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Aprel-İyun ayları üzrə
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Bakı  Fond Bir jas ında 2021-ci  i l in  yanvar- iyun aylar ı  ərzində qiymətl i
kağızlar  üzrə  keçir i lən əməliyyat lar ın  ümumi həcmi  8 ,303,059,970 

 manat  təşki l  e tmişdir .  
 

2021-ci il yanvar-iyun  ayları üzrə
bazar göstəriciləri müvafiq olaraq
aşağıdakı kimi olmuşdur (mln
manatla):

Dövlət Qiymətli Kağızları - 5,168
Korporativ Qiymətli Kağızları - 204
Repo Əməliyyatları - 2,931

Aprel-İyun 2021
Statistika

Rüblük Statistika

Aylar üzrə ümumi ticarət həcmi
(manatla)

Aprel May Iyun
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D.Q.K İ.B
54.2%

Repo əməliyyatları
35.3%

D.Q.K T.B
8%

K.Q.T.B
1.1%

İlkin Bazar
85.9%

Təkrar bazar
14.1%

8.3 mlrd manat həcmində olan ümumi
ticarət dövriyyəsinin 62%-i dövlət
qiymətli kağızlarının payına düşür. Repo
əməliyyatları 35%-i, korporativ qiymətli
kağızlar isə 2.5%-i əhatə edir.

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının
5.4%-i səhmlərin, 94.6%-i isə istiqrazların
payına düşür. 

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının
55%-ni ilkin bazar əməliyyatları qalan
45%-ni isə təkrar bazar əməliyyatları
təşkil edir.

İlin əvvəlinə nəzərən
bazar kapitalizasiyası üzrə

artım

+9%
4.23 mlrd manat

kapitalizasiya

Bazarlar  üzrə
t icarət
göstər ic i lər i

*K.Q.K- Korporativ qiymətli kağızlar
*D.Q.K- Dövlət Qiymətli Kağızları
*T.B- Təkrar bazar
*İ.B- İlkin bazar

K.Q.K İ.B
1.5%



Birjanın t icarət
dövriyyəsi  üzrə  t rend

+75%
Ümumi Ticarət Həcmi

+74%
Dövlət Qiymətli

Kağızları

Ötən i l in  i lk  iki  rübünə nəzərən
dövlət  qiymətl i  kağızlar ının i lkin

və təkrar  bazar lar  üzrə  t icarət
dövriyyəsində ar t ım qeydə

al ınmışdır .  Ümumil ikdə isə  dövlət
qiymətl i  kağızlar ı  bazar ında 74%

art ım müşahidə edi lmişdir

+76%
İlkin bazar dövriyyəsi

+286%
Repo əməliyyatları

Ötən i l in  i lk  iki  rübünə nəzərən
repo əməliyyat lar ı  üzrə  t icarət

dövriyyəsində 286% art ım qeydə
al ınmışdır .

Ötən i l in  i lk  iki  rübünə nəzərən
ümumi t icarət  dövriyyəsində ar t ım

tendensiyası  mövcuddur .
Xüsusi lə ,  repo və dövlət  qiymətl i

kağızlar ın  i lkin bazar
əməliyyat lar ında akt ivl ik

müşahidə olunmuşdur



BFB-nin ümumi ticarət dövriyyəsi
2021-ci il yanvar-iyun



MÜHÜM
HADİSƏLƏR

Repo əməliyyatları üzrə yüksək aktivlik 

Ötən ilin ilk iki rübünə nəzərən repo
əməliyyatları üzrə ticarət dövriyyəsində
286% artım qeydə alınmışdır. Bu maliyyə
aləti üzrə əməliyyat həcmi 2021-ci ilin ilk
iki rübündə 2.9 milyard manat təşkil
etmişdir. "Listinqlə bağlı yeniliklər və fond

birjasında listinqin üstünlükləri”
mövzusunda videokonfrans

17 iyun 2021-ci il tarixində ADA
universitetində keçirilən “onlayn
masterclass”-da Bakı Fond Birjasının (BFB)
mütəxəssisləri qonaq təlimçi qismində ADA
və Xəzər universitetlərinin MBA
tələbələrinin iştirakı ilə kapital bazarlarına
dair təlim keçirmişdir

Listinq Məsləhət Proqramı (LMP)
çərçivəsində yeni partnyorlar

EY, BHM hüquq şirkəti, Unicapital,
AzFinance və ABB-İnvest investisiya
şirkətləri və Xəzər universiteti LMP-ə
tərəfdaş kimi qoşulmuşdur.

“BOKT Embafinans” QSC-in qiymətli
kağız buraxılşı ilə əlaqədar keçirilmiş
açılış zəngi

17 iyun 2021-ci il tarixində ABB-İnvestin ilk
anderraytinq xidməti əsasında “BOKT
Embafinans” QSC tərəfindən həyata keçirilən
növbəti istiqraz buraxılışı və ABB-İnvest İ.Ş-nin
LMP-ə qoşulması ilə əlaqədar Bakı Fond
Birjasında Açılış Zəngi tədbiri təşkil edildi.
Tədbirdə 9 KİV nümayəndəsinin iştirakı təmin
edildi

Bakı Fond Birjasının internet səhifəsi
üzrə yeniliklər

İstifadəçi rahatlığını təmin etmək məqsədi
ilə BFB-nin internet səhifəsində
təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır. Bu
istiqamətdə LMP üzvlərinin siyahısının əks
olunduğu yeni səhifə yaradılmışdır.
Siyahıda üzvlərin adları ilə yanaşı,
fəaliyyət sahələri və xidmətləri barədə
məlumatlar əlavə edilmişdir.

"Qiymətli kağızların buraxılışı, Fond
Birjasında listinq və ilkin kütləvi
təklif"  mövzusunda sertifikatlı təlim

5-6 aprel 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı, Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA),
Bakı Fond Birjası və “Ernst & Young” (EY)
şirkəti tərəfindən kiçik və orta biznes
(KOB) subyektləri üçün “Qiymətli
kağızların buraxılışı, Fond Birjasında listinq
və ilkin kütləvi təklif” mövzularında 2
günlük sertifikatlı təlim keçirilmişdir



PAŞA Kapital 
49.5%

Unicapital
19.9%

BTB Kapital
11%

AzFinance
7.5%

ABB İnvest
4.8%

Xalq Kapital
2.4%

CPM-İnvest
2% MFX Trading 

0.3%

Birja üzvlərinin ticarət göstəriciləri 



Bazarlar üzrə Top 3 birja üzvləri
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Ümumi əməliyyatların həcminə görə Səhm bazarı üzrə 

MFX Trading PAŞA Kapital AzFinance
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Korporativ istiqraz bazarı üzrə
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Repo əməliyyatları üzrə
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Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
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Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
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İlkin bazar 

Ümumi Ticarət Həcmi 
(repo əməliyyatları daxil olmaqla)

Təkrar bazarı

 Bazarlar üzrə ticarət həcmi trendləri
        (manatla)

Dövlət Qiymətli Kağızları bazarı

Korporativ Qiymətli Kağızları bazarı



Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
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Dövlət istiqrazları üzrə
94.1%

ARMB qiymətli kağızları üzrə
5.7%

Repo əməliyyatları üzrə göstəricilər
        

2021-ci ilin iki rübü üzrə repo əməliyyatları
BFB-nin ümumi ticarət dövriyyəsinin 35.3%-i
qədər olan hissəsini əhatə edir.

Repo əməliyyatlarının qiymətli kağızlar üzrə
bölgüsü sağdakı qrafikdəki kimidir.

Korporativ qiymətli
kağızlar üzrə 

0.12%

Repo əməliyyatları üzrə trend
(manatla)


