FINAL.pdf 
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48
Շահութաբերության ընդունելի մեծությունը նախընդտրելի էր ընդունել միջին բանկային ROE –ին համապատասխան/2.67%/, սակայն նույնիսկ բանկային ավանդի միջին մեծության (2016թ դեկտեմբերին 1 տարուց ավել 

ժամկետայնության դրամային  ավանդի մեծությունը՝ 12.1 % ) հետ համեմատումը այդ ցուցանիշը թույլ չի տալիս հաշվարկների համար որպես հիմք ընդունել: Այս առումով որպես նախընտրելի շահութաբերության պայմանական 
մեծություն ընդունվում է միջնաժամկետ պարտատոմսերի միջին եկամտաբերությունը՝ 10.1%: Մեր կողմից ընդունվումէ նաև այն հանգամանքը, որ ներդրման ռիսկայնության առումով նույնիսկ շահութաբերության նման մակարդակը 
ներդրողի համար կարող է ընդունելի չլինել:  
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Շվեդիա Լիտվա Լատվիա Էստոնիա Սլովենիա Լեհաստան Գերմանիա Թուրքիա ԱՄՆ Ռուսաստան Ղազախստան

Գոյություն ունի արդյոք CCP համակարգ Գործում է CCP համակարգ CCP Համակարգ ներդրված չէ CCP Համակարգ ներդրված չէ CCP Համակարգ ներդրված չէ CCP Համակարգ ներդրված չէ Գործում է CCP համակարգ Գործում է CCP համակարգ Գործում է CCP համակարգ Գործում է CCP համակարգ Գործում է CCP համակարգ Համակարգ ներդրված է միայն ածանցյալների համար

Բացակայության դեպքում, ինչպիսի 

քիրինգային համակարգ է գործում

NASDAQ Vilnius-ում վերջնահաշվարկը իրականացվում Т+2-ում: 

Պետական պարտատոմսերի ավտոմատացված վերջնահաշվարկը 

իրականացվում է Т+1-ում: Գործարքի անդամները առանձին 

գործարքերի համար կարող են պայմանավորվել վերջնահաշվարկի այլ 

մեխանիզմներ՝ Т+1 - Т+6: Արտաբորսայում գործարքներն 

իրականացվում են T + 0

LCVPD-ում գործում է հաճախորդների ամփոփ հաշիվների մոդելը

վերջնահաշվարկն իրականացվում է  Т+2 համակարգով: Գործարքի 

անդամները առանձին գործարքերի համար կարող են պայմանավորվել 

վերջնահաշվարկի այլ մեխանիզմներ՝ Т+0-ից  - Т+40: 

վերջնահաշվարկն իրականացվում է  Т+2 համակարգով: Գործարքի 

անդամները առանձին գործարքերի համար կարող են պայմանավորվել 

վերջնահաշվարկի այլ մեխանիզմներ՝ Т+1 - Т+6: 

Central Securities Depository-ում 

արժեթղթերով գործարքների 

վերջնահաշվարկն իրականացվում է  

Т+2 համակարգով:

Արժեթղթերի քլիրինգն արվում է  The Depository Trust & Clearing Corporation 

կամ Fedwire-ի կողմից, իսկ ածանցյալների քլիրինգը՝ CME group-ի կողմից, որը  

Chicago Mercantile Exchange-ի, the Chicago Board of Trade-ի և the New York 

Mercantile Exchange-ի միավորումից է ստեղծվել: Ինչպես նաև կա  The Options 

Clearing Corporation, որը մատուցում է CCP ծառայույուններ:                                                        

CCP -ի բացակայության դեպքում գոյություն 

ունի արդյոք երաշխիքային հիմնադրամ Երաշխիքային հիմնադրամ չի ձևավորվում ձևավորում է երաշխիքային հիմնադրամ ձևավորում է երաշխիքային հիմնադրամ

Երաշխիքային հիմնադրամ չի 

ձևավորվում

Երաշխիքային հիմնադրամներ գոյություն ունեն ըստ 

շուկաների

Եթե առկա են CCP համակարգի 

բացակայության պատճառներ նշել դրանք

Ով է հանդիսանում CCP մարմին NASDAQ OMX DM (Derivative matket) KDPW_CCP 

Eurex Clearing AG                                                            European 

Commodity Clearing AG (ECC) Istanbul Settlement and Custody Bank Incorporation (Takasbank)

Արժեթղթերի քլիրինգն արվում է  The Depository Trust & Clearing Corporation 

կամ Fedwire-ի կողմից, իսկ ածանցյալների քլիրինգը՝ CME group-ի կողմից  Банк "Национальный Клиринговый Центр"

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"-միայն ածանցյալների 

համար

Որ թվականից է գործում CCP համակարգը

2008թ.ից NASDAQ OMX DM-ը գործում է սկանդինավյան 

ածանցյալների շուկայում, այդ թվում շվեդական:Իսկ 2010թ.-ից 

NASDAQ OMX DM-ը սկսեց իրակավնել նաև ռեպո գործարքների 

կենտրոնացված քլիրինգ: 

Երաշխավորության հիմնադրամներ ստեղծվել են 

դեռևս 1994 թ-ից սկսած՝ երբ հիմնվեց KDPW-ն: CCP 

ինստիտուտի ձևավորումն ամբողջանում է 2011թ-ին, 

երբ առանձնացվեց KDPW_CCP`որպես քլիրինգի 

իրացվելիության երաշխավոր:

Գերմանիայում Բաց շուկայի (Open market) ստեղծումը նպաստեց Deusche 

Borse AG-ի կողմից  CCP համակարգի ներդրմանը՝ ի դեմս Eurex Clearing AG-ի 

ստեղծման : Ներկայումս այն պլանավորում է ընդլայնել գործունեության 

շրջանակները` գործելով արժեթղթերի շուկայի նաև այլ սեգմենտներում:

2004թ.-ից Թուրքիայի ածանցյալների շուկայում: 2013թ.-ից CCP համակարգը սկսել է գործել նաև 

Արժեթղթերի բորսայում, իսկ 2014թ.-ից նաև բորսայում ցուցակված ածանցյալների շուկայում

1790 թվականին բացվել է 1-ին  Philadelphia Stock Exchange-ը: 1870 

թվականին այն 1-ին US Stock Exchange-ն էր, որը սկսեց օգտագործել clearing 

system:

ՌԴ ԿԲ կողմից CCP կարգավիճակը շնորհվել է 2013 

թվականից, , 2014թից հնդիսանում է 

համակարգային նշանակության   կենտրոնական 

կոնտրագենտ Քլիրինգի իրականացման լիցենզիա ստացել է 2012 թ-ին

Ինչպիսի իրավական փաստաթղթերով է 

կարգավորվում

1.Շվեդիայի "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ակտ (2007:528) 

2.Շվեդիայի “Ֆինանսական գործիքներով առևտրի” ակտ  

(1991:980)

3. Շվեդիայի “Առաջնահերթության իրավունքի մասին” ակտ 

(1970:979)

4. Շվեդիայի “Սնանկության մասին” ակտ (1987:672)

5. NASDAQ OMX DM-ի ընդհանուր կանոններ և կանոնակարգեր

Կարգավորում 648/2012 Եվրոպական պառլամենտի և 

խորհրդի, 2012թ. հուլիսի 4-ի, Արտաբորսայական 

ածանցյալների, կենտրոնական գործընկերների և 

առևտրային ռեպոզիտորների վերաբերյալ                                                                                                          

Գործարքների քլիրինգի կանոններ(կարգավորվող 

շուկա)                                                                Գործարքների 

քլիրինգի կանոններ(չկարգավորվող շուկա)                                                                                                                                                                     

1.«Բանկային գործունեության մասին օրենք» հոդված 1, 31 2.«Բունդեսբանկի 

մասին օրենք» հոդված 3      3.«Փոխըմբռնման հուշագիր»՝ կնքված 

Բունդեսբանկի, BaFin-ի, Շվեյցարիայի ազգային բանկի, FINMA-ի կողմից 

4.CPSS/IOSCO և ESCB-CESR դրույթներին համապատասխանության կանոններ 

5.«Ֆինանսական շուկայի ենթակառուցվածքների գործունեության 

սկզբունքներ» (PFMI,2012)

1. Կապիտալի շուկայի մասին օրենք

2. Վերջնահաշվարկի և քլիրնգային կազմակերպությունների ընդհանուր կանոններ

3. Takasbank -ի կենտրոնացված գործակալի կանոններ

4. Takasbank -ի վերջնահաշվարկի և քլիրնքի կանոններ

5. Շուկայի դիրեկտիվներ և ընթացակարգեր

1. Քլիրինգային գործակալության կարգավորման ստանդարտներ (թողարկում 

34-16900) 1980թ հունիսի 17                                         2. Քլիրինգային 

գործակալությունների արժեթղթերի գրանցումը (թողարկում 34-20221 1983թ 

սեպտեմբերի 23)    3.Արժեթղթերի առևտրի գրանցումը և հաստատումը 

(թողարկում 34-3929) 1998թ ապրիլի 6                                           4. Արժեթղերով 

գործարքների կարգավորման հայեցակարգը (թողարկում 33-8398) 2004թ 

մարտի 11

1. Քլրինգի,  քլիրինգային գործունեության  և 

կենտրոնական ոկտնագենտի մասին օրենք 

2.Ազգային քլիրինգային կենտրոն բանկի ԲԸ Քլրինգի 

կանոններ 3. Ազգային քլիրինգային կենտրոն բանկ 

ԲԸ Կենտրոնական կոնտարգենտի առանձնացված 

կապիտալի հաշվարկման մեթոդիկա

1.Արժեթղթերի շուկայի մասին օրենք, 2.Կենտրենական 

կոնտրագենտի գործունեության կանոններ հաստատված 

Ազգային բանկի կողմից

Որ շուկաներում և գործիքներով է գործում 

CCP համակարգը

Ստանդարտացված ածանցյալների և ռեպո շուկայում, ինչպես 

նաև միջբանկային շուկայում ածանցյալներով, առևտրային 

ինեքսներով, տոկոսադրույքի հիմքով  գործառնությունների 

դեպքում Արժեթղթերի, ածանցյալների և փողի շուկաներում

Eurex Clearing AG-ն ապահովում է միասնական քլիրինգի իրականացում 

երկրում իրականացվող ռեպո (Euro-Repo trades), պարտատոմսերով (Eurex 

Bonds trade) և ածանցյալ արժեթղթերով գործարքների համար:          European 

Commodity Clearing AG (ECC)-ն տրամադրում է էներգիայի և  դրա հետ կապված 

ապրանքների ինչպես բորսայական, այնպես էլ արտաբորսայական 

քլիրինգային ծառայություններ: Ածանցյալների և արժեթղթերի փոխառության շուկայում (Securities lending market) արժեթղթերի և ածանցյալների շուկաներում

Արժեթղթերի առք ու վաճառք, Ածանցյալներ, Ռեպո 

գործարքներ, սվոփներ, արտարժույթ Ածանցյալներ

Ինչպիսին է վերջնահաշվարկի ցիկլը T+0, T+1

T+2(Բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, ETF, 

արտաբորսայական առևտուր), T+1(պարտատոմսեր, 

արտաբորսայական առևտուր)

Վերջնահաշվարկն իրականացվում է գործարքի օրվանից հետո 2-րդ 

աշխատանքային օրը (T+2): Վճարման դիմաց գործարքները կարող են 

իրականացվել միայն որոշ չափանիշների բավարարելու դեպքում: 

Վերջնահաշվարկի ցիկլը կարող է տատանվել T+0-ից T+40: T+0, T+1, T+2 Ազգային արժեթղթերի քլիրինգային կորպորացիան՝ T+3 T+0, T+ T+2

Որոնք են CCP մարմնի նկատմամբ 

սահմանվող պահանջները

• Եթե CCP-ի կապիտալը ավելի քիչ է քան 7,5մլն EUR-ի 110%-ը , 

ապա CCP-ն պետք է  դրա մասին անհապաղ տեղեկացնի 

համապատասխան մարմիններին և մեկ շաբաթվա ընթացքում 

համալրի անհրաժեշտ քանակը :

• Դեֆոլտի համար պարտադիր պահուստի 

առկայություն/պահուստի չափը տարեկան կտրվածքով 

վերանայվում և փոփոխվում է/

• Շվեդիայի "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ակտ(2007:528)-ի և 

Շվեդիայի “Ֆինանսական գործիքներով առևտրի” ակտ  

(1991:980)-ի համաձայն Կենտրոնական գործընկերոջ 

գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիայի 

առկայություն

•  Ռիսկերի կառավարման պարտադիր համակարգ

• Տխնիկական համակարգերի համապատասխան 

զարգացվածություն

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ներքին 

աուդիտի առկայություն

1. Ունենալ կառավարման արդյունավետ համակարգ և 

տեխնոլոգիական լուծումներ, այդ թվում՝ ձևավորել 

անկախ Ռիսկերի հանձնաժողով                                                                                        

2. Ունենալ նվազագույն հասանելի կապիտալ՝ 7,5 մլն 

եվրո, իսկ փաստացի նվազագույն կապիտալը(ներառյալ 

պարտադիր մասնակցությունը երաշխիքային ֆոնդին)՝ 

9,4 մլն եվրո                                                                                                                                       

3. Քլիրինգի մասնակիցների համար սահմանել այնպիսի 

մարժաներ, որոնք կկարողանան ծածկել ադեկվատ 

ժամանակային հորիզոնում հնարավոր կորուստները                            

4.Ունենալ երաշխիքային ֆոնդ, որը նվազագույնը 

կկարողանա ծածկել խոշորագույն պարտավորությունն 

ունեցող անդամի, կամ պարտավորությունների 

մեծությամբ երկրորդ և երրորդ անդամների(եթե 

վերջիններիս գումարային պարտավորությունները մեծ 

են առաջինից) հնարավոր դեֆոլտի առաջացրած 

իրացվելիության պահանջը:

1. Կազմակերպչական պահանջներ

- CCP-ին պետք է ունենա իր գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառին 

առնչվող ամբողջովին հիմնավորված, պարզ և թափանցիկ ինստիտուցիոնալ 

հիմք 

- Կառավարման թափանցիկ, ֆինանսական կայունության և անվտանգության 

պահանջներին բավարարող մեխանիզմների առկայություն

- Ռիսկերի կառավարման ընդգրկուն համակարգի առկայություն

2. Վարկային և իրացվելիության ռիսկի կառավարում

- Վարկային ռիսկի կառավարման ընդգրկուն համակարգի առկայություն

- Գրավի ընդունման հստակ չափանիշների սահմանում 

- Մարժաների սահմանման հստակ քաղաքականության առկայություն

- Իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականության առկայություն

3. Վերջնահաշվարկ

- Վերջնահաշվարկի հիմնավորված մեխանիզմների առկայություն

4. Անվճարունակության կառավարում

- Մասնակցի անվճարունակության կառավարման արդյունավետ և հստակ 

սահմանված կանոնների առկայություն

5. Գործառնական ռիսկերի և ընդհանուր բիզնեսի կառավարում

- Գործառնական ռիսկերի կառավարման համակարգի առկայություն

- Ներքին վերահսկողության, հաշվապահական հաշվառման վստահելի 

համակարգի առկայություն

6. Հասանելիություն

- Մասնակիցների ընտրության թափանցիկ և ռիսկի վրա հիմնված կանոնների 

առկայություն

- Քլիրինգի մասնակիցների հաճախորդների հետ կապված ռիսկերի 

բացահայտման և կառավարման կանոնների առկայություն

7. Արդյունավետություն

1. Ունենալ կառավարման արդյունավետ համակարգ և տեխնոլոգիական լուծումներ

2. Սահմանել ռիսկերի կառավարման համակարգեր

3. Ձևավորել երաշխիքային ֆոնդ

4. Ապահովել Commited և  Dedicated կապիտալների պահանջվող մեծությունը

1. Ունենալ լավագույն տեխնոլոգիական լուծումներ և կառավարման 

արդյունավետ համակարգ 

2. ունենալ ռիսկերի կառավարման համակարգեր

3. Ձևավորել երաշխիքային ֆոնդ

1. հրապարակի կոնսոլիդացված և ֆինանսական 

հաշվետվություններ2.Եթե համատեղումէ 

գործունեության այլ տեսակի հետ, որը թույլատրված 

է, պետք էունենա հատուկ ստորաբաժանում կամ 

ստորաբաժանումներ քլրինգի համար, 3.ԿԲ հետ  

փաստաթղթաշրջանաեության և տեղեկատվության 

փոխանցման էլեկտրոնային  համակարգ, 

4.բորքերային, դիլերային, փաթեթի կառավարման,  

ռեեստրի վարման, դեպոզիտարային 

գործունեության իրականացման հետ համատեղման 

սահմանափակումներ և արգելքներ, 

5.գործունեությունը կարող է համատեղել բանկային 

և վարկային գործունեության հետ, սկայն հնարավոր 

են սահմանփակումներ այն գործարքների  

իրականացման առումով, որոնց կող է ինքը 

հանդիսանում, 6.ներքին աուդիտի համակարգ, 

7.ֆինանսական կայունությանհետ կապված 

նորմատիվներ, սեփթական միջոցներ 300 մլն ռուբլի 

մինիմալ չափ, Բանկերի պարտադիր 

նորմատիվները իրենց վրա չեն ազդում

1.Պետք էլինի քլրինգային կազմակերպություն, բորսա կամ 

կենտրոնական դեպոզիտարիան 2.Պահանջներ 

կազմակերպական կառուցվածքի նկատմամբ, 3. ռիսկերի 

կառավարման համակարգի առկայություն, 4.ներքին աուդիտի 

և վբարահսկողության համակարգի առկայություն 

5.Ծրագրային և տեխնիկական պահանջներ

Ովքեր կարող են լինել CCP անդամներ

Արժեթղթերի  առևտրով զբաղվելու լիցենզիա ունեցող 

իրավաբանական անձիք

Ներդրումային ընկերություններ, տեղական բանկեր, 

արտասահմանյան ներդրումային ընկերություններ, 

քլիրինգային ընկերությունները

CCP անդամ կարող են լինել այն սուբյեկտները, որոնք հաճախորդներին 

դրամական միջոցների կամ արժեթղթերի գրավով վարկեր տրամադրելու 

թույլտվություն ունեն: Մասնակցությունը սահմանափակվում է այն 

շուկաներով, որտեղ գործում են CCP-երը: Բորսայի մասնակիցները, որոնք 

ցանկանում են լինել քլիրինգի ուղղակի կամ ընդհանուր անդամներ, պետք է 

ունենան քլիրինգային գործունեության իրականացման լիցենզիա: Հակառակ 

դեպքում նրանք իրենց գործարքների քլիրինգը կարող են իրականացնել GGM-ի 

կամ DCM աֆիլավորված ընկերության միջոցով: Կնտրոնական բանկը և ներդրումային ընկերություններ(բանկեր, բրոքերային ընկ)

Ներդրումային ընկերություններ, բանկեր, բրոկերային և դիլերային 

ընկերույուններ, ֆյուչերսներ վաճառոներ, արտասահմանյան 

ընկերությունների արժեթղթեր, որոնք սպասարկում են և պրոեսիոնալ 

թրեյդերների ինչպես նաև public customer-ների

Բանկեր, արժեթղթերի շուկայի պրոֆեսիոնալ 

մասնակիցներ Առևտրի մասնակիցները

CCP անդամակցությության ինչ եղանակներ 

կան

• Non-clearing member –ոչ քլիրինգային անդամ

• Direct clearing member – քլիրինգի ուղղակի մասնակիցներ

• General clearing member- քլիրինգի ընդհանուր անդամներ

1.Քլիրինգի ընդհանուր անդամ                                                                                                                 

2.Քլիրինգի անհատական/ուղղակի/ անդամ                                                                                                          

3.Քլիրինգի ոչ-անդամ

• Քլիրինգի ուղղակի մասնակից(Direct Clearing Member)-շուկայում գործում է 

որպես բրոքեր

• Քլիրինգի ընդհանուր մասնակից (General Clearing Member)-իրականացում է 

ինչպես սեփական, այնպես էլ հաճախորդների գործարքների քլիրինգ

• Քլիրինգի ուղղակի մասնակիցներ- Direct Clearing Member

• Քլիրինգի ընդհանուր անդամներ - General Clearing Member Քլիրինգի մասնակիցներ և անդամներ

Քլրինգի А,О, Б, В կատեգորիայի մասնակիցներ-

կախված լրիվ, մասնակի, և առանց ապահովման 

քլրինգի իրականացման հնարավորության  հետ

Անդամակցության տեսակները ըստ շուկաների են՝ ֆոնդային, 

արժութային և ածանցյալների

Որոնք են CCP անդամների նկատմամբ 

սահմանվող պահանջները

CCP անդամները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին՝        

• Ուղղակի մասնակցիների բազային կապիտալը պետք է  լինի 

առնվազն 10 մլն SEK /շվեդական կրոնա/

• Ընդհանուր մասնակցիների բազային կապիտալը պետք է  լինի 

առնվազն 500 մլն SEK /շվեդական կրոնա/

• Բոլոր մասնակիցները պարտադիր պետք է ունենան 

որակավորված բրոքերներ և back office անձնակազմ

• Մի շարք պարտադիր պահանջներ կապված ռիսկերի 

կառավարման, տեխնիկական համակարգերի 

զարգացվածության,և ներքին աուդիտի հետ:

1. Նվազագույն կապիտալի պահանջ

Քլիրինգի հիմնական անդամ(GUR)  Բանկ-PLN 50 մլն(€ 

11.6 mln), գումարած (×)PLN 5 մլն(€ 1.16 mln) այլ 

յուրաքանչյուր սուբյեկտի ներկայացման համար, 

Բրոքերային ընկերություն- PLN 15 մլն,(€ 3.48 mln) 

գումարած (×)PLN 2 մլն(€ 0.46 mln) այլ յուրաքանչյուր 

սուբյեկտի ներկայացման համար, Քլիրինգային 

ընկերություն- PLN 100 մլն(€ 23.23 mln)

Ուղղակի քլիրինգի անդամ(BUR)  Բանկ-PLN 25 մլն(€ 5.8 

mln), Բրոքերային ընկերություն PLN 4 մլն( € 0.92 mln)

2.Համապատասխան մակարդակի 

նյութատեխնիկական ապահովվածության պահանջ            

3.Մարժաների պահանջ: Նախանական մարժա, 

նախնական դեպոզիտ/նվազագույնը՝ 100 000 PLN(€ 

23231)/ և լրացուցիչ մարժա                                                                                                                                 

4.Երաշխիքային ֆոնդում/ֆոնդերում/ պարտադիր 

ավանդադրումների պահանջ

ССP անդամները պետք է բավարարեն 3 խումբ չափանիշների.

1.նորմատիվ-իրավական պահանջներ

Մասնակիցների գործունեությունը պետք է համապատասխանի ԵՄ և 

Շվեյցարիայի ֆինանսական շուկաների վերահսկողության մարմնի կողմից 

սահմանված չափանիշներին: Բացի այդ, CCP անդամ կարող են լինել այն 

սուբյեկտները, որոնք հաճախորդներին դրամական միջոցների կամ 

արժեթղթերի գրավով վարկեր տրամադրելու թույլտվություն ունեն:                                                                               

2.Օպերացիոն  և  տեխնիկական  պահանջներ

Գործընթացի անընդհատության ապահովման համար մասնակիցները պետք է 

ունենան քլիրինգային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող 

գոնե 1 գործընկեր: Բացի այդ, այն պետք է ապահովված լինի 

համապատասխան տեխնիկական միջոցներով բոլոր գործարքների 

ձայնագրման,ամրագրման, վերահսկման, ինչպես նաև  մարժաների 

հաշվարկման համար:  3.Ֆինանսական պահանջներ

CCP-ի պոտենցիալ մասնակցի վարկային ռիսկի գնահատումն իրականացվում է 

CAMELS մեթոդով,որն ընդգրկում է հետևյալ գործոնները.

- կապիտալի բավարար մակարդակ 

-ակտիվների որակ, որը հիմնականում որոշվում է՝ որպես ժամկետանց 

վարկերի տեսակարար կշիռ ընդհանուր վարկերի մեջ 

- կառավարման որակ, որը որոշվում է՝ հաշվի առնելով տեղեկատվության 

թափանցիկության աստիճանը 

- շահույթի մակարդակ, որը որոշվում է ծախսերի և եկամուտների 

տարբերությամբ

- իրացվելիության մակարդակ  

- զգայունությունը շուկայական ռիսկի նկատմամբ      Վերոնշյալից բացի հաշվի 

են առնում նաև այնպիսի գործոններ,ինչպիսիք են աշխատանքային 

միջավայրը, շուկայական դիրքը, բիզնես ռազմավարությունը  և այլն:

CCP ուղղակի անդամները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին՝

1. Լինեն ֆոնդային բորսայի անդամ

2. Սեփական կապիտալի մեծությունը բանկերի համար պետք է լինի նվազագույնը 50.000.000 

Լիրա, իսկ բրոքերային ընկերությունների համար 10.000.000 լիրա:

3. Takasbank –ի կողմից սահմանված ռեյթինգիՆվազագույնը TBD7 rating

4. Մի շարք ներքին կանոնակարգերի ընդունում – ռիսկերի կառավարման, ներքին աուդիտի և այլն

CCP ընդհանուր մասնակիցները բացի վերոնշյալից՝

1. Պահառուական ընդհանուր ծառայությունների մատուցման թույլտվություն

2. Համապատասխանաբար 500.000.000 և 100.000.000 սեփական կապտակ

3. TBD3 rating

1. Անդամը պետք է լինի բրոկերային, դիլերային կամ ֆյուչերսների առևտրով 

զբավող կազմակերույուն SEC-ում, CFTC-ում կամ ոչ ամերիկյան արժեթղթերի 

առրտրով զբաղվող կազմակերպությունեւմ գրանցված 2. Անդամը պետք է 

բավարարի կապիտալի նվազագույն պահանջը (սկզբնական պահանը՝ 

2.500.000 ԱՄՆ դոլար է կամ ինչքան որոշի OCC-ի տնօրենների խորհուրդը) 3. 

Անդամը պետք է ունենա որակավորված անձնակազմ և համապատասխան 

տեխնիկական հագեցվածություն քլիրինգային գործընթացը կազմակերպելու 

համար 4.Աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվություններ  5. Շատ այլ 

կարգավորող փաստաթղթեր

А-Կենտրոնական բանկ, առանց ապահովման 

կարող է մասնակցել քլիրինգին, Պահանջներտ 

տարբեր են կապված շուկայից.Б-մակարդակի 

դեպքում պետք է մանսակցություն երաշխիքայկին 

ֆոնդում ֆոնդային շուկայի համար 5մլն ռուբլուն 

համարժեք

Ընդհանուր մասնակցություն՝ բրոքերային և դիլերային 

լիցենզիա,  Ոչ ռեզիդենտների համար այլ պահանջներ

CCP Ռիսկերի կառավարման ինչպիսի 

համակարգեր են ներդրված

1. Նախնական մարժայի սահմանում

2. Երաշխիքային ֆոնդերի ձևավորում

3. Գրավադրվող ակտիվների կազմի և վերջիններիս 

գնահատման մեխանիզմների սահմանում 

KDPW_CCP-ի ռիսկերի կառավարման մեխանիզմը 

կարգավորվող շուկայում հիմնված է SPAN®( The 

Standard Portfolio Analysis Of Risk), իսկ 

արտաբորսայական շուկայում՝ VAR(Value at Risk) 

հայտնի մեթոդոլոգիաների վրա:

KDPW_CCP-ն օգտագործում է SPAN® մեթոդոլոգիան՝ 

հաշվարկելու քլիրինգի անդամներին ներկայացվող 

մարժաների պահանջները:

Eurex–ում գործում է ռիսկերի կառավարման ամբողջական համակարգ, որն իր 

մեջ ընդգրկում է և առանձին Eurex Clearing-ի, և Deshce Borse Group (DBG)-ի 

կողմից սահմանված նպատակներ, գործիքներ և մեխանիզմներ: DBG-ի 

մակարդակով գործում է ռիսկերի կառավարման առանձին խումբ` Group Risk 

Management (GRM), որը սահմանում է գործունեության ընդհանուր 

նպատակները, կառավարում է DBG-ի ռիսկային գործարքները և իր մեջ 

ներառում է նաև Բիզնեսի շարունակական կառավարման 

քաղաքականությունը (Business Continuty Management policy (BCM): CCP-ները 

վերահսկում են իրենց մասնակիցների գործունեությունը իրական ժամանակի 

ռեժիմով` կիրառելով տարատեսակ գործիքներ` բացառելու համար մեկ 

մասնակցի անվճարունակության դեպքում ընդհանուր համակարգում ռիսկի 

առաջացման վտանգը: Լայնորեն կիրառվում են սթրես-թեստավորման և 

վիճակագրական վերլուծության մեթոդները: 

1. Նախնական մարժայի սահմանում

2. Երաշխիքային ֆոնդերի ձևավորում

3. Գրավադրվող ակտիվների կազմի և վերջիններիս գնահատման մեխանիզմների սահմանում

4. Commited և  Dedicated  կապիտալի սահմանում և ապահովում

5. CCP անդամների ֆինանսական վիճակների շարունակական վերլուծություն

1. Նախնական մարժայի սահմանում

2. Երաշխիքային ֆոնդերի ձևավորում 3.  Risk Based Haircut 

մեթոդաբանություն 

1.Երաշխիքային ֆոնդի սահամանում 2.Ստրեսային 

ապահովվածություն, Մարժային պահանջներ 

.3.Քլրինգային կենտրոնը նույնպես իր ներդրումը 

պետք է ունենա 2մլն ռուբլու չափով

1.Մարժային սահմանափակումներ, 2.ռեզերվային 

ֆոնդ/քլրինգի կազմակերպչի կողմից,3.երաշխիքային ֆոնդ՝ 

առևտրի մասնակիցների կողմից

Ինչպիսի մարժաներ են սահմանվում և 

ինչպիսին է վերջինիս հաշվարկման կարգը

Սահմանված նախնական մարժան պետք է ծածկի մասնակցի 

պորտֆելի մեծ մասսը, հնարավոր դեֆոլտի 

դեպքումՀաշվարկվում է SPAN մեթոդով: Օրական մարժան 

կազմված է առաջնային հաստատուն մարժայից և փոփոխուն 

մարժայից:

• Նախնական մարժա: Հաշվարկվում է SPAN® 

մեթոդոլոգիայով՝ հաշվի առնելով անդամի պորտֆեյլում 

առկա ֆինանսական գործիքների կոռեյլացիաները: 

• Նախնական դեպոզիտ: Ապահովագրում է օրվա մեջ 

քլիրինգի անդամի ռիսկի փոփոխություններից՝ հաշվի 

առնելով անդամի պորտֆեյլը, գործիքների գների, 

փոխարժեքների, տոկոսադրույքների և այլ ռիսկերի 

պարամետրերի փոփոխությունը, որոնք սահմանվել են 

KDPW_CCP-ի կողմից: 

• Լրացուցիչ մարժա: Դեպոնացվում է այն դեպքում, երբ 

անդամի համար հաշվարկված չծածկված ռիսկը, որը 

երաշխավորված է քլիրինգի ֆոնդի կողմից, 

գերազանցում է այդ ֆոնդում քլիրինգի անդամի 

ընդհանուր ավանդադրմանը: 

Սահմանվում են մարժաների հետևյալ տեսակները.                   1. սկզբնական 

մարժա- օգտագործվում է մասնակիցների բաց դիրքերի քլիրինգի ռիսկերի 

նվազեցման համար               2. փոփոխական մարժաներ- հավաքագրվում և 

օգտագործվում են շուկայական գների փոփոխության ազդեցությունը 

նվազագույնի հասցնելու համար 3.ամենօրյա մարժա - վճարում է այն դեպքում, 

երբ դիրքերը անընդհատ փոխվում են գների կամ նոր գործարքների 

ազդեցությամբ, հաշվարկվում  է ԱՄՆ դոլարով

Սահմանվում է նախնական մարժա, որը պետք է ծածկի կորուստների առնվազն 99 տոկոսոը: 

Հաշվարկվում է SPAN մեթոդոլոգիայի հիման վրա

Սահմանվում է նախնական մարժա, որը պետք է ծածկի կորուստների 

առնվազն 99 տոկոսոը: Հաշվարկվում է  large-scale Monte Carlo-based risk 

management մեթոդոլոգիայի հիման վրա

500 000-ը սահման է մարժային պահանջներ 

ներկայացնելու համար Նախնական, վարիացիոն և աջակցող մարժաներ

Ձևավորվում է արդոք երաշխիքային ֆոնդ և 

ինչպես են ձևավորվում վերջինիս 

միջոցները

Այո:Ֆոնդում պահանջվում է ներդրումներ կատարել հետևյալ 

մասնակիցներին. քլիրինգի գլխավոր անդամներ, ուղղակի 

անդամներ, ուղղակի գրավատու հաճախորդներ, քլիրինգի 

հաճախորդներ Nasdaq-ի ածանցյալների և ապրանքային 

շուկաներում / General Clearing Members,Direct Clearing 

Members, Direct Pledging customers, Clearing Clients/

Այո, ձևավորվում են 3 ֆոնդեր՝ Քլիրինգի ֆոնդ, 

Երաշխավորության ֆոնդ և Պահանջի դեպքում 

վարկավորող ֆոնդ: KDPW_CCP-ի Քլիրինգի ֆոնդը 

փոխադարձ երաշխիքային ֆոնդ է, և 

ավանդարդրումներն այստեղ տեղի են ունենում 

քլիրինգի անդամների կողմից միասնաբար՝ 

համամասնական վերջիններիս չծածկված ռիսկերին: 

Այո: Երաշխիքային ֆոնդը ձևավորվում է ուղղակի և  ընդհանուր  

մասնակիցների ներդրումներից :Վճարումներն իրականացվում են եռամսյակը 

մեկ՝ ցույց տալու համար, որ մարժան հստակ արտացոլում է շուկայական ռիսկի 

մակարդակը: 

Այո: Երաշխիքային ֆոնդը ձևավորվում է անդամների նախնական և լրացուցիչ վճարների հաշվին, 

որը կարող է պահանջվել կախված շուկայական դրությունից

Այո: Երաշխիքային ֆոնդը ձևավորվում է անդամների նախնական և 

լրացուցիչ վճարների հաշվին

Այո, երաշխիքակյին ֆոնդում մասնակցում են միայն 

մասնակի ապահովմամբ քլրինգի մասնակիցները 

10մլնին համարժեք

Այո ձևավորվում է մասնակիցների մուծումների հիման վրա-1 

մլն տենգե ֆոնդային ածանցյալների համար և 2 մլն տենգե 

արժույթային ածանցյալների համար

Ինչ ակտիվներ կարող են գրավադրվել և 

ինչպիսին գրավադրման կարգը

Բանկային սերտիֆիկատները, կանխիկ (cash) դրամական 

միջոցներ 7 արժույթով (ֆունտ ստերլինգ, դանիական, 

նորվեգական, շվեդական կրոնա,եվրո, ԱՄՆ դոլլար, 

շվեցարական ֆրանկ), 7 երկրների /Դանիա, Ֆինլանդիա, 

Գերմանիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա/ 

պետական արժեթղթեր և որոշակի ցուցակված թղթեր 

թողարկված սկանդինավյան պետությունների կողմից:

Եվրո, լեհական զլոտի և արժեթղթեր, մասնավորապես՝ 

1.լեհական գանձապետական պարտատոմսեր 2.WIG20 

ֆոնդային ինդեքսի կոմպոնոնտ բաժնետոմսեր 3.ԱՄՆ 

գանձապետական պարտատոմսեր 4. Եվրոյով 

գնանշվող՝ ԵՄ անդամ երկրների պետական 

պարտատոմսեր 

CCP-երը որպես գրավ հիմնականում բարձր իրացվելի ակտիվներ են 

պահանջում:  Ընդունվում է 4 տեսակ արժույթ՝ EUR,CHF, USD, GBP:  

Այնուամենայնիվ, քլիրինգային ֆոնդում  կարող են ընդգրկվել միայն  CHF-ը և 

EUR-ն: Որպես գրավ օգտագործվում են նաև արժեթղթերը: CCP-ն ընդունում է 

17000 ISINs արժեթղթեր, որոնք համապատասխանում են Եվրոպական 

կենտրոնական բանկի  և Շվեյցարիայի ազգային բանկի`   իրացվելի 

ակտիվների  համար սահմանված պահանջներին: Գրավի կառավարման 

քաղաքականությունն իրականացվում է՝ ըստ բաց դիրք ունեցող 

մասնակիցների վճարած մարժաների: Անկանխիկ գրավը որոշ չափով 

ենթարկված է շուկայական գների տատանումներին, ինչի պատճառով էլ CCP-ն 

յուրաքանչյուր գործիքի ինդեքսավորում է իրականացնում:

Թուրքական Լիրա, բաժնային գործիքներ, պարտքային գործիքներ, փոխարկելի արժեթղթեր, 

ոսկի, ֆոնդերի փայեր

Կանխիկ, պարտքային գործիքներ(ԱՄՆ, Կանաական պետական 

պարտատոմսեր, պետական ֆինանսավորմամբ ընկերությունների 

պարտատոմսեր), ակրեդիտիվներ և արժեթղթեր Եվրո, Դոլար, ՌՈւբլի, պետական արժեթղթր տենգե

Ինչքան է սահմանվում Commited և  Dedicated  

(Default fund) կապիտալի մեծությունը

NASDAQ OMX DM-ի կողված “քլիրինգային կապիտալը” կամ 

Default fund-ը կազմում է   2.3մլրդ SEK :

                                                                                                                                                                        

Commited կապիտալ - 7,5 մլն եվրո /փաստացի 

մակարդակը 2015 թ. դեկտ 31-ի դրությամբ, 52,2 մլն 

եվրո/                                                                                                                                                      

Dedicated կապիտալ- կապիտալի նվազագույն 

պահանջի 25% ամենաքիչը, այսինքն՝ 1, 875 մլն եվրո 

/փաստացի մակարդակը  2015 թ. դեկտ 31-ի դրությամբ,  

3,01 մլն եվրո/     

Default Fund-ը բաժանված է ավելի փոքր ֆոնդերի՝ ըստ առանձին 

սեգմենտների(Default Fund Segments-DFS): Վերջիններիս գումարն էլ 

ձևավորում է  ընդհանուր Default Fund-ի մեծությունը: Մասնակցի ներդրման 

չափը կախված է իր գործունեության ռիսկից և անվտանգությունից: Նրանք 

պետք է ներդրում ունենան հետևյալ չափով.

-ընդհանուր մասնակիցներ՝ 5 մլն եվրո

- ուղղակի մասնակիցներ՝ 1 մլն եվրո

Takasbank-ի Dedicated կապիտալ սահմանված է՝

Borsa Istanbul Futures and Options Market- TRY 49.353.000

Takasbank Securities Lending Market -  TRY 2.115.000

Takasbank-ի Commited կապիտալ̀

Borsa Istanbul Futures and Options Market - TRY 216.775.000 

Takasbank Securities Lending Market TRY 9.290.000 

CME խմբի ներսում քլիրինգին մասնակից անդամի դեֆոլտի դեպքում 

երաշխիքային ֆոնդը 2016 թվականի դեկտեմբերի 31- դրությամբ կամում է 

$3,330,501,971

Դեֆոլտ որպես այդպիսին չկա, կա անբարեխիղճ 

մասնակցի կարգավիճակ, որից հետո գանձվում է 

համապատասխան միջոցները-գոյություն ունի կարգ 

քլրինգի մասնակցի հաճախորդի սննկացման դեպքի 

համար՝ իրացվելիության նեթթինգ

առանձնացված են մասնակի և լրիվ անվճարունակության 

դեպքեր

Ինչ իրավիճակներում է առաջանում Default -

ը

1.Մասնակիցը սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ չափով չի 

համալրել մարժան

2. Սահմանված ժամկետում չի կատարել իր 

պարտականությունները

1.Անդամի  հաշիվներում բավարար գումար չկա 

գործարքի կատարման համար                                      

2.Անդամը ժամանակին չի կատարել երաշխիքային 

ֆոնդերում անհրաժեշտ ավանդադրումները 3.Անդամը 

ժամանակին չի կատարել մարժաների գծով պահանջը

  Անվճարունակության կառավարման գործընթացը (Default Management 

Process-DMP) Eurex Clearing-ը ներդրել է համակողմանի կառավարելու համար 

քլիրինգային գործընթացի թե՛ մեկ,և թե՛ միաժամանակ մի քանի անդամների 

անվճարունակության գործընթացը: DMP-ի հիմքը, այսպես կոչված 

Իրացվելիության խմբի (Liquiation Group-LG) ստեղծումն է: Վերջինս ընդգրկում 

է ռիսկի տարբեր հատկանիշներ ունեցող պրոդուկտներ, որոնք հնարավոր 

կլինի միաժամանակ իրացնել ժամանակի ցանկացած պահին:Իրացվելիության 

յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանված է հատուկ ժամանակահատված, որը 

բնութագրում է DMP-ի իրականացման առավելագույն ժամանակահատվածը 

կոնկրետ տվյալ խմբի համար: Վերջինիս հիման վրա էլ հաշվարկվում է 

անվճարունակության հետևանքով առաջացած վնասների փոխհատուցման 

համար անհրաժեշտ երաշխիքային վճարների չափը:   

CCP-ն սկսում է Անվճարունակության կառավարման գործընթացը հետևյալ 

դեպքերում.

- Մասնակցի անվճարունակություն, երբ ավտոմատ կերպով դադարեցվում է 

վերջինիս և CCP-ի համատեղ  գործունեությունը

- Այն դեպքում,երբ մասնակիցը չի պահպանել քլիրինգի կանոնները, չի 

իրականացրել սահմանված վճարումները: 

Մինչ մասնակցին անվճարունակ հայտարարելը CCP-ն կարող է հավելյալ 

ժամանակ տրամադրել̀  առաջացած խնդիրների լուծման համար:                   DMP-

ն իրականացվում է հետևյալ հաջորդական փուլերով. 1. Նախնական 

գործողություններ  ( Անվճարունակության  կոմիտեների ձևավորում,

հնարավորության շրջանակներում հաճախորդների ակտիվների և դիրքի 

պահպանում, 

շուկայի և մասնակիցների պորտֆելի գնահատում 2.Հեջավորում 

(Անհրաժեշտության դեպքում անվճարունակ ճանաչված մասնակցի պորտֆելի 

հեջավորումն իրականցվում է ինչքան հնարավոր է  շուտ  հնարավոր 

1. Անդամը սահմանված ժամկետում չի համարել մարժան

2. Սահմանված սժամկետում չի մատակարարել ակտիվը

3. Սահմանված ժամկետում չի ապահովել երաշխիքային ֆոնդի հիմնական կամ լրացուցիչ վճարը

1. Անդամը ժամանակին չի մատակարարել կանխիկը կամ ակտիվը     2.OCC-ի 

խորհրդի կամ գործադրի տնօրենի որոշումը այն մասին, որ քլիրինգի անդամը 

գտնվում է ֆինանսական կամ գործառնական խնդիրների մեջ և այդ անդամի 

գործունեության կասեցում է անհրաժեշտ պաշտպանելու համար CCP-ն                                      

3. Քլիրինգային անդամի հեռացումը կամ գործունեության դադարեցումը այլ 

ինքնակարգավորվո կամ կարգավորվող ընկերությունից:

1.Մարժային պահանջների չկատարում, 

2.քլրինգային կենտրոնի հանդեպ 

պարտավորությունների չկատարում

1.Քալրինգային մասնակցի հաշվին բավարար ֆինանսական 

գործիքների բացակայություն,2. դրամի բացակայություն 

պարտավորությունների կատաչրման համար 3. երաշխիքային 

ֆոնդի  և մարժային վճարումների կատարման 

պարտավորությունների չկատարում

Ինչի աղբյուրների հաշվին է 

փոխհատուցվում Default-ը և ինչ 

հաջորդականությամբ

Այն փոխհատուցվում է իր սեփական ֆինանսական 

ռեսուրսներով, որոնք նախատեսված են չնախատեսված 

կորուստները ծածկելու համար: Այս այսպես կոչված 

“քլիրինգային կապիտալը”,որը բաղկացած է սեփական 

կաիտալից, չբաշխված շահույթից և ապահովագությունից: 

1. Դեֆոլտի գնացող անդամի կրեդիտները

2.Մարժա: Նախնական դեպոզիտ > նախնական մարժա 

> լրացուցիչ մարժա

3.Դեֆոլտ ֆոնդի միջոցները՝ ավանդադրված դեֆոլտի 

գնացող անդամի կողմից

4.KDPW_CCP-ի dedicated միջոցները(կապիտալի 

ամենաքիչը 25%-ի չափով պահվող)

5.KDPW_CCP-ի քլիրինգի անդամների ավանդները 

համապատասխան դեֆոլտային ֆոնդում

6.KDPW_CCP-ի սեփական ֆոնդը(կապիտալի 

նվազագույն պահանջի 110%-ից ավել մեծությամբ)

7.KDPW_CCP-ի քլիրինգի անդամների լրացուցիչ 

ավանդները դեֆոլտ ֆոնդում

8.KDPW_CCP-ի մնացյալ միջոցները

1.Default-ի ենթարկված մասնակցի զուտ դիրք

2.Default-ի ենթարկված մասնակցի գրավադրված միջոցներ

3.CCP-ի սեփական միջոցներ

4.Default-ի ենթարկված մասնակցի երաշխիքային վճարներ

5.Deutsche Borse AG-ի կողմից տրամադրված «ծնողական 

երաշխիքներ»(Parental Guarantee)

6.CCP-ի սեփական կապիտալի մնացած մաս

1. Default  - ի ենթարկված անդամի նախնական մարժա

2. Default  - ի ենթարկված անդամի երաշխիքային ֆոնդի վճար

3. Ապահովագրական ընկերության  փոխհատուցում, եթե այդպիսին առկա է

4. Takasbank-ի Dedicated կապիտալ

5. Այլ անդամների երաշխիքային ֆոնդին վճարներ

6. Երաշխիքային ֆոնդին կատարվող լրացուցիչ վճարներ, որոնք կարող են պահանջվել այլ 

անդամներից

7. Takasbank-ի Commited կապիտալ

1. Default -ի ենթարկված անդամի նախնական մարժա 2. Default  - ի 

ենթարկված անդամի երաշխիքային ֆոնդի վճար 3. Այլ անդամների 

երաշխիքային ֆոնդին վճարներ 4. Չբաշխված շահույթը ըստ OCC-ի 

հայեցողության կարող է օգտագործվել դեոլտի ցանկացած փուլում:

սրտեսս ապահովում, երաշխիքային ֆոնդ մուծման 

իրականացում,-Վաճառում է անբարախիղճ անդամի 

համապատասխան ֆիանսնական գործիքները, եթե 

չի վաճառվում, դրանք է հանձբնում , որպես 

պարտավորության կատարման միջոց,

1.մարժային մուծումներ 2.երաշխիքային մուծումներ 

տվյալմասնակցի 3. քլրինգային ռեզերվային ֆոնդ 4. քլրինգային 

այլ մասնակիցների երաշխիքային մուծումներ


