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Balti turumudel - ülevaade hetkeseisust
� Uue kauplemissüsteemi SAXESS kasutuselevõtt

toimub 27. septembril 2004
� Kauplemismudel ja piiriülene arvelduslahend

paigas
- Kauplemis- ja arveldusvaluutaks Lätis LVL, Eestis

vastavalt EUR ja EEK

� Tallinna ja Riia börsidel ühine nimekirjade
struktuur ja info avalikustamise reeglid

� Balti indeksi metodoloogia kinnitatud

� Ühine müügitöö koos kõigi OMHEX börsidega



Balti indeks

� Käivitatakse 27. septembril 2004
� Peamine Balti väärtpaberiturgude indeks
� Hõlmab kõiki Tallinna ja Riia põhinimekirjades

noteeritud aktsiaid
- indeksisse on kutsutud ka Vilnius, kokku 19 ettevõtet

� Plaan muuta indeks tulevikus kaubeldavaks



Balti indeks - metodoloogia

� Metodoloogia sarnane TALSE ja HEX All-Share’iga
� Kogutuluindeks, kaalupiirang 10%
� Indeksile arvutatakse ajalugu alates 01.01.2000
� Indeksi baasväärtus on 100 punkti (01.01.2000)
� Arvutamine 1 kord päevas kuni uue

kauplemissüsteemi kasutuselevõtuni Vilniuses



Muudatused börsiettevõtetele
� Kõik Eestis ja Lätis noteeritud ettevõtted

avalikustavad alates 27. septembrist börsiteateid
kohalikus ja inglise keeles

� Muid olulisi muudatusi noteerimise ega info
avalikustamise nõuetes hetkel ei kavandata

� Börsiteadete edastamine
- Uue ja kasutajasõbralikuma veebilahenduse

kasutuselevõttu kavandame hiljemalt 27. septembriks
- Kuni uue lahenduse valmimiseni jääb börsiteadete

edastamise viis samaks - WebNews
- Uue veebilahenduse põhjalikum tutvustamine ja

koolitus aug/sept 2004



Global Industry Classification Standard
� MSCI Global Industry Classification Standard

(GICS):
- on pidevalt täiustuv rahvusvaheline standard

ettevõtete liigitamiseks tegevusalade põhjal
- koosneb 10 sektorist, 24 grupist (industry group),

62 tegevusalast (industry) ja 132 alamharust (sub-
industry).

� MSCI GICS rakendamine:
- võimaldab noteeritud ettevõtete liigitamist

sektoripõhiselt
- on eelduseks erinevate (sh. HEXIMi)

sektoriindeksite loomisele
- on kooskõlas meie kavaga rõhutada regiooni (Balti)

ja sektoripõhiseid vaateid



Uudiseid Baltimaadest
� Leedu börsi ja depositooriumi erastamisleping

allkirjastatud
- OMHEXi osalus börsis ületab nüüd 80%
- OMHEXi osalus depositooriumis 32%
- integratsiooniprotsessid on juba alanud

� SAF Tehnika noteerimine Riia börsil
- probleemiks prospektidirektiivi rakendamise

edasilükkumine, mis ei võimalda samaaegset
lihtsat ja efektiivset distributsiooni teistes
Baltimaades / EL riikides
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