Investicinių sprendimų priėmimo bei vykdymo politika

Priedas Nr. 1

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“
Investicinių sprendimų vykdymo taisyklės

1.

Bendrosios nuostatos

1.1.

Investicinių sprendimų vykdymo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato uždarosios akcinės
bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) investicinių sprendimų
vykdymo tvarką valdant kolektyvinio investavimo subjektus bei teikiant finansinių priemonių
portfelio valdymo paslaugas Klientams.

1.2.

Valdymo įmonė, vykdydama Kliento pavedimą ar jo dalį pagal konkretų Kliento nurodymą, gali
nukrypti nuo šių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju laikoma, kad Valdymo įmonė veikia
geriausiais Kliento interesais. Pavedimus pirkti ar parduoti klientas gali teikti ribine kaina arba
rinkos kaina.

1.3.

Siekiant išvengti abejonių, šių Taisyklių 1.2 punktas yra laikomas perspėjimu Klientui, kad bet
kuris konkretus Kliento nurodymas gali sukliudyti Valdymo įmonei imtis veiksmų, kuriuos ji,
siekdama geriausio rezultato Klientui, yra nustačiusi Taisyklėse.

1.4.

Valdymo įmonei sudarant sandorius savo sąskaita ir veikiant kaip sandorio šaliai šios
Taisyklės netaikomos. Tokios situacijos inter alia gali susidaryti, kai Valdymo įmonė viešai
skelbia FP pirkimo ir pardavimo kainas, kuriomis Valdymo įmonė pasiruošusi sudaryti
atitinkamus sandorius, ar atsako į konkretų Kliento paklausimą dėl sandorio kainos, kuria
Valdymo įmonė galėtų sudaryti sandorį prisiimdama atitinkamą riziką.

2.

Sąvokos

2.1.

„FP“ reiškia finansinę priemonę, kurios reikšmė nesiskiria nuo nustatytos Finansinių priemonių
rinkų įstatyme.

2.2.

„Klientas“ reiškia fizinį ar juridinį asmenį, įsigijusį Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio
investavimo subjektų investicinių vienetų, sudariusį sutartį dėl FP portfelio valdymo ar
besinaudojantį kitomis Valdymo įmonės teikiamomis paslaugomis.

2.3.

„Pavedimų vykdymas klientų sąskaita“ reiškia veiklą, kuria siekiama Kliento sąskaita
sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius dėl vienos ar kelių FP.

2.4.

„Ribinis pavedimas“ reiškia pavedimą pirkti ar parduoti pavedime nurodytą FP už pavedime
nurodytą ar geresnę kainą ir pavedime nurodytais kiekiais.

3.

Klientų pavedimų priėmimas, registravimas ir vykdymas

3.1.

Valdymo įmonė, priimdama Kliento pavedimą, privalo įsitikinti, kad pavedimą pateikia pats
Klientas arba tinkamai jo įgaliotas asmuo, patikrinti, ar Kliento pavedimas atitinka Valdymo
įmonės nustatytus pavedimo formos bei pateikimo būdo reikalavimus ir ar pateikiama visa
informacija, reikalinga pavedimo įvykdymui. Netenkinant bent dalies šių sąlygų, Valdymo
įmonė turi teisę nepriimti pavedimo.

3.2.

Valdymo įmonė, priėmusi Kliento pavedimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu kitaip nėra
numatyta sutartyje su Klientu, pateikia patvirtinimą Klientui, kad pavedimas priimtas, leidžiantį
Klientui patikrinti Kliento pateikto pavedimo duomenis (įskaitant pavedimo pateikimo faktą,
priėmimo momentą ir kitas esmines pavedimo sąlygas).
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3.3.

Visi iš Klientų gauti pavedimai kartu su Valdymo įmonės investiciniais sprendimais yra
registruojami chronologine tvarka nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos
investicinių sprendimų registravimo žurnale.

3.4.

Klientų pavedimai pradedami vykdyti nedelsiant, jeigu pavedime ar sutartyje nenustatyta
kitaip. Jeigu dėl nepalankių aplinkybių (prekybos ar atsiskaitymų sustabdymo, ryšio sutrikimų,
rinkų griūties, nukritus kainai, nesant pasiūlos/paklausos ar pan.) Kliento pavedimas negali
būti įvykdomas, pagal jo nurodytas sąlygas ar per protingus terminus, Valdymo įmonė
informuoja Klientą apie susiklosčiusias aplinkybes.

3.5.

Valdymo įmonė, vykdydama Kliento tikslų pavedimą konkrečiomis sąlygomis, turi teisę nuo jų
nukrypti, jei, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tai būtina Kliento interesams, o Valdymo
įmonė iš anksto negalėjo atsiklausti Kliento arba laiku negavo atsakymo į savo užklausimą.
Tokiu atveju Valdymo įmonė surenka ir kartu su pavedimu saugo įrodymus, patvirtinančius
būtinybę keisti Kliento pavedimo vykdymo sąlygas ir nedelsdama informuoja Klientą, kad
pavedimas įvykdytas kitokiomis, nei pavedime nustatyta, sąlygomis, o Valdymo įmonės atliktų
veiksmų rezultatai Klientui tampa privalomi.

4.

Pareiga veikti geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto, jo dalyvių ir
Klientų interesais

4.1.

Valdymo įmonė, vykdydama investicinius sprendimus ir Klientų pavedimus arba perduodama
juos vykdyti kitam subjektui, veikia geriausiomis kolektyviniam investavimo subjektui ir Klientui
sąlygomis.

4.2.

Tuo atveju, kai Klientas nepateikia konkretaus pavedimo, Valdymo įmonė vadovaujasi
sutarties su Klientu sąlygomis.

4.3.

Valdymo įmonė, vykdydama investicinį sprendimą ir (arba) Kliento pavedimą, privalo imtis visų
reikalingų veiksmų, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas atitinkamam
kolektyvinio investavimo subjektui ir Klientui, atsižvelgiant į:
4.3.1.

investavimo objektų ir (arba) FP kainą – Valdymo įmonė laiko šį faktorių
svarbiausiu, neatsižvelgiant kokio kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita
įsigyjamas investavimo objektas arba kokiai kategorijai prikirstinas Klientas.
Investiciniai sprendimai ir pavedimai vykdomi rinkos sąlygomis, laikantis panašių
investicinių sprendimų ir pavedimų pateikimo laiko prioriteto principo;

4.3.2.

investicinio sprendimo ir pavedimo įvykdymo išlaidas – šios išlaidos yra
sudedamoji dalis bendros atsiskaitymų sumos, todėl laikomos antromis pagal
svarbumą po kainos. Valdymo įmonė renkasi tokias investicinių sprendimų ir
pavedimų vietas, kurių vykdymo išlaidos yra mažiausios ir tarpusavyje palyginamos;

4.3.3.

greitį – tam tikrais atvejais, kai rinkos kainos keičiasi staigiai, investicinio sprendimo ir
pavedimo vykdymo greitis gali ženkliai įtakoti galutinę atsiskaitymų sumą. Tai gali būti
ypač svarbu, kai investicinio sprendimo ir (arba) pavedimo suma stambi. Tačiau bet
kokiu atveju to paties (panašaus) pobūdžio investiciniai sprendimai ir tos pačios FP
kategorijos pavedimai vykdomi laikantis jų pateikimo laiko prioriteto principo,
nepriklausomai nuo Kliento kategorijos, pavedimo dydžio, turinio ir kitų sąlygų;

4.3.4.

investicinio sprendimo ir pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę –
Valdymo įmonė renkasi tokias investicinio sprendimo ir pavedimų vykdymo vietas, kur
yra didžiausia jų įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybė;

4.3.5.

dydį ir turinį – Valdymo įmonė, vykdydama investicinį sprendimą ir Kliento pavedimą
arba perduodama juos vykdyti kitam subjektui, siekia, kad investicinis sprendimas ir
Kliento pavedimas būtų įvykdytas visiškai su mažiausia įtaka rinkai. Šiuo atveju
Valdymo įmonė atsižvelgia į FP ir rinkos likvidumą bei galimą investicinio sprendimo
poveikį FP kainai, kadangi įmanomas atvejis, kai įvykdyti ar pateikti vykdyti visą
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investicinio sprendimo apimtį mažiau patrauklia kaina yra geriau nei dalimis, taip
neigiamai paveikiant FP kainą; ir
4.3.6.

kitas investicinio sprendimo įvykdymui svarbias aplinkybes.

4.4.

Valdymo įmonė gali taikyti skirtingą komisinį atlyginimą, priklausomai nuo pavedimo dydžio.
Valdymo įmonė gali savo nuožiūra nustatyti mažiausią pavedimo sumą tam tikroms
finansinėms priemonėms, atsižvelgdama į rinkos praktiką ir patiriamas išlaidas. Visais kitais
atvejais pavedimo dydis ir turinys niekaip neįtakoja jo vykdymo geriausiomis Klientui
sąlygomis.

4.5.

Vykdant investicinį sprendimą, 4.3 punkte išvardintų veiksnių santykinė reikšmė nustatoma
atsižvelgiant į toliau nurodytus kriterijus:

4.6.

4.5.1.

investicinio sprendimo ir pavedimo savybes;

4.5.2.

finansinių priemonių, dėl kurių priimtas investicinis sprendimas, savybes;

4.5.3.

vykdymo vietų, kuriose investicinis sprendimas arba pavedimas gali būti įvykdytas,
savybes.

Vykdant Kliento pavedimą, 4.3. punkte išvardintų veiksnių santykinė reikšmė nustatoma
atsižvelgiant į 4.3.1-4.3.6 punktus bei į Klientui būdingas savybes, įskaitant Klientų kategoriją,
kuriai Klientas yra priskirtas (profesionalusis ar neprofesionalusis).
Tuo atveju, kai yra vykdomas neprofesionaliojo Kliento pavedimą, geriausias įmanomas
rezultatas nustatomas atsižvelgiant į bendrą atsiskaitymų sumą, kurią sudaro FP kaina ir
pavedimo vykdymo išlaidos.

4.7.

Valdymo įmonė, užtikrindama greitą, sąžiningą ir operatyvų investicinių sprendimų ir pavedimų
vykdymą:
4.7.1.

Įvykdytus investicinius sprendimus ir pavedimus nedelsiant ir tiksliai apskaito bei
paskirsto;

4.7.2.

Panašius investicinius sprendimus ir pavedimus vykdo paeiliui ir nedelsiant, išskyrus,
kai to padaryti neįmanoma dėl (i) investicinio sprendimo arba pavedimo savybių;
arba (ii) vyraujančių rinkos sąlygų; (iii) prieštaravimo kolektyvinio investavimo subjekto
ir (arba) Kliento interesams;

4.7.3.

Nedelsiant, kai tik Valdymo įmonei tampa žinoma, Valdymo įmonė nustatyta tvarka
informuoja neprofesionalųjį klientą apie visus esminius sunkumus, galinčius turėti
įtakos užtikrinant tinkamą pavedimų vykdymą.

5.

Investicinių sprendimų sujungimas ir paskirstymas

5.1.

Valdymo įmonė, vykdydama investicinius sprendimus ir Klientų pavedimus, neturi teisės jų
sujungti su kito kolektyvinio investavimo subjekto ir (arba) Kliento ir (arba) Valdymo įmonės
sąskaita sudaromu sandoriu, nebent yra tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:
5.1.1.

investicinių sprendimų ir (arba) Klientų pavedimų sujungimas neturės neigiamos įtakos
kurio nors iš kolektyvinio investavimo subjektų ar Klientų, kurių sąskaita priimtus
investicinius sprendimus ir (arba) pavedimus ketinama sujungti, interesams, o
kiekvienam Klientui, kurio pavedimą ketinama sujungti, yra pranešama, kad pavedimų
sujungimas gali turėti neigiamą poveikį konkrečiam pavedimui; ir

5.1.2.

yra laikomasi toliau šioje Taisyklių dalyje numatytos tvarkos ir eiliškumo teisingai
paskirstant investicinius sprendimus ir (arba) pavedimus, atsižvelgiant į investicinių
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sprendimų ir (arba) pavedimų dydžio ir kainos įtaką investicinių sprendimų ir (arba)
pavedimų paskirstymui.
5.2.

Tuo atveju, kai Valdymo įmonė sujungia investicinį sprendimą ir (arba) pavedimą su vienu ar
keliais kitais investiciniais sprendimais ir (arba) pavedimais ir toks jungtinis investicinis
sprendimas ir (arba) pavedimas yra įvykdomas iš dalies, Valdymo įmonė susijusius sandorius
paskirsto vadovaudamasi svertinio vidurkio principu.

5.3.

Paskirstant Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar Kliento sąskaita
priimtą investicinį sprendimą ir (arba) pavedimą, sujungtą su Valdymo įmonės sąskaita
sudaromu sandoriu, kuris įvykdytas iš dalies, pirmenybė teikiama kolektyvinio investavimo
subjekto ar Kliento sąskaita sudarytiems sandoriams.

5.4.

Neatsižvelgiant į 5.3 punktą, jeigu Valdymo įmonė įrodo, kad be investicinių sprendimų ir
(arba) pavedimų sujungimo Valdymo įmonė nebūtų galėjusi įvykdyti investicinio sprendimo ir
(arba) pavedimo tokiomis palankiomis sąlygomis arba iš viso nebūtų galėjusi jo įvykdyti,
Valdymo įmonės gali paskirstyti sandorį savo sąskaita proporcingai, laikydamasi 5.2 punkte
nurodytos tvarkos.

5.5.

Valdymo įmonei sujungus sandorius savo sąskaita su vienu ar keliais priimtais investiciniais
sprendimais ir (arba) pavedimais, Valdymo įmonė investicinius sprendimus ir (arba)
pavedimus perskirsto kolektyvinio investavimo subjektui arba Klientui palankiausiu būdu.

6.

Pavedimų vykdymo vietos

6.1.

Valdymo įmonė vykdo Klientų pavedimus pavedimų vykdymo vietose, kurias Valdymo įmonė
periodiškai įvertina kaip vietas, siūlančias palankiausias galimybes geriausiam įvykdymui
užtikrinti. Pasirinkdama pavedimų vykdymo vietas, Valdymo įmonė negali jų diskriminuoti.

6.2.

Valdymo įmonė pavedimų vykdymo vietas renkasi atsižvelgdama į:

6.3.

6.2.1.

likvidumą ir prieinamumą kitiems rinkos dalyviams;

6.2.2.

kainos suformavimo skaidrumą;

6.2.3.

pavedimo vykdymo greitį;

6.2.4.

pavedimo vykdymo išlaidas;

6.2.5.

pavedimo dydžio apribojimus.

Pagrindinėmis pavedimų vietomis Valdymo renkasi:
6.3.1.

reguliuojamas rinkas;

6.3.2.

finansų maklerio įmonių valdomas elektronines daugiašales prekybos sistemas;

6.3.3.

sisteminę prekybą vykdančias finansų maklerio įmones.

6.4.

Valdymo įmonė nesiekia naudotis kuo didesniu pavedimų vykdymo vietų kiekiu, tačiau jų
skaičius turi būti pakankamas, kad užtikrinti pavedimų vykdymą geriausiomis Klientui
sąlygomis.

6.5.

Jeigu keletas pavedimų vykdymo vietų atitinka keliamus reikalavimus, ir jose gali būti
pasiektas iš esmės geriausias įmanomas Klientui rezultatas, Valdymo įmonė savo nuožiūra
pasirenka vieną arba keletą pavedimų vykdymo vietų kiekvienai finansinės priemonės
kategorijai.

6.6.

Valdymo įmonė reguliariai peržiūri pasirinktų pavedimų vietų sąrašą, įvertindama reikalavimus
vykdyti Kliento pavedimus geriausiomis Klientui sąlygomis, ir palygina su kitomis įmanomomis
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pavedimų vykdymo vietomis. Jeigu kitoje vietoje gali būti pasiektas geresnis rezultatas,
Valdymo įmonė deda visas pastangas pradėti vykdyti pavedimus šioje vietoje, tačiau tik
įvertinusi visus su vietos pakeitimu susijusius Valdymo įmonė kaštus ir naudą.
6.7.

Jeigu dėl nuo Valdymo įmonės nepriklausančių priežasčių negalima įvykdyti pavedimo
pagrindinėse pavedimų vykdymo vietose, pavedimas gali būti įvykdytas kitoje vietoje,
suderinus su Klientu. Valdymo įmonė perspėja Klientą, kad pavedimo vykdymas kitoje vietoje
gali turėti neigiamos įtakos kainai, įprastoms pavedimo vykdymo išlaidoms, pavedimo
vykdymo greičiui. Taip pat Valdymo įmonė gali apriboti pavedimo mažiausią arba didžiausią
sumą.

6.8.

Jeigu dėl nuo Valdymo įmonės nepriklausančių priežasčių pavedimo įvykdyti neįmanoma,
pavedimai nepriimami.

7.

Monitoringas

7.1.

Valdymo įmonė nuolat stebi, ar Taisyklės yra veiksmingos, o nustačiusi jų trūkumus privalo
nedelsiant juos ištaisyti.

7.2.

Valdymo įmonė užtikrina, kad Taisyklės ir visi esminiai jų pakeitimai yra prieinami Klientams.

7.3.

Taisyklės bei susitarimai dėl pavedimų vykdymo, jeigu tokie sudaromi, peržiūrimi ne rečiau
kaip kartą per metus arba kas kartą, kai įvyksta esminis įvykis, paveikęs Valdymo įmonės
gebėjimą pasiekti geriausią rezultatą kolektyviniam investavimo subjektui ir (arba) Klientui.
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Subjektai, kuriems perduodami vykdyti investiciniai sprendimai
Finansų tarpininko
pavadinimas
AB Swedbankas
AB SEB bankas
UAB FMĮ „Orion
Securities“

Adresas

Įmonės rūšis

Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius,
Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis bankas

Gedimino 12, LT– 01103
Vilnius, Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis bankas

A. Tumėno g. 4, B korpusas,
LT– 01109 Vilnius, Lietuva

AB finansų maklerio
įmonė „Finasta“
(reorganizuota,
Tilžės g. 149, LT-76348, Šiauliai
prijungta prie AB
Šiaulių bankas)
AB DnB bankas

Danske Bank A/S
Lietuvos filialas
Nordea Bank
Finland Plc
Lietuvos skyrius
TradeStation

Saxobank

Interactive brokers

Dragon Capital

DBS Vickers
Securities

Uždaroji akcinė bendrovė, finansų maklerio
įmonė

Akcinė bendrovė, komercinis bankas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius Akcinė bendrovė, komercinis bankas
Saltoniškių g. 2, Vilnius

Akcinė bendrovė, komercinis bankas

Didžioji g. 18/2, LT-01128
Vilnius

Akcinė bendrovė, komercinis bankas

8050 SW 10th Street, Suite
2000
Plantation, FL 33324
Saxo Bank A/S (Headquarters)
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Denmark
20 Heron
Tower, 110
Bishopsgate, London EC2N
4AY
36D Saksahanskoho Str., Kyiv
01033 Ukraine

Finansų brokerio įmonė

Komercinis bankas
Finansų brokerio įmonė
Finansų brokerio įmonė

18/F, Man Yee Building, 68 Des Finansų brokerio įmonė
Voeux Road Central, Hong
Kong

Investicinių sprendimų vykdymo vietos
Šalis
Airija

Birža
Airijos akcijų birža
(Dublinas)

Interneto svetainė
www.ise.ie

Argentina

Argentinos akcijų birža
(Buenos Airės)

www.merval.sba.com.ar

Australija

Australijos akcijų birža
(Melburnas ir Sidnėjus)

Austrija
Bahreinas

Vienos akcijų birža
Manama akcijų birža

www.asx.com.au
www.wbag.at
www.bahrainstock.com/

6

Investicinių sprendimų priėmimo bei vykdymo politika

Barbadosas

Bridgetown akcijų
birža

http://www.bse.com.bb/

Belgija

Briuselio akcijų birža

Bermuda
BosnijaHercegovina

Bermuda
Banja Luka

www.stockexchange.be
www.euronext.com
www.bsx.com
http://www.blberza.com/

BosnijaHercegovina

Sarajevo

http://www.sase.ba/

Botsvana
Brazilija

Gaborone
Paranos akcijų birža
Rio de Žaneiro akcijų
birža

http://www.bse.co.bw/
www.bvpr.com.br
www.bvrj.com.br

San Paulo akcijų birža
Bulgarijos akcijų birža
Prahos akcijų birža
Santiago SE
Kopenhagos akcijų
birža

www.bovespa.com.br
www.bse-sofia.bg/
www.pse.cz
http://www.bolsadesantiago.com/
www.xcse.dk

BRVM Region

http://www.brvm.org

Egiptas
Estija
Filipinai
Gana
Graikija
Honkongas
Indija

EGX
Talino akcijų birža
Philippines SE
Accra akcijų birža
Atėnų akcijų birža
Honkongo akcijų birža
Mumbai
Nacionalinė Indijos
akcijų birža

http://www.egyptse.com/index.asp
www.ee.omxgroup.com
http://www.pse.com.ph/
www.gse.com.gh
www.ase.gr
www.hkex.com.hk
www.bseindia.com
www.nseindia.com

Indonezija
Islandija
Ispanija

Indonesia
Reykjavik
Barselonos akcijų birža
Madrido akcijų birža
Italijos akcijų birža
(Milanas)

www.idx.co.id
http://www.nasdaqomxnordic.com/
www.borsabcn.es
www.bolsamadrid.es
www.borsaitalia.it

Tel Avivo akcijų birža
Kingston
Nagojos akcijų birža
Osakos akcijų birža
Tokijo akcijų birža
JASDAQ
Nagoya
Hercules
Niujorko akcijų birža
NASDAQ

www.tase.co.il
www.jamstockex.com/
www.nse.or.jp
www.ose.or.jp
www.tse.or.jp
www.jasdaq.co.jp
www.nse.or.jp/e/
hercules.ose.or.jp/e
www.nyse.com
www.nasdax.com

Bulgarija
Čekija
Čilė
Danija
Dramblio
Krantas

Italija
Izraelis
Jamaika
Japonija

JAV

Kaulo
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American Stock Exchange

www.amex.com/

Boston Stock Exchange

www.bostonstock.com/

Chicago Stock
Exchange

http://www.chx.com/

Abu Dhabi
DFM
Nadaq Dubai
Londono akcijų birža

www.adsm.co.ae/
www2.dfm.ae/
www.difx.ae/
www.londonstockexchange.com

PLUS Mkt Grp
Amman
Qatar
Albertos akcijų birža
Montrealio akcijų birža
Toronto akcijų birža
Vankuverio akcijų
birža

http://www.plusmarketsgroup.com/
www.ase.com.jo/
www2.dsm.com.qa
www.ase.ca
www.me.org
www.tse.com
www.vse.ca

Vinipego akcijų birža
Nacionalinė Kanados
akcijų birža

www.wse.ca
http://www.cnq.ca/

Toronto Venture
KazkhstnStEX
Nairobi
Nicosia
Šanchajaus akcijų birža
Shenzhen
Bogota
San Jose
Zagreb
Kuwait
Varšuvos akcijų birža
Beirut
Vilniaus vertybinių
popierių birža

http://www.tsx.com/
http://www.kase.kz/en
www.nse.co.ke/
www.cse.com.cy
www.sse.com.cn
http://www.szse.cn/main/en/
www.bvc.com.co
http://www.bolsacr.com/
http://zse.hr/
www.kuwaitse.com
www.wse.com.pl
www.bse.com.lb/
www.lt.omxgroup.com

Liuksemburgas

Liuksemburgo akcijų
birža

www.bourse.lu

Malaizija

Kuala Lumpūro akcijų
birža

www.klse.com.my

Malta
Mauricijus
Marokas
Meksika
Namibija

Valetta
SEM
Casablanca
Meksikos akcijų birža
Windhoek

www.borzamalta.com.mt
www.stockexchangeofmauritius.com
www.casablanca-bourse.com/
www.bmv.com.mx
www.nsx.com.na

JAE

Jungtinė
Karalystė
Jordanija
Kataras
Kanada

Kazachstanas
Kenija
Kipras
Kinija
Kolumbija
Kosta Rikas
Kroatija
Kuveitas
Lenkija
Libanas
Lietuva
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Naujoji
Zelandija

NZX

www.nzx.com/

Nigerija
Norvegija
Olandija

Lagos
Oslo akcijų birža
Amsterdamo akcijų
birža

www.nigerianstockexchange.com
www.ose.no
www.aex.nl

Omanas
P.A.R.

Muscat
Johanesburgo akcijų
birža

P. Korėja

Korea SE

Peru
Palestina
Pakistanas
Portugalija
Prancūzija
Rumunija

Lima
Palestina
Karachi
Lisabonos akcijų birža
Paryžiaus akcijų birža
Bucharest

Rusija

Maskvos Centrinė
Akcijų Birža

www.euronext.com
http://hus.parkingspa.com/handcrafted2.as
p
www.jse.co.za
http://www.krx.co.kr
kosdaq.com
www.bvl.com.pe/
http://www.p-s-e.com/
www.kse.com.pk/
www.vbl.pt
www.bourse-de-paris.fr
www.bvb.ro/
rasdaq.com
www.mcse.ru

Maskvos akcijų birža
Rusijos Prekybos
Sistema – RTS (Maskva)

www.mse-dsu.ru
www.rts.ru

Sankt Peterburgo
akcijų birža

www.spbex.ru

Serbija
Saudo Arabija
Singapūras
Slovakija

Belgrade SE
Saudi Arabia SE
Singapūro akcijų birža
Bratislavos akcijų birža

www.belex.rs
www.tadawul.com.sa
www.ses.com.sg
www.bsse.sk

Slovėnija
Suomija
Svazilando
Karalystė

Liublianos akcijų birža
Helsinkio biržos
SWAZILAND (Mbabane)

www.ljse.si
www.hex.fi
http://www.ssx.org.sz/

Taivanas
Tailandas
Trinidadas
Tunisas
Turkija
Šri Lanka
Švedija

GreTai SE
Bangkok SE
Port Spain SE
Tunis SE
Istanbul SE
Colombo
Stokholmo akcijų birža

Šveicarija

Šveicarijos akcijų
birža (Ciurichas)

www.twse.com.tw/en/
www.set.or.th/
www.stockex.co.tt/
www.bvmt.com.tn/
www.ise.org/
www.cse.lk
www.xsse.se
www.omxgroup.com/
www.swx.com

Berne SE

www.bernerboerse.ch
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Uganda
Ukraina
Vengrija
Venesuela
Vietnamas
Vokietija

Zambija

SIX Swiss Ex
SWX EuropeLt
Uganda
Ukraine SE
Budapešto akcijų birža
Caracas SE
Hanoi
Ho Chi Minh
Vokietijos akcijų birža
(Frankfurtas)

www.six-swiss-exchange.com
www.swxeurope.com/
www.use.or.ug/
www.ukrse.kiev.ua/eng/
www.bse.hu
www.caracasstock.com/
http://www.hastc.org.vn/
http://www.hastc.org.vn/
www.exchange.de

Xetra
Berlyno akcijų birža
Dusseldorf
Hamburg
Hannover
Munich
Stuttgart
Lusaka SE

www.deutsche-boerse.com
www.berlinstockmarket.com/
www.boerse-duesseldorf.de
www.hamburger-boerse.de
www.boersenag.de
www.boerse-muenchen.de
www.boerse-stuttgart.de/
http://www.luse.co.zm/
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