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•Emitentlər bütün qiymətli kağızlar üzrə 2020 və 2021-ci il ərzində listinq haqqlarından azad ediliblər.

Kütləvi təklif üzrə sənədləşmə minimallaşdırılmışdır. Qiymətli kağız ortalama olaraq 1-2 iş günü ərzində listinqə daxil edilir.1.

2. Qapalı yerləşdirilən qiymətli kağızlar listinqə daxil edilmədən ticarətə buraxılır və birja qarşısında öhdəliklərdən azad olunur.
3. Əsas və standart bazar seqmenti üzrə tələblər və emitentlərin öhdəlikləri sadələşdirilmişdir.

•2020-ci ildə Bakı Fond Birjasının listinq qaydaları yenilənmişdir.

•Listinqdə olan emitentlər üçün yeni MDM tarifləri müəyyənləşdirilmişdir.



Yeni MDM tariffləri

BFB-də qiymətli kağızları listinqdə saxlanılan emitentlər onların MDM-də saxlanılması və
mülkiyyətçilərin reyestrinin aparılması xidmətləri üzrə 2 dəfədən  daha az və təkrar bazar əqdləri
üzrə  isə 5 dəfə daha az xidmət haqqı ödəyəcəkdir
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 2020-ci il tarixindən yeni tarifflər qüvvəyə minmişdir

Birjada listinqdə olan qiymətli
kağızlar üzrə

Birjada listinqdə olmayan qiymətli
kağızlar üzrə

1. Qiymәtli kağızların saxlanması

2. Qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması

3. Bağlanan әqdlәrinin qeydiyyatı

0,02% 
(min. 50 AZN, maks. 5000 AZN)

0,02%
(min. 50  AZN, maks. 5000 AZN)

0,01%
(min. 1 AZN, maks. 1000 AZN)

0,05%
(min. 50 AZN, maks. 8000 AZN)

0,05%
(min. 50 AZN, maks. 8000 AZN)

0,05%
(min. 3 AZN, maks. 5000 AZN)

1,2 – xidmətt haqqı qiymətli kağızın nominal dəyəri üzrə hesablanır və emitentdəm illik olaraq tutulur
3 – xidmət haqqdı əqdin məbləği üzrə hesablanır və emitentdən birdəfəlik olaraq tutulur.



Əsas
seqment

Standart
seqment

Listinqdə olan qiymətli kağızlar

1 səhm

2019-cu ilə nisbətən listinqdə olan səhmlərin sayı 3 dəfəyə yaxın artmışdır
2020-ci ildə 4 emitent tərəfindən korporativ istiqraz buraxılışı həyata keçirilmişdir

5 korporativ istiqraz

27 səhm

9 korporativ istiqraz
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Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı
80.2%

Korporativ qiymətli kağızlar
19.8%

• Son 3 ildə Korporativ qiymətli kağızların bazar
dövriyyəsində 126% böyümə qeydə alınmışdır.

Mövcud Bazar trendi

•2020-ci ildə Korporativ qiymətli kağzılar ümumi
qiymətli kağızlar bazarı üzrə dövriyyənin 20%-ni
təşkil etmişdir
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2018- ci il üzrə qiymətli kağızlar üzrə
ticarət dövriyyəsi

Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı
93.4%

Korporativ qiymətli kağızlar
6.6%

Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı
91.3%

Korporativ qiymətli kağızlar
8.7%

Korporativ
  qiymətli kağızlar

6.6%

93.4%

Dövlət Qiymətli
Kağızlar bazarı

8.7%

91.3%

Dövlət Qiymətli
Kağızlar bazarı

Korporativ
  qiymətli kağızlar

19.8%

80.2%

Dövlət Qiymətli
Kağızlar bazarı

Korporativ
  qiymətli kağızlar

2018 2019 2020

2019- ci il üzrə qiymətli kağızlar
üzrə ticarət dövriyyəsi

2020- ci il üzrə qiymətli kağızlar
üzrə ticarət dövriyyəsi



2020-ci il üzrə Birjada korporativ qiymətli kağızlar üzrə bölgü 
(ipoteka istiqrazlarını çıxmaqla)

Korporativ Qiymətli Kağızlar bazarı
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Səhmİstiqraz

İstiqraz İlkin

İstiqraz təkrar

21%

79%

63%37%

Səhm İlkin

Səhm təkrar
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Listinq Məsləhət Proqramı
Bakı Fond Birjası (BFB) qiymətli kağızların buraxılışı vasitəsi ilə maliyyələşmək istəyən və
bu istiqamətdə dəstəyə ehtiyyacı olan şirkətlərə Listinq Məsləhət Proqramı (LMP)
çərçivəsində qiymətli kağızların buraxılışı müddətində tam dəstək verir.

•Ödənişsiz qiymətləndirmə və şirkətin maliyyə ehtiyyaclarının təyin olunması

•Təlim və seminarların təşkili

•Bazar iştirakçıları və LMPnin məsləhətçi tərədaş şirkətləri ilə əlaqələrin qurulması

•İctimai əlaqələrin möhkəmlənilməsi və investorlara çıxış

•Listinq sonrası dəstək



Listinq Məsləhət Proqramı Mərhələləri
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1-ci Mərhələ 2-ci Mərhələ
Qiymətləndirmə Hazırlıq

3-cü Mərhələ
Kapital Bazarlarına Çıxış

İlkin görüşlərin keçirilməsi
Şirkətin BFB tərəfindən ilkin
qiymətləndirilməsi
LMP memorandumun bağlanması və
proqrama qəbul

Maliyyə imkanlarının dəyərləndirilməsi
İnvestorlarla əlaqə və şirkətin
təqdimatı
Şirkətin ümumi bazara hazırlığı

Listinqə alınma
Qiymətli kağızların ticarətinin
təşkili
Listinq sonrası dəstək



LMP - Yerli Təcrübə
AzerGold

•1-ci buraxılış 10 milyon USD 4%

•2-ci buraxılış 10 milyon USD 4%

Borc portfelinin restrukturizasiyası
Marketinq
Likvidliyin artırılması
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Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!


