Затверджено Правлінням
АТ „Фондова біржа ПФТС”
(протокол № 277 від 18.01.2021р.)

Вимоги щодо меж граничних відхилень ціни
(розмірів максимально допустимого відхилення ціни)
в заявках учасників торгівІ
Вид цінного паперу

Максимально
допустиме (граничне)
відхилення у бік
зменшення ціниІІ, у %

Максимально
допустиме (граничне)
відхилення у бік
збільшення ціниІІ, у %

1. Режими торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу:
Пайові цінні папери (лістингові та цінні папери, які
19,94
19,94
використовуються для розрахунку індексу ПФТС)
Пайові цінні папери (позалістингові)
49,94 ІІІ
49,94 ІІІ
Державні боргові цінні папери
9,94
9,94
Облігації місцевих позик (лістингові)
19,94
19,94
Облігації місцевих позик (позалістингові)
20 ІІІ
20 ІІІ
Корпоративні боргові цінні папери (лістингові)
19,94
19,94
ІІІ
Корпоративні боргові цінні папери (позалістингові)
30
30 ІІІ
2. Режими торгів, які не беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу:
2.1. Переговорні режими
Пайові цінні папери
Державні боргові цінні папери та облігації місцевих
30
20
позик
Корпоративні боргові цінні папери
50
50
2.1. РЕПОІV:
Пайові цінні папери
Державні боргові цінні папери та облігації місцевих
30
30
позик
Корпоративні боргові цінні папери
50
50
2.2. Аукціони:
Пайові цінні папери
встановлюються
встановлюються
Державні боргові цінні папери та облігації місцевих
регламентом
регламентом
позик
проведення
аукціону
проведення
аукціону
Корпоративні боргові цінні папери
3. Режим внесення змін до укладених біржових контрактів:
Пайові цінні папери
Державні боргові цінні папери та облігації місцевих
30
позик
Корпоративні боргові цінні папери
50

30
50

__________________________________________________________________________________
І

Ціна цінних паперів в заявках, які виставляються учасниками торгів в торговельній системі Біржі, (в тому числі
ціна за умовами заявок РЕПОIV) повинна задовольняти встановленим для відповідного цінного паперу, з
урахуванням режиму торгів, вимогам щодо меж граничних відхилень ціни (розмірам максимально допустимого
відхилення ціни) з урахуванням додаткової умови для позалістингових цінних паперів (див. посилання ІІІ). За
рішенням Голови Правління Біржі межі граничних відхилень ціни під час торговельної сесії можуть бути змінені;
ІІ

Межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого відхилення ціни) для цінного паперу
встановлюються залежно від такої ціни («direct price»):
для пайових цінних паперів – останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного цінного паперу,
розраховане Біржею за останні 12 місяців;

1

для державних боргових цінних паперів, за виключенням дисконтних та амортизаційних облігацій - останнє
оприлюднене Національним банком України до початку біржових торгів значення справедливої вартості ОВДП
(без врахування НКД), у випадку відсутності вказаних значень - номінальна вартість такого цінного паперу;
для державних дисконтних облігацій - останнє оприлюднене Національним банком України до початку біржових
торгів значення справедливої вартості ОВДП, у випадку відсутності вказаних значень - номінальна вартість такого
цінного паперу, зменшена на 10%;
для державних амортизаційних облігацій - останнє оприлюднене Національним банком України до початку
біржових торгів значення справедливої вартості ОВДП (без врахування НКД), у випадку відсутності вказаних
значень - залишкова номінальна вартість такого цінного паперу на дату встановлення меж (з урахуванням
здійсненого чергового часткового погашення).
для корпоративних боргових цінних паперів, за виключенням дисконтних та амортизаційних облігацій - останнє
значення ціни закриття торговельного дня для відповідного цінного паперу, розраховане Біржею за останні 12
місяців, або, у випадку його відсутності, номінальна вартість такого цінного паперу;
для корпоративних дисконтних облігацій - останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного
цінного паперу, розраховане Біржею за останні 12 місяців, або, у випадку його відсутності, номінальна вартість
такого цінного паперу, зменшена на 10%;
для корпоративних амортизаційних облігацій - останнє значення ціни закриття торговельного дня для відповідного
цінного паперу, розраховане після здійснення чергового часткового погашення номінальної вартості за період, що
не перевищує останні 12 місяців, або, у випадку його відсутності, залишкова номінальна вартість такого цінного
паперу на дату встановлення меж (з урахуванням здійсненого чергового часткового погашення).
ІІІ

Додаткова умова для позалістингових цінних паперів в режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної
ціни цінного паперу:
При встановленні максимально допустимих (граничних) відхилень ціни для позалістингового цінного паперу у бік
збільшення/зменшення ціни на певний торговельний день в абсолютному значенні використовується додаткова
вимога про те, що ціни в заявках, які виставляються учасниками торгів в торговельній системі Біржі в режимах
торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу, не повинні відхилятися у бік збільшення або
зменшення на 75% або більше від ціни закриття хоча б одного з п’яти попередніх торговельних днів.
ІV

Ці вимоги щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення ціни) в заявках
учасників торгів не розповсюджуються на режим «РЕПО з контролем ризиків», в якому вимоги стосовно
мінімальної та максимальної цін в заявці РЕПО (в першій частині договору РЕПО) встановлюються ПАТ
«Розрахунковий центр» як центральним контрагентом.
_____________________________
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