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Առևտրային արգելադրում (ORDER INS)
Այս գործողությունը թույլ է տալիս Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի
անդամին իրականացնել Կարգավորվող շուկայում առևտրի համար նախատեսված
արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների առևտրային արգելադրում:
Գործողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել.
SettlementInsertOrd Ins/Edit, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Ներքևի մասում Add (+) գործողությամբ կարող են ակտիվացվել նոր դաշտեր`
միանգամից մի քանի գործիքների առևտրային արգելադրում կատարելու նպատակով.

Բացված պատուհանում պարտադիր լրացման են ենթակա հետևյալ դաշտերը.
•
TradSys – Ընտրում ենք «NOA Traiding Platform»
•

A/c – Արժեթղթերի/դրամական հաշիվը, որի վրա առկա են վաճառքի

նախատեսված ծավալով արժեթղթերը/դրամական միջոցները
•

ISIN Code – Արժեթղթերի/դրամական միջոցների ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ (այս

դաշտում հնարավոր է նշել միայն այն արժեթղթերը/դրամական միջոցները, որոնք
կարգավորվող շուկայում թույլատրված են առևտրի)
•

Qty – Արգելադրվող արժեթղթերի/դրամական միջոցների քանակը/ծավալը

•

Link A/c – Այն հաշվեհամարը, որին մուտքագրվելու են կարգավորվող

շուկայում

կատարված

գործարքի/գործարքների

արդյունքում

ստացված

արժեթղթերը/դրամական միջոցները:
•
•

Ord Notes – Նշումների դաշտ
A/c Name – Գեներացվում է ավտոմատ

•

Link a/c name – Գեներացվում է ավտոմատ

*Ուշադրություն: Պետք է հետևել, որ A/c դաշտում հաշվի օպերատորի՝ համակարգում
գրանցված սեփական և հաճախորդների (արժեթղթերի կամ դրամական միջոցների)
հաշվեհամարները, կցվեն Link A/c դաշտում՝ համապատասխանաբար սեփական և
հաճախորդի (արժեթղթերի կամ դրամական միջոցների) հաշվեհամարի հետ:
Անհրաժեշտ տվյալներ մուտքագրումից հետո սեղմում ենք SAVE:

Առևտրային արգելադրման դադարեցում
Գործողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել.
SettlementBrowseOrd Browse, որից հետո բացված պատուհանում ընտրում ենք
համապատասխան տողը և կատարում right clickCancel.

Այնուհետև սեղմում ենք OK ստեղնը:

Ժամանակացույց
1

Նախորդ օրվա ժ. 14:45-ից մինչև տվյալ
առևտրային օրվա ժ.10:30

Առևտրային արգելադրման նպատակով
մուտքագրված բոլոր հանձնարարականները
գրանցվում են համակարգում, սակայն
դեպոնացումը կատարվում է տվյալ առևտրային
օրվա ժ. 10:30:
Առևտրային արգելադրման նպատակով
մուտքագրված բոլոր հանձնարարականների
արդյունքում անմիջապես կատարվում է
լրացուցիչ դեպոնացում տվյալ առևտրային օրվա
ընթացքում`Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
կանոններին համապատասան:

2

Տվյալ առևտրային օրվա ժ. 10:30-ից
մինչև տվյալ առևտրային օրվա ժ. 14:45

3

Այն արժեթղթերը, որոնց առևտրային արգելադրումները չեն դադարեցվել մինչև հաջորդ
առևտրային օրվա ժ. 10:30, ավտոմատ կերպով դեպոնացվում են առանց Համակարգի
անդամի միջամտության:

4

Դրամական
միջոցները
կարգավորվող
շուկայում
դեպնոացնելու
նպատակով
Կենտրոնական դեպոզիտարիա են կարող են փոխանցվել տվյալ առևտրային օրվա ժ.9:30-ից
մինչև ժ.14:40-ը:

