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Основні напрямки діяльності Асоціації "Українські фондові торговці" (далі
– Асоціація) на 2013 – 2015 роки розроблені відповідно до Статуту Асоціації та
обумовлені цілями і задачами, передбаченими Положенням про об'єднання
професійних учасників фондового ринку (затверджене рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 27.12.2012 №
1925) та іншими нормативно-правовими актами України.
До основних напрямків діяльності Асоціації щодо депозитарної діяльності
на 2013-2015 роки відноситься:
1. Сприяння розвитку ІТ-технологій на фондовому ринку;
2. Впровадження нових інструментів фондового ринку та удосконалення
обігу існуючих інструментів;
3. Сприяння розвитку нових сфер діяльності на фондовому ринку;
4. Регулювання та стандартизація діяльності.

1. Сприяння розвитку ІТ-технологій на фондовому ринку
Асоціацією на 2013-2015 роки визначені наступні основні задачі у напрямку
сприяння розвитку ІТ-технологій на фондовому ринку:
- автоматизація розрахунку пруденційних нормативів. Оскільки,
запроваджені НКЦПФР пруденційні показники, які застосовуються для
вимірювання та оцінки фінансових ризиків, повинні розраховуватись
депозитарними установами кожного робочого дня та пов'язані з обробкою та
аналізом великого масиву інформації то з метою автоматизації процесів
розрахунку, заощадження часу, уникнення помилок, викликаних дією людського
фактору, Асоціацією буде здійснюватися робота над удосконаленням спеціальних
методів оброблення даних та існуючого програмного забезпечення.
- побудова ефективної системи взаємозв'язку та обміну інформацією між
різними програмними комплексами та модулями, що використовуються
професійними учасниками фондового ринку в залежності від виду здійснюваної
професійної діяльності (торгівля цінними паперами – депозитарна діяльність –
управління активами інституційних інвесторів);
- здійснення заходів щодо автоматизації створення звітності зберігача ЦП,
формування консолідованих довідок/виписок про обіг цінних паперів;
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- впровадження позабіржових торгових систем. Асоціація виступає за
впровадження нових технологій на фондовому ринку, що забезпечать найкращі
умови для здійснення позабіржових операцій. Оскільки сьогодні все ще значна
частина операцій з цінними паперами здійснюється на позабіржовому ринку, а
обіг окремих цінних паперів на біржовому ринку заборонений, запровадження
позабіржових торгових систем ECN (Electronic Communication Network) буде
здійснюватись з метою забезпечення простоти та оперативності здійснення таких
операцій. Ще одним стимулом для впровадження позабіржових торгових систем є
введення нового інструменту – фінансового векселя, який маючи високу
ліквідність та оборотоздатність, вимагає побудови ефективної системи
електронного обігу, яка у свою чергу забезпечить укладання договорів щодо
фінансових векселів не у паперовій формі, а в формі електронного документу.
2. Впровадження нових інструментів фондового ринку та удосконалення обігу
існуючих інструментів
Асоціацією на 2013-2015 роки визначені наступні основні задачі у напрямку
впровадження нових інструментів фондового ринку та удосконалення обігу
існуючих інструментів:
- впровадження фінансових векселів. Введення в обіг фінансових векселів в
формі електронного документа забезпечить ринок цінних паперів унікальним
інструментом, оскільки вексель наразі є єдиним цінним папером, який надає
власнику права на розрахунок нарівні з коштами, має підвищену обігоздатність і
ліквідність, є надійний інструментом для розрахунків та кредитування;
- стимулювання біржового обігу державних цінних паперів та збільшення
частки біржового ринку у загальному обсязі угод з державними цінними
паперами;
- сприяння розвитку біржових операцій з додатковим забезпеченням
(отримання учасниками торгів додаткового грошового ліміту завдяки блокуванню
високоліквідних цінних паперів в депозитарії з метою забезпечення виконання
зобов'язань);
- сприяння розвитку строкового ринку, у тому числі при здійснення поставки
цінних паперів – базового активу та використанні цінних паперів у якості
додаткового забезпечення;
- сприяння допуску цінних паперів іноземних емітентів на вітчизняний
фондовий ринок
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3. Сприяння розвитку нових сфер діяльності на фондовому ринку
Асоціацією на 2013-2015 роки визначені наступні основні задачі у напрямку
сприяння розвитку нових сфер діяльності на фондовому ринку:
- сприяння розвитку клірингової діяльності;
- сприяння розвитку взаємозв'язку торгової, клірингової та облікової
систем при здійсненні операцій з цінними паперами;
- сприяння поширенню операцій позики на фондовому ринку;
- запровадження та розвиток кастодіальних послуг, що впроваджуються з
метою зниження ризиків при здійснені інвестиційній діяльності, захисту прав
інвесторів та розвитку нових послуг і операцій для депозитарних установ.
4. Регулювання та стандартизація діяльності
Асоціацією з метою встановлення уніфікованих, логічних та зрозумілих
умов здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що створять
ефективний шлях обміну інформацією, на 2013-2015 роки визначені наступні
основні задачі у напрямку регулювання та стандартизації діяльності:
- розробка стандартів здійснення депозитарної діяльності;
- підготовка пропозицій з врегулювання порядку розрахунку та надання
інформації до НКЦПФР щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку;
- розробка та запровадження стандартів та правил
кастодіальних послуг, що надаються депозитарними установами;

регулювання

- участь у розробці та удосконаленні податкового законодавства щодо
однозначності підходів до правозастосування норм Податкового кодексу України.
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