Додаток до Наказу
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
від 26.07.2017р. № 40

Режими в електронній торговельній системі ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
Код
режиму

Назва режиму українською мовою

Назва режиму англійською мовою

Приміткаi

EQNN
EQOB
EQBR

РЗ:Державні ЦП
РЗ:Корпоративні облігації
РЗ:Пайові ЦП.Деривативи

ODM:State Securities
ODM:Corporate Bonds
ODM:Equities.Derivatives

PSNB

РК:Державні ЦП

QDM:State Securities

PSOB

РК:Корпоративні облігації

QDM:Corporate Bonds

PSEQ

РК:Пайові ЦП.Деривативи

QDM:Equities.Derivatives

PSNQ

РК:Держ.ЦП (Переговорний)

State Securities NegDeals

PSNL

РК:Корпор.ЦП
(Переговорний)

Corporate Securities NegDeals

ринок заявок
ринок заявок
ринок заявок
ринок котировок,
основна торгова сесія
ринок котировок,
основна торгова сесія
ринок котировок,
основна торгова сесія
ринок котировок, торги
в переговорному режимі
ринок котировок, торги
в переговорному режимі

RPMG

РЕПО:Державні ЦП (на суму)

RPPG

РЕПО:Державні ЦП (за ціною) REPO:State Securities (Price)

ринок РЕПО,

RPMO
RPMA

РЕПО:Корпоративні облігації
РЕПО:Пайові ЦП

REPO:Corporate Bonds
REPO:Equities

ринок РЕПО
ринок РЕПО

PSAU

Аукціон

Auction

односторонні аукціони

EQNB

Аукціон: НБУ купує

Auction: NBU buys

EQNS

Аукціон: НБУ продає

Auction: NBU sells

односторонні аукціони

FDMS

Аукціон:продаж

Auction:offering

односторонні аукціони

FDMB

Аукціон:торги

Auction:trading

односторонні аукціони

REPO:State Securities (Value)

ринок РЕПО

односторонні аукціони

торги ОВДП, ОЗДП, МО
торги ОП
торги А, ЦПІСІ, ДД
торги ОВДП, ОЗДП, МО
торги ОП
торги А, ЦПІСІ, ДД
торги ОВДП, ОЗДП, МО
торги А, ЦПІСІ, ОП, ДД
торги ОВДП, ОЗДП, МО (в цьому режимі при
розрахунку суми другої частини операції РЕПО
ставка РЕПО застосовується до суми першої
частини операції РЕПО)
торги ОВДП, ОЗДП, МО (в цьому режимі при
розрахунку суми другої частини операції РЕПО
ставка РЕПО застосовується до ціни за один цінний
папір за першою частиною операції РЕПО)
торги ОП
торги А, ЦПІСІ, ДД
аукціони (за виключенням аукціонів ФДМУ та
НБУ), торги всіма видами цінних паперів
аукціони НБУ (НБУ виступає у якості покупця)
аукціони НБУ (НБУ виступає у якості продавця)
аукціони на підвищення ціни, режим для
виставлення продавцем заявки на продаж цінних
паперів (аукціони ФДМУ)
аукціони на підвищення ціни, режим для
виставлення учасниками аукціону заявок на
купівлю цінних паперів (аукціони ФДМУ та
ФГВФО)

TRAN

Розблокування активів

Asset Withdrawal

розблокування активів

CANC

ДУ:Розірвання

Trade Cancelation

розірвання біржових
контрактів

CORR

ДУ:Зміна

Trade Amendment

внесення змін до
біржових контрактів

режим для подання заявок на розблокування
активів, які були заблоковані для роботи в
торговельній системі ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
режим для подання заявок на розірвання біржових
контрактів, які були укладені на ПАТ "Фондова
біржа ПФТС"
режим для подання заявок на внесення змін до
біржових контрактів, які були укладені на ПАТ
"Фондова біржа ПФТС

i

Перелік скорочень:
ОВДП
ОЗДП
МО
ОП
А
ДД
ЦПІСІ
аукціон ФДМУ
аукціон ФГВФО

облігації внутрішніх державних позик
облігації зовнішніх державних позик
муніципальні облігації
облігації підприємств
акції
державні деривативи
цінні папери інститутів спільного інвестування
аукціон з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі, за грошові кошти
аукціон з продажу цінних паперів за рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
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