PREKYBOS AKTYVUMO STATISTIKOS
skai iavimo metodologija
1. Bendrosios nuostatos
1.1. M nesio prekybos statistikos duomenys (prekybos statistika) yra parengiami kito
m nesio, einan io po m nesio, už kur teikiami statistiniai duomenys, tre i prekybos dien .
1.2. Prekybos statistika nurodo kiekvieno biržos nario prekybos apyvartos ir biržos sandori
skai iaus procentin santyk su bendra apyvarta/ bendru sandori
skai iumi.
1.3. Prekybos statistika apima visus automatinio vykdymo sandorius ir tiesioginius
sandorius Biržos prekybos sistemoje per m nes , už kur teikiami statistiniai duomenys,
išskyrus emisijos aukciono sandorius1.
1.4. Prekybos statistikos duomenys skelbiami Rygos, Talino ir Vilniaus birž svetain se ne
v liau kaip kiekvieno m nesio ketvirt prekybos dien .
2. Biržos nario prekybos apyvartos procentinio dydžio apskai iavimas
2.1. Norint apskai iuoti kiekvieno biržos sandorio apyvart , kiekvieno vertybinio popieriaus
sandorio kaina yra dauginama iš sandori kiekio.
2.2. Norint apskai iuoti biržos nario prekybos apyvart , sudedamos vis biržos sandori ,
kuriuose biržos narys yra pardav jas, ir vis biržos sandori , kuriuose biržos narys yra
pirk jas, apyvartos.
2.3.Norint apskai iuoti bendr j biržos apyvart , sudedamos vis biržos sandori apyvartos.
2.4. Norint apskai iuoti biržos nario apyvartos procentin dyd , to biržos nario apyvarta
dalinama iš dvigubos biržos apyvartos ir dauginama iš 100.
2.5. Biržos nario prekybos apyvartos procentinis dydis skai iuojamas atskirai centrin s
rinkos ir tiesioginiams sandoriams.
2.6. Tik Free List (Rygos birža) bendrovi akcijos iki j sujungimo su I-List bendrovi
akcijomis ne traukiamos akcij apyvartos procentin dyd .
3. Sandori skai iaus procentinio dydžio apskai iavimas
3.1. Norint apskai iuoti bendr Biržos sandori skai i , sudedami visi automatinio
vykdymo sandoriai pavedim knygoje ir tiesioginiai sandoriai.
3.2. Norint apskai iuoti Biržos nario sandori skai i , sudedami visi sandoriai, kuriuose tas
Biržos narys yra pardav jas, ir visi sandoriai, kuriuose jis yra pirk jas.
3.3. Norint apskai iuoti Biržos nario sandori skai iaus procentin dyd , Biržos nario
sandori skai ius dalinamas iš dvigubo Biržos sandori skai iaus ir dauginamas iš 100.
3.4. Tik Free List (Rygos birža) bendrovi akcijos iki j sujungimo su I-List bendrovi
akcijomis ne traukiamos sandori skai iaus procentin dyd .
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