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Հայաստանի ֆոնդային
բորսա

Armenia Securities
Exchange

Հայաստանի ֆոնդային բորսան (AMX) Հայաստանում

Armenia Securities Exchange (AMX) is the only securities

գործող արժեթղթերի կարգավորվող շուկայի միակ

regulated market operator in Armenia. As an integrated

օպերատորն է։ Ավելի քան 20 տարի AMX-ն

exchange offering, for over 20 years AMX has provided a

առաջարկում է բորսայական ծառայությունների

full suite of services including listing, trading, clearing,

ամբողջական փաթեթ՝ ցուցակման, առևտրի,

information services and alternative market solutions.

քլիրինգային և տեղեկատվական ծառայություններ,

Investors receive a wide range of investment products and

այլընտրանքային բորսայական լուծումներ։

maximum transparency, together with the smooth and

Ներդրողների համար առկա են բորսայական

efficient execution and clearing of trade transactions. Being

գործիքների բազմազանություն և առավելագույն

a 100% shareholder of the Central Depository of Armenia,

թափանցիկություն։ Կորպորատիվ արժեթղթերի

AMX also provides integrated settlement solutions for both

բորսայական վերջնահաշվարկը ռեզիդենտ և ոչ

resident and non-resident clients by utilizing the central

ռեզիդենտ հաճախորդների համար իրականացնում է

depository’s international settlement network and

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան, որի

relationships with global depositories.

100% բաժնետերը Հայաստանի ֆոնդային բորսան է։

Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա

Central Depository of
Armenia

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան գործում է

Since its inception in 1996, CDA delivers excellence in

ավելի քան 25 տարի։ Հուսալիությունը, անվտանգությունը և

providing a wide range of services including registry

թափանցիկ գործելաոճը կարևորելով՝ մեր նպատակն է լինել

keeping, clearing and cross-border settlement, asset and

տարածաշրջանում առաջատարը ռեեստրավարման,

registry servicing. Prioritizing reliability, security and

պահառության և քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի

transparency we aim to be a leader in registry keeping,

ծառայությունների մատուցման ոլորտում։

custody, clearing and settlement services in the region.

2014 թվականից ի վեր մենք հանդիսանում ենք նաև

Since 2014 we serve as the pension fund custodian and

կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների

registry keeper in Armenia.

ռեեստրավարը և ֆոնդերի ակտիվների պահառուն։

amx.am | cda.am
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Մեր ծառայությունները

Our services

Հայաստանի ֆոնդային
բորսա

Armenia Securities
Exchange

• Արժեթղթերի տեղաբաշխում | Բաժնետոմսերի,

• Securities Placement | Equity, Government
and Corporate bonds, Auctions

պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի
աճուրդներ
• Արժեթղթերի ցուցակում և առևտրին
թույլտվություն | Բաժնետոմսեր,
պարտատոմսեր, դեպոզիտար
ստացականներ, ներդրումային ֆոնդերի
փայեր
• Արժեթղթերի առևտրի կազմակերպում
• Արտարժույթի հրապարակային առևտուր

• Listing and Admission to trading | Equity,
bonds, depository receipts, investment
fund units
• Securities Trading
• Credit Resources
• FX Trading
• Repo and Swap Transactions

• Վարկային ռեսուրսների շուկա
• Արտարժույթի շուկա
• ՌԵՊՈ և արտարժույթային ՍՎՈՊ գործարքներ

Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա

Central Depository of
Armenia

• Ռեեստրավարում

• Registry Keeping

• Պահառություն

• Custody Services

• Արժեթղթերի և դրամային հաշիվների

• Securities and Cash Accounts Servicing

սպասարկում
• Քլիրինգի և վերջնահաշվարկի
ծառայություններ
• Օտարերկրյա արժեթղթերով գործարքների
վերջնահաշվարկ
• Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվների
ռեեստրավարում

• Clearing and Settlement
• Settlement of transactions with foreign
securites
• Pension Accounts Maintenance
• Pension Assets Custody
• Investment fund registry keeping and custody

• Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի
ակտիվների պահառություն
• Ներդրումային ֆոնդերի ռեեստրավարում և
պահառություն

amx.am | cda.am
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2021

թվերով
Insights

Հայաստանի ֆոնդային բորսա

Armenia Securities Exchange

488,9

173,9

մլ րդ դրամ
bn AMD

Կորպորատիվ պարտատոմսերի
շրջանառության մեջ առկա ծավալ
Corporate Bond Outstanding Market Volume

մլ րդ դրամ
bn AMD

Բաժնետոմսերի շուկայի
կապիտալիզացիա
Equity Market Capitalization

1,867

մլ րդ դրամ
bn AMD

Ընդհանուր շուկայի ծավալ

Total Market Value

1,204

մլ րդ դրամ
bn AMD

Պետական պարտատոմսերի
շրջանառության մեջ առկա ծավալ
Government Bond Outstanding Market Volume

amx.am | cda.am
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Բաժնետոմսեր

Equity

2021

Փոփոխություն

2020

Market cap (AMD)

173,993,462,844

28.9%

134,948,871,394

Բորսայում շրջանառվող բաժնետոմսերի քանակ
Number of shares traded on AMX

10

-9.1%

11

Առևտրի ծավալ* (դրամ)

405,667,953

-75.5%

1,656,599,382

234

515.7%

38

Շուկայի կապիտալիզացիա (դրամ)

Traded value (AMD)

Գործարքների քանակ

Number of trades

Change

*Երկկողմանի անընդհատ աճուրդների արդյունքում կնքված գործարքների ծավալն ավելացել է, իսկ հասցեական եղանակով կնքված գործարքների ծավալը՝ կրճատվել։
In case of automach trade the value increased in 2021, while in case of manual trades decreased.

Ըստ թողարկողի գործունեության ոլորտի
Per the issuer’s industry

2021

Փոփոխություն

2020

Բանկեր | Banks

3

0

3

Արդյունաբերություն | Industry

2

0

2

Մշակող արդյունաբերություն | Manufacturing

2

0

2

Շինարարություն | Construction

1

0

1

Էներգետիկա | Energetics

1

0

1

Խմիչքների արտադրություն | Beverage production

1

0

1

Ընդհանուր | Total

10

0

10

2021

Change

2020

Շրջանառության մեջ առկա ծավալ (դրամ)
Market value (AMD)

1,204,370,435,000

26.2%

953,866,374,000

Բորսայում շրջանառվող պարտատոմսերի քանակ
Number of bonds traded on AMX

34

6.3%

32

Առևտրի ծավալ (դրամ)
Traded value (AMD)

75,158,192,206

-2.8%

77,323,308,992

Գործարքների քանակ
Number of trades

620

-37.5%

993

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման և հետգնման
աճուրդների ծավալ (դրամ)
Volume of bond allocation and buyback auctions (AMD)

416,105,880,000

3.4%

401,993,850,000

Ըստ թողարկման ժամկետայնության
Per issuance period

2021

Փոփոխություն

2020

Կարճաժամկետ

13

0

13

Միջնաժամկետ

8

0

8

Երկարաժամկետ

14

-7%

15

Ըստ թողարկման արժույթի
Per tranche currency

2021

Փոփոխություն

2020

ՀՀ դրամ | AMD

32

-6%

34

ԱՄՆ դոլար | USD

3

50%

2

Change

Պետական պարտատոմսեր

Government bond

Փոփոխություն

Change

Change

amx.am | cda.am
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Կորպորատիվ պարտատոմսեր

Corporate bonds

2021

Փոփոխություն

2020

488,941,740,398

9.5%

446,285,013,760

106

10.4%

68,074,110,763

111.8%

32,140,833,188

Number of trades

2,556

5%

2,432

Ըստ թողարկողի գործունեության ոլորտի
Per the issuer’s industry

2021

Փոփոխություն

2020

Բանկեր | Banks

12

9%

11

Վարկային ընկերություններ | Credit companies

4

-20%

5

Այլ ֆինանսական ընկերություններ | Other financial companies

1

0

1

Հեռահաղորդակցություն | Telecommunication

1

0

1

Արդյունաբերություն | Industry

2

100%

1

Գյուղատնտեսություն | Agriculture

1

0

1

Ընդհանուր | Total

21

5%

20

Ըստ թողարկման ժամկետայնության
Per issuance period

2021

Փոփոխություն

2020

Մինչև 1 տարի | By 1 year

1

0

0

1-ից 3 տարի | 1-3 years

79

11.2%

71

3-ից 5 տարի | 3-5 years

17

-5.5%

18

5-ից ավելի | Over 5 years

9

28.5%

7

Ընդհանուր | Total

106

10.4%

96

Ըստ թողարկման արժույթի
Per tranche currency

2021

Փոփոխություն

2020

ՀՀ դրամ | AMD

42

20%

35

ԱՄՆ դոլար | USD

60

5.2%

57

Եվրո | EUR

4

0

4

Ընդհանուր | Total

106

10.4%

96

2021

Փոփոխություն

2020

38

26.7%

30

147,023,782,362

-38.1%

237,743,305,290

Շուկայի ծավալ (դրամ)

Market value (AMD)

Բորսայում շրջանառվող պարտատոմսերի քանակ

Number of bonds traded on AMX
Առևտրի ծավալ (դրամ)

Traded value (AMD)

Գործարքների քանակ

Ցուցակում/ առևտրին թույլատրում
Listing/ Admission to Trading
Նոր ցուցակումների քանակ

Number of new bond listings
Նոր թողարկումների ծավալ (դրամ)

Value of new issues (AMD)

ՌԵՊՈ

REPO
Առևտրի ծավալ (դրամ)

Traded value (AMD)

Գործարքների քանակ

Number of trades

Change

96

Change

Change

Change

Change

2021

Փոփոխություն

2020

44,945,518,612

64.7%

27,277,064,719

845

6%

797

Change

amx.am | cda.am
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2021

թվերով
Insights

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
Central Depository of Armenia

3,128

տրլն դրամ
tn AMD

Ակտիվների պահառություն
Assets under custody

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

Market data (Central Depository of Armenia)
Հաշիվների քանակ

Number of acccounts

Ռեեստրի պայմանագիր կնքած թողարկողների քանակ

Number of registry contracts

Տեղաբաշխման ծավալ (դրամ)

Placement volume (AMD)

Արտաբորսայական փոխանցումների ծավալ (դրամ)

OTC transfer volume (AMD)

Արտաբորսայական փոխանցումների քանակ (փոխանցումներ)

Number of OTC transfers

Կորպորատիվ գործողություննեի ծավալ

Volume of corporate actions (AMD)

(դրամ)

Կորպորատիվ գործողությունների քանակ

Number of corporate actions

2021

Փոփոխություն

2020

26,819

55.7%

17,222

2,894

4.5%

2,770

521,351,329,270

218%

163,983,935,176

19,657,770,603,501

2584.4%

732,278,811,178

3,734

78.4%

2,093

163,454,806,105

23.5%

132,340,488,696

177

16.4%

152

Change

Կենսաթոշակային ֆոնդերի ԶԱԱ (զուտ ակտիվների արժեք)
Pension NAV (net asset value)
2021

482,5

2020

30.6 %

մլրդ դրամ
bn AMD

369,4
մլրդ դրամ
bn AMD

Ներդրումային ֆոնդերի ԶԱԱ (զուտ ակտիվների արժեք)
Investment fund NAV (net asset value)
2021

10.1

մլրդ դրամ
bn AMD

2020

94.5 %

5,1

մլրդ դրամ
bn AMD

amx.am
amx.am || cda.am
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Հայաստանի ֆոնդային բորսայում Եվրասիական

A new trading technology will be implemented at

Զարգացման Բանկի աջակցությամբ առևտրային

Armenia Securities Exchange with the support of

նոր համակարգ կներդրվի

the Eurasian Development Bank

«Տեխնոլոգիական արդիականացումը Հայաստանի

“Technological modernization is a priority for Armenia

ֆոնդային բորսայի առաջնահերթությունն է, քանի որ

Securities Exchange, since one of the prerequisites for its

բորսայի հաջողության նախադրյալներից մեկը

success is the availability of exchange trading for a wide

հանդիսանում է բորսայի հասանելիությունը առևտուր

range of traders. We highly appreciate the support of the

իրականացնողների լայն շրջանակին։ Մենք բարձր ենք

EDB in the development of the capital market in Armenia.

գնահատում Եվրասիական զարգացման բանկի

The introduction of the new trading system will contribute

աջակցությունը՝ զարգացնելու Հայաստանի կապիտալի

to an increase in the number of exchange participants,

շուկան։ Առևտրային նոր համակարգի ներդրումը

quoted securities and trading volume, as well as expand

կնպաստի բորսայական առևտրի մասնակիցների

the horizons of exchange services provided, which will

թվաքանակի ավելացմանը, շրջանառվող արժեթղթերի և

generally increase the interest of companies in listing and

առևտրի ծավալի աճին, նոր բորսայական

issuing securities, since securities admitted to exchange

ծառայությունների ներդրմանը, ինչպես նաև կմեծացնի

trading will become available to a wide range of investors,

ընկերությունների հետաքրքրությունը՝ ցուցակվելու և

including those outside Armenia. These factors will

թողարկելու արժեթղթեր, քանի որ առևտրի թույլատրված

certainly contribute to the further improvement of the

արժեթղթերը հասանալի են լինելու ներդրողների լայն

main financial indicators of the exchange”.

շրջանակների, այդ թվում ՝ Հայաստանի սահմաններից
դուրս։ Տվյալ գործոններն անշուշտ կնպաստեն բորսայի

Hayk Yeganyan, CEO at AMX

հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների էլ ավելի
բարելավմանը»։
Հայկ Եգանյան, Հայաստանի ֆոնդային բորսայի
գլխավոր տնօրեն

Հայաստանի ֆոնդային բորսան գործարկել է նոր

Armenia Securities Exchange has launched a new

վեբկայք` «Ներդրողի օրացույց»-ի և ինդեքսի

website with advanced functionality, as well as with new

արտացոլման հնարավորությամբ և առավել

features, such as Investor Calendar and index charts.

բարելավված ֆունկցիոնալով։

amx.am | cda.am
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Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական

The Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS),

դեպոզիտարիան մասնակցեցին Եվրո-Ասիական

alongside with its members Armenia Securities

Ֆոնդային բորսաների միության (FEAS) կազմակերպած

Exchange and Central Depository of Armenia, held the

«Meet the Market» առցանց միջոցառմանը՝

“Meet the Market with FEAS | Securities Market of

ներկայացնելովՀայաստանի կապիտալի շուկան։ 150

Armenia” virtual event. The one-day online event has

մասնակիցների թվում էին Ասիայի, Եվրոպայի ու Միջին

gathered together more than 150 participants, who span

Արևելքի երկրների բրոքերային ընկերություններ, ֆոնդի

the globe from Asia to Europe and Middle East, the

կառավարիչներ, միջազգային կորպորացիաներ,

participants were representatives of Investment Banks,

ինչպես նաև հայաստանյան շուկայի ներկայացուցիչներ՝

Stock Exchanges, Brokerage Firms, Asset Managers,

թողարկողներ, շուկայի մասնակիցներ, ֆինանսների

Funds, International Corporations, as well as local

նախարարության ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման

Market Participants, Issuers and Representatives of the

նպատակն էր բարձրացնել օտարերկրյա ներդրողների

Ministry of Finance.

իրազեկվածությունը Հայաստանի կապիտալի շուկայի
մասին։

Հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա՝

Based on the best international experience, Armenia

Հայաստանի ֆոնդային բորսան մշակել և

Securities Exchange has developed and for the first time

տարածաշրջանում առաջին անգամ ներդրել է

in the region introduced corporate bond exchange

կորպորատիվ պարտատոմսերի բորսայական

indices, the prices of which are calculated and published

ինդեքսներ, որոնց գներն ամենօրյա կտրվածքով

on the official website of AMX on a daily basis. The

հաշվարկվում եւ հրապարակվում են AMX-ի

exchange publishes data of 4 indices, which express the

պաշտոնական կայքում։ Բորսան հրապարակում է 4

indices of coupon bonds issued in AMD and USD with a

ինդեքսների տվյալներ, որոնք արտահայտում են 1-ից

maturity of 1 to 3 years, and the indices of coupon bonds

մինչև 3 տարի մարման ժամկետայնություն ունեցող, ՀՀ

issued in AMD and USD with a maturity of 1 year and

դրամով և ԱՄՆ դոլարով թողարկված արժեկտրոնային

more.

պարտատոմսերի ցուցանիշները և 1 տարի և ավելի
մարման ժամկետայնություն ունեցող, ՀՀ դրամով և ԱՄՆ
դոլարով թողարկված արժեկտրոնային
պարտատոմսերի ցուցանիշները:

Երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի ֆոնդային

For the second consecutive year, Armenia Securities

բորսան ճանաչվել է «Հարավային Կովկասի լավագույն

Exchange has been recognized as the "Best Securities

ֆոնդային բորսա»` ըստ բրիտանական Global Banking

Exchange in South Caucasus 2021" by Global Banking

and Finance Review հեղինակավոր ամսագրի։

and Finance Review.

Ամերիաբանկի 42 մլն եվրո անվանական ծավալով

Ameriabank's green bonds with the volume of 42 mln

կանաչ պարտատոմսերը թույլատրվել են առևտրի

EUR were admitted to trading on Armenia Securities

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում:

Exchange.

amx.am | cda.am
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Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան գործարկել է

Central Depository of Armenia has launched CDA Online

«CDA Оnline» հավելվածը, որով հնարավոր է իրականացնել

app with the help of which it’s possible to conduct online

էլեկտրոնային քվեարկություն, կատարել փոխանցումներ,

voting, make transfers, send transaction reports, and check

ստանալ գործառնությունների հաշվետվություններ և

funded pension balance and the last 10 transactions.

ստուգել կուտակային կենսաթոշակային հաշվի մնացորդն
ու վերջին 10 գործարքները։
«Դեպոզիտարիայի հավելվածի ստեղծումը մեր

"Creating a depository application was one of our primary

առաջնային նպատակներից էր, որն արդեն

goals, which is already a reality and with which we

իրականություն է եւ որով տեխնոլոգիական

entered a new phase of technological innovation. It will

նորարարության նոր փուլ մտանք: Այն հայաստանյան

make the Armenian market more attractive for foreign

շուկան ավելի գրավիչ կդարձնի օտարերկրյա

investors, as it allows them to manage assets from

ներդրողների համար, քանի որ վերջիններիս

anywhere in the world. Moreover, Central Depository of

հնարավորություն է տալիս կառավարել ակտիվները

Armenia is one of the few depositories in the region and

աշխարհի ցանկացած կետից։ Ուրախությամբ պետք է

around the world that have launched the application, and

նշեմ, որ տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում

now is cooperating with depositories in other countries to

այն քիչ դեպոզիտարիաներից ենք, որ գործարկել ենք

transfer the experience. The main feature of the

հավելվածը եւ հիմա համագործակցում ենք այլ

application is to move the meetings of joint stock

երկրների դեպոզիտարիաների հետ` փոխանցելու մեր

companies to an online platform, i.e. shareholders can

փորձը: Հավելվածի գլխավոր առանձնահատկությունը

connect with their mobile phones, express their opinion,

բաժնետիրական ընկերությունների ժողովներն օնլայն

vote, receive voting results electronically".

հարթակ տեղափոխելն է: Բաժնետերերը կարող են
միանալ իրենց բջջային հեռախոսով, հայտնել կարծիք,

Vahan Stepanyan, CEO at Central Depository of Armenia

կատարել քվեարկություն եւ ստանալ քվեարկության
արդյունքներն էլեկտրոնային եղանակով»։
Վահան Ստեփանյան, Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիայի գլխավոր տնօրեն

YOUR
ONLINE
DEPOSITORY
IN
ARMENIA

YOUR
ONLINE DEPOSITORY
IN ARMENIA
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Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան հյուրընկալել

Central Depository of Armenia hosted the International

է Եվրասիական կենտրոնական դեպոզիտարիաների

Conference of the Association of Eurasian Central

ասոցիացիայի (AECSD) «Ֆինանսական շուկաների

Securities Depositories on Financial Markets Reform

ռեֆորմացիա» թեմայով համաժողովը
«Արժեթղթերի շուկան այսօր վերափոխվում է

“The securities market today is going through the

թվայնացման համակարգի ազդեցությամբ։

transformation of the digitalization system. For all base roles

Կենտրոնական դեպոզիտարիաների համար սա թե՛ աճի

we need to balance between reliability and the introduction of

հնարավորություն է և թե՛ մարտահրավեր՝ դիմակայելու և

new, disruptive technologies. This is a common task of the

պահպանելու հիմնական գործառույթները։ Մեզ

entire global financial market, so the AECSD conference is a

անհրաժեշտ է հավասարակշռություն գտնել

great opportunity to explore new horizons in partnership with

հուսալիության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջև։

like-minded people.”

Սա համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ընդհանուր
խնդիրն է, ուստի AECSD համաժողովը հիանալի

Vahan Stepanyan, Chairman of AECSD and General Director of

հնարավորություն է բացահայտելու համախոհների հետ

the Central Depository of Armenia

համագործակցության նոր հորիզոնները»:
Վահան Ստեփանյան, AECSD-ի նախագահ և Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիայի գլխավոր տնօրեն

AMX-ը ճանաչվել է Cbonds մրցանակաբաշխության

AMX has been nominated in the category "The Best

«Պարտատոմսերի լավագույն գործարք»

Bond Deal" at Cbonds Awards CIS as participant of

անվանակարգի մրցանակակիր՝ Յունիբանկի

the cross-listing and cross-border settlement deal

պարտատոմսերի փոխցուցակման և անդրսահմանային

of “Unibank” ojsc’s bonds.

վերջնահաշվարկի գործընթացի կազմակերպման
համար։

AMX-ը ճանաչվել է Cbonds մրցանակաբաշխության
«Պարտատոմսերի լավագույն գործարք»

AMX Was Awarded “The Best Bond Deal” at
Cbonds Awards CIS.

անվանակարգի մրցանակակիր՝ Յունիբանկի
պարտատոմսերի փոխցուցակման գործընթացի
կազմակերպման համար։

CDA Online հավելվածի միջոցով տեղի է ունեցել «ԱԿԲԱ
ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի առաջին ժողովը:

Via the CDA Online application the first
shareholders` meeting of "ACBA BANK"
OJSC took place.
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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

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ACBA BANK" OJSC

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"CONVERSE BANK" CJSC

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"AMERIABANK" CJSC

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMBUSINESSBANK" CJSC

«ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
“ID BANK” CJSC

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARMECONOMBANK" OJSC

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARARATBANK" OJSC

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"UNIBANK" OJSC

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARDSHINBANK" CJSC

«ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ
"INCORE" CJSC

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ
"ARMBROK" OJSC

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"VTB BANK (ARMENIA)" CJSC

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMSWISSBANK" CJSC

«ՏՈՆՏՈՆ» ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՍՊԸ
"TONTON" INVESTMENT LLC

«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARTSAKHBANK" CJSC

«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
"FUTURE CAPITAL MARKET" LLC

«ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
"BYBLOS BANK ARMENIA" CJSC

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
CENTRAL BANK OF ARMENIA

«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

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
Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորներ և ԿՇՀՀԱ
Depository System Account Operators and RMSSM
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ACBA BANK" OJSC

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARMECONOMBANK" OJSC

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"AMERIABANK" CJSC

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
CENTRAL BANK OF ARMENIA

«ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
“ID BANK” CJSC

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"UNIBANK" OJSC

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
"ARARATBANK" OJSC

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"VTB BANK (ARMENIA)" CJSC

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARDSHINBANK" CJSC

«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
"FUTURE CAPITAL MARKET" LLC

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ
"ARMBROK" OJSC

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"EVOCABANK" CJSC

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMSWISSBANK" CJSC

«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
"HSBC BANK ARMENIA" CJSC

«ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ
"DIMENSION" CJSC

ՀԱՅՓՈՍՏ ՓԲԸ
HAYPOST CJSC

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"INECOBANK" CJSC

«ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ
"INCORE" CJSC

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
"LANDMARK CAPITAL" CJSC

«ՏՈՆՏՈՆ» ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՍՊԸ
"TONTON" INVESTMENT LLC

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"CONVERSE BANK" CJSC

ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ
"AB INVEST" LLC

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARMBUSINESSBANK" CJSC

«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
"ARTSAKHBANK" CJSC

Օտարերկրյա պահառուի մոտ բացված հաշիվ
Accounts opened at foreign custodian’s
ՔԼԻԸՐՍԹԻՄ ԲԱՆԿ ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ
CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, RUSSIA
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
KAZAKHSTAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ
REPUBLICAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, BELARUS
ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
THE NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE (NDU)

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներ
Pension Fund Managers
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
"AMUNDI-ACBA ASSET MANAGEMENT" CJSC
«ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ
"C-QUADRAT AMPEGA ASSET MANAGEMENT" LLC
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