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Հայաստանի ֆոնդային
բորսա

Armenia Securities
Exchange

Հայաստանի ֆոնդային բորսան (AMX)

Armenia Securities Exchange (AMX) is the only
securities regulated market operator in Armenia.
As an integrated exchange offering, AMX provides
a full suite of services including listing, trading,
clearing, information services and alternative
market solutions. Investors receive a wide range of
investment products and maximum transparency,
together with the smooth and efficient execution
and clearing of trade transactions. Being a 100%
shareholder of the Central Depository of
Armenia, AMX also provides integrated settlement
solutions for both resident and non-resident clients
by utilizing the central depository’s international
settlement network and relationships with global
depositories.

Հայաստանում գործող արժեթղթերի
կարգավորվող շուկայի միակ օպերատորն է։
AMX-ն առաջարկում է բորսայական
ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝
ցուցակման, առևտրի, քլիրինգային և
տեղեկատվական ծառայություններ,
այլընտրանքային բորսայական լուծումներ։
Ներդրողների համար առկա են բորսայական
գործիքների բազմազանություն և
առավելագույն թափանցիկություն։
Կորպորատիվ արժեթղթերի բորսայական
վերջնահաշվարկը ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ
հաճախորդների համար իրականացնում է
Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիան, որի 100% բաժնետերը
Հայաստանի ֆոնդային բորսան է։

Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա

Central Depository of
Armenia

Հայաստանի կենտրոնական

Since its inception in 1996, CDA delivers
excellence in providing a wide range of services
including registry keeping, clearing and
cross-border settlement, asset and registry
servicing. Prioritizing reliability, security and
transparency we aim to be a leading clearing,
settlement and custody house in the region. Since
2014 we serve as the pension fund custodian and
registry keeper in Armenia.

դեպոզիտարիան գործում է ավելի քան 20
տարի։ Հուսալիությունը, անվտանգությունը և
թափանցիկ գործելաոճը կարևորելով՝ մեր
նպատակն է լինել տարածաշրջանում
առաջատարը քլիրինգի, վերջնահաշվարկի և
պահառության ծառայությունների
մատուցման ոլորտում։ 2014 թվականից ի վեր
մենք նաև կուտակային կենսաթոշակային
համակարգի մասնակիցների ռեեստրավարը
և ֆոնդերի ակտիվների պահառուն ենք։
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Մեր ծառայությունները

Our services

Հայաստանի ֆոնդային
բորսա

Armenia Securities
Exchange

•

• Securities Placement | Equity, bonds

Արժեթղթերի տեղաբաշխում | Բաժնետոմսեր,
պարտատոմսեր

•

Արժեթղթերի ցուցակում և առևտրին
թույլտվություն | Բաժնետոմսեր,
պարտատոմսեր, դեպոզիտար ստացական,

• Listing and admission to trading | Equity, bonds,
depository receipts, investment fund units,
• Trading

պարտատոմսերի թույլտվություն

• Auctions | Government bonds, Corporate
bonds

•

Արժեթղթերի առևտրի կազմակերպում

• Repo and Swap

•

Աճուրդներ | Պետական պարտատոմսեր,

• FX

կորպորատիվ պարտատոմսեր

• Credit Resources| Interbank loans

ներդրումային ֆոնդերի փայեր, պետական

•

ՌԵՊՈ և արտարժույթային ՍՎՈՊ

•

Արտարժույթի շուկա

•

Վարկային ռեսուրսներ

•

Վարկային ռեսուրս| Միջբանկային վարկեր

Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա

Central Depository of
Armenia

•

Ռեեստրավարում

• Registry Keeping

•

Պահառություն

• Custody Services

•

Արժեթղթեր և դրամային հաշիվներ

• Securities and Cash Accounts Servicing

սպասարկում

• Cross-Border Settlement

•

Անդրսահմանային տեղաբաշխում

• Pension Accounts Maintenance

•

Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվների

• Pension Assets Custody

ռեեստրավարում

•

Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի

• Clearing and Settlement

ակտիվների պահառություն

•

Քլիրինգի և վերջնահաշվարկի
ծառայություններ
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2020-ը թվերով (Հայաստանի ֆոնդային բորսա)

2020 Insights (Armenia Securities Exchange)

446.3 bn

134.9 bn
AMD

AMD

Կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկա

Բարտատոմսերի շուկա

Corporate Bond Market Value

Equity Market Value

1,535.1bn
AMD

Ընդհանուր շուկայի ծավալ

Total Market Value

953.9 bn
AMD

Պետական պարտատոմսերի շուկա

Government Bond Market Values

amx.am | cda.am
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Բաժնետոմսեր

Equity

2020

Փոփոխություն

134,948,871,394AMD

-9%

148,925,742,604AMD

1,656,599 AMD

-23%

2,161,674,684AMD

-42%

65

185,278

-39,6%

307,042

208,107,111

10%

200,210,831

2020

Փոփոխություն

2019

953,866,374,000 AMD

41%

675,200,848,000AMD

77,323,308,992 AMD

31%

59,001,641,656AMD

Գործարքների քանակ

993

10%

902

Բորսայում շրջանառվող պարտատոմսերի քանակ

33

-3%

34

2020

Փոփոխություն

2019

446,285,013,760AMD

106%

216,575,716,296AMD

32,140,833,188 AMD

9%

29,605,260,641AMD

Գործարքների քանակ

2,432

21%

2,005

Առևտրի առարկա արժեթղթերի քանակ

1,560,552

46,4%

1,065,491

Բորսայում շրջանառվող պարտատոմսերի քանակ

8,598,610

14%

6,704,971

2020

Փոփոխություն

2019

27,277,064,719 AMD

109%

13,056,073,125 AMD

797

140%

332

Շուկայի կապիտալիզացիա

Market cap

Առևտրի ծավալ

Traded value

Գործարքների քանակ

Number of trades

Առևտրի առարկա արժեթղթերի քանակ

Number of securities traded

Բորսայում շրջանառվող բաժնետոմսերի քանակ

Number of shares traded on AMX

38

Change

2019

Պետական պարտատոմսեր

Government bond

Շրջանառության մեջ առկա ծավալ

Market value

Առևտրի ծավալ

Traded value

Number of trades

Number of bonds traded on AMX

Change

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

Corporate bond
Շուկայի ծավալ

Market value

Առևտրի ծավալ

Traded value

Number of trades

Number of securities traded

Number of corporate bonds traded on AMX

Change

ՌԵՊՈ

REPO
Առևտրի ծավալ

Traded value

Գործարքների քանակ

Number of trades

Change
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Ցուցակում/ առևտրին թույլատրում

Listing/ Admission to Trading

2020
Նոր ցուցակումների քանակ

Number of new bond listings
2020-ի թողարկողներ

2020 issuers

Նոր թողարկումների ծավալ

Value of new issues

Փոփոխություն

Change

2019

30

-30%

43

11

-31%

16

AMD 237,743,305,290

117%

AMD 109,205,426,747

Կորպորատիվ պարտատոմսերի
քանակ

Կորպորատիվ պարտատոմսերի
ընդհանուր անվանական ծավալ

Number of corporate bonds

Total nominal value of corporate bonds

84

96

2019

2020

216,575,716,296
AMD

2019

446,285,013,760
AMD

2020

amx.am | cda.am
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2020-ը թվերով (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա)

2020 Insights (Central Depository of Armenia)

3,529.6bn
AMD

Ընդհանուր շուկայի ծավալ

Total Market Value

amx.am | cda.am
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Շուկայի տվյալներ (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա)

Market data (Central Depository of Armenia)

2020

Տարբերություն

Ակտիվ հաշիվների քանակ

17,222

25.0%

15,139

Ռեեստրի պայմանագիր կնքած թողարկողների քանակ

2,770

5.4%

2,641

Տեղաբաշխման ծավալ

163,983,935,176 AMD

7.6%

158,808,832,333AMD

Արտաբորսայական փոխանցումների ծավալ

732,278,811,178AMD

1.0%

725,138,997,489AMD

Արտաբորսայական փոխանցումների քանակ

2,093

-3.7%

2,173

Number of active accounts

Number of registry contracts
Placement volume

OTC transfer volume

Number of OTC transfers

Change

2019

Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի ԶԱԱ (զուտ ակտիվների արժեք)

Pension NAV (net asset value)

251,2bn
AMD

2019

369,4bn
AMD

2020

amx.am | cda.am
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2020-ի ձեռքբերումները

2020 Accomplishments

Առաջին անգամ Հայաստանի ֆոնդային

For the first time ever, the bonds listed at Armenia
Securities Exchange have cross-listed at a foreign
exchange.

բորսայում ցուցակված պարտատոմսերը
ցուցակվել են նաև արտասահմանյան
ֆոնդային բորսայում՝ Մոսկվայի բորսայում
(MOEX):

<<Սա պատմական իրադարձություն է
Հայաստանի կապիտալի շուկայի համար։
Առաջին անգամ Հայաստանի ֆոնդային
բորսայում ցուցակված արժեթղթերը
ցուցակվում են նաև արտասահմանյան
բորսայում։ Եվրասիական տնտեսական
միությունում 2025թ -ին նախատեսվող
միասնական ֆինանսական շուկայի
ձևավորմանն ընդառաջ Հայաստանի
ֆոնդային բորսան և Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիան
կապիտալի շուկայի շահագրգիռ
մասնակիցների հետ ակտիվ
համագործակցության արդյունքում
ստեղծել են հնարավորություն՝ մեծացնելու
թողարկող ընկերությունների միջազգային
ճանաչումը, արժեթղթերի շրջանառությունը,
փոխցուցակման (cross listing) միջոցով

“This is a historic event for Armenian
capital market. For the first time the
securities listed at AMX have also been
listed at a foreign exchange. Ahead of
EAEU’s 2025 plan on the formation of one
united financial market, AMX and Central
Depository of Armenia, as a result of active
cooperation with the interested participants in the capital market, have created
an opportunity for issuing companies to
expand their international recognition, to
enlarge securities turnover, and to attract
finance from Russian markets through
cross-listing. We hope that the other
members of the Armenian Stock Exchange
will also take advantage of this opportunity”, said Hayk Yeganyan, CEO at Armenia
Securities Exchange.

ներգրավելու ներդրումներ ռուսական
շուկայից։ Հուսով ենք, որ այս
հնարավորությունից կօգտվեն Հայաստանի
ֆոնդային բորսայի մյուս անդամները
նույնպես>>։ - ասաց Հայաստանի
ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրեն Հայկ
Եգանյանը։

amx.am | cda.am
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Մշակվել է FundNet հարթակը, որի նպատակն է
աջակցել ոչ հրապարակային
պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերը
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2020 Accomplishments

FundNet platform was designed with the aim to
support registering non-contractual investment
fund (ACIF) online and remotely.

(ACIF) առցանց և հեռավար գրանցելուն։

Եվրասիական զարգացման բանկը
տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ է
տրամադրել Հայաստանի ֆոնդային
բորսային։ Այն կնպաստի առևտրային
տեխնոլոգիաների զարգացմանը և նոր
կարողությունների ստեղծմանը։

Սկսվել է համագործակցություն Cbonds
տեղեկատվական հարթակի հետ։ Այն
կբարելավի Հայաստանի ֆոնդային

The Eurasian Development Bank (EDB) will
provide funds to the Armenia Securities Exchange
OJSC for software and technological
modernization. The new trading system will allow
any investor to perform exchange transactions in
real time, gaining direct access to the exchange's
trading platforms through brokerage companies.

Cooperation with Cbonds information platform. It
will enhance the awareness on AMX’s financial
instruments.

բորսայում շրջանառվող ֆինանսական
գործիքների վերաբերյալ
տեղեկացվածությունը արտերկրում։

Գործարկվել է blog.amx.am-ը, որտեղ
հրապարակվել են բորսայի և
դեպոզիտարիայի գործառույթներին

AMX’s blog - blog.amx.am was launched enhancing
the creation of content hub and joint awareness
center for Armenian securities market.

վերաբերող նյութեր՝ նպաստելով արժեթղթերի
շուկայի և կուտակային կենսաթոշակային
համակարգի վերաբերյալ հանրային
իրազեկվածության բարձրացմանը։
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2020-ի ձեռքբերումները

2020 Accomplishments

Փետրվարին Երևանում անցկացվել է

On MOEX Day in Yerevan on February 7,
Armenian providers of investment banking
services, brokers and companies from private
sector learned about the possibilities to
attract financing from Russian and other
foreign capital markets and provide services
jointly with Russian investment companies.

MOEX Day in Yerevan խորագրով
միջոցառումը, որի ընթացքում
հայաստանյան ներդրումային, բանկային
ծառայություններ մատուցողները,
բրոքերները եւ մասնավոր հատվածի
ընկերությունները ծանոթացել են ՌԴ եւ
արտերկրի կապիտալի շուկաներից
ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու եւ
ռուսաստանյան ներդրումային
ընկերությունների հետ համատեղ
ծառայություններ մատուցելու
հնարավորություններին։

Վարշավայի ֆոնդային բորսան ՀՀ
կենտրոնական բանկի հետ ստորագրել է
պայմանաթերթ Ֆոնդային բորսայի 65%
բաժնետոմսերը ձեռք բերելու շուրջ

The Warsaw Stock Exchange signed a
memorandum with Central Bank of Armenia on
starting negotiations for the acquisition of 65% of
AMX’s shares.

բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։
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2020-ի ձեռքբերումները

2020 Accomplishments

Ուկրաինայի դեպոզիտարիան հաշիվ է բացել

The National Depository of Ukraine (NDU) has
opened a foreign nominee account with the
Central Depository of Armenia. It will enable
Armenian and Ukrainian investors to execute
transactions easier, faster and cheaper.

Հայաստանի Կենտրոնական
դեպոզիտարիայում։ Այն հնարավորություն
կտա ներդրողներին Ուկրաինայում և
Հայաստանում ավելի հեշտ, արագ ու
մատչելի իրականացնել գործարքներ
արժեթղթերի շուկայում։

«Արատասահմանյան
դեպոզիտարիաների հետ
համագործակցությունը շատ կարևոր է
Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիայի համար։ Անկասկած,
Ուկրաինային ազգային
դեպոզիտարիայի օտարերկրյա
անվանատիրոջ հաշիվը կնպաստի
Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում

“The stock exchange is the champion and
the role model for private sector companies
to promote gender equality and women
empowerment principles. Gender equality
is good not only for sustainable development but also for economic growth,”
said Mehjabeen Alarakhia, Programme Specialist, UN Women.

առևտրի ծավալի աճին և հայաստանյան
ներդրողներին հնարավորություն կտա
ամրապնդել կապերը Ուկրաինայի
ներդրողների հետ »,- ասաց Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիայի
գլխավոր տնօրեն Վահան
Ստեփանյանը։

ASCE Group-ի բաժնետոմսերը թույլատրվել են
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում առևտրին։

Պետական պարտատոմսերի շուկայում
աննախադեպ աճ է գրանցվել 2020
թվականին։ Առևտրի ծավալը նախորդ
տարվա համեմատ աճել է 31%-ով, իսկ

ASCE Group’s stocks were allowed to trading on
Armenia Securities Exchange.

Government bond market has showed an
unprecedented growth in 2020. Value of trades
has grown by 31%, and the volume of
Government bond auctions surged by 67%.

աճուրդների ծավալը՝ 67%-ով։
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2020-ի ձեռքբերումները

2020 Accomplishments

Ուկրաինայի դեպոզիտարիան հաշիվ է բացել

The cooperation with foreign depositories is of
utmost importance for the Central Depositary
of Armenia. Undoubtedly, the foreign nominee
account of National Depository of Ukraine will
enhance the trade volumes in Armenian
securities markets and will strengthen the link
for many investors in Armenia to connect with
their Ukrainian colleagues”, said Vahan Stepanyan, Chief Executive Officer of the Central
Depository of Armenia.

Հայաստանի Կենտրոնական
դեպոզիտարիայում։ Այն հնարավորություն
կտա ներդրողներին Ուկրաինայում և
Հայաստանում ավելի հեշտ, արագ ու
մատչելի իրականացնել գործարքներ
արժեթղթերի շուկայում։

«Արատասահմանյան
դեպոզիտարիաների հետ
համագործակցությունը շատ կարևոր է
Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիայի համար։ Անկասկած,
Ուկրաինային ազգային
դեպոզիտարիայի օտարերկրյա
անվանատիրոջ հաշիվը կնպաստի

“The stock exchange is the champion and
the role model for private sector companies
to promote gender equality and women
empowerment principles. Gender equality
is good not only for sustainable development but also for economic growth,”
said Mehjabeen Alarakhia, Programme Specialist, UN Women.

Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում
առևտրի ծավալի աճին և հայաստանյան
ներդրողներին հնարավորություն կտա
ամրապնդել կապերը Ուկրաինայի
ներդրողների հետ »,- ասաց Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիայի
գլխավոր տնօրեն Վահան
Ստեփանյանը։
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Մեր գործընկերները

Our Partners
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Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամներ և շուկայի մասնակիցներ

Armenia Securities Exchange Members and Market Participants
Կազմակերպություն

Company

Կորպորատիվ
արժեթղթերի շուկա

Corporate Securities
Market

Արտարժույթի շուկայի
մասնակից

FX Market Participants

Պետական
պարտատոմսերի
շուկայի մասնակից

Government Bond
Market Participants

Վարկային ռեսուրսների
շուկայի մասնակից

Credit Resources
Market Participants

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK" CJSC
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"AMERIABANK" CJSC
«ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
“ID BANK” CJSC
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARARATBANK" OJSC
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARDSHINBANK" CJSC
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
"ARMENBROK" OJSC
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMSWISSBANK" CJSC
«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARTSAKHBANK" CJSC
«ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
"BYBLOS BANK ARMENIA" CJSC
«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
"HSBC BANK ARMENIA" CJSC
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"EVOCABANK" CJSC
«ԷՔՈՒԻԹԻ» ՓԲԸ
«EQUITI» CJSC
«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"INECOBANK" CJSC
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
"LANDMARK CAPITAL" CJSC
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"CONVERSE BANK" CJSC
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMBUSINESSBANK" CJSC
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARMECONOMBANK" OJSC
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"UNIBANK" OJSC
«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ
"RENESA" CJSC
«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"VTB BANK (ARMENIA)" CJSC
«ՏՈՆՏՈՆ» ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՍՊԸ
"TONTON" INVESTMENT LLC
«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
"FUTURE CAPITAL MARKET" LLC
ՀՀ ԿԲ
CBA
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ
EURASIAN DEVELOPMENT BANK
«ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"MELLAT BANK" CJSC
ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
THE INTERSTATE BANK
ԴԱՅՄԵՆՇՆ ՓԲԸ
"DIMENSION" CJSC
ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ
"AB INVEST" LLC
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Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործընկերներ

Central Depository of Armenia Partners
Կազմակերպություն

Company

Դեպոզիտար համակարգի
հաշվի օպերատորներ

Կենսաթոշակային համակարգի
հաշվի օպերատորներ

ԿՇՀՀԱ

Depository System
Account Operators

Pension System Account Operators

RMSSM

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK" OJSC
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"AMERIABANK" CJSC
«ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
“ID BANK” CJSC
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARARATBANK" OJSC
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARDSHINBANK" CJSC
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
"ARMENBROK" OJSC
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMSWISSBANK" CJSC
«ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ
"DIMENSION" CJSC
«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"INECOBANK" CJSC
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
"LANDMARK CAPITAL" CJSC
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» ՓԲԸ
"CAPITAL INVESTMENTS" CJSC
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"CONVERSE BANK" CJSC
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMBUSINESSBANK" CJSC
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARMECONOMBANK" OJSC
ՀՀ ԿԲ
CBA
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"UNIBANK" OJSC
«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"VTB BANK (ARMENIA)" CJSC
«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
"FUTURE CAPITAL MARKET" LLC
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"EVOCABANK" CJSC
«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
"HSBC BANK ARMENIA" CJSC
ՀԱՅՓՈՍՏ ՓԲԸ
HAYPOST CJSC
«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ
"RENESA" CJSC
«ՏՈՆՏՈՆ» ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՍՊԸ
"TONTON" INVESTMENT LLC
ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ
"AB INVEST" LLC
«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARTSAKHBANK" CJSC

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներ

Pension Fund Managers
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
"AMUNDI-ACBA ASSET MANAGEMENT" CJSC

«ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ
"C-QUADRAT AMPEGA ASSET MANAGEMENT"
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