Посібник користувача
для роботи у біржовій електронній торговельній системі ПАТ
«Київська міжнародна фондова біржа»

Біржова електронна торговельна система (далі - БЕТС) - сукупність
організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються
ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (далі - Біржа) для
забезпечення укладання біржових контрактів (договорів) за цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами.
Користувач - уповноважений представник учасника біржових торгів
(Члена Біржі) - фізична особа, яка від імені Члена Біржі подає заявки та
укладає біржові контракти (договори).
Після запуску програми KEBbroker з’являється діалогове вікно
«Реєстрація».

За допомогою цього діалогового вікна здійснюється реєстрація
користувача при з’єднанні з торговельним сервером. Натискання кнопки
«Параметри» викликає діалогове вікно з налаштуваннями торговельного
сервера та бази даних.

Перевірте відповідність встановлених налаштувань
наданої адміністратором БЕТС, або вказаної на сайті Біржі.

інформації
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Це вікно також має закладку, яка встановлює шлях до каталогу
файлів, які створені KEBbroker. Встановіть шлях до необхідного каталогу.
Натискання кнопки «Прийняти» зберігає встановлені налаштування.
Для реєстрації в KEBbroker необхідно ввести індивідуальний логін та
пароль. При введенні паролю кожний символ відображається зірочкою.
Натисніть ОК.
Після входу в KEBbroker відкривається основне робоче вікно
програми. Вікно складається з меню та чотирьох функціональних вікон, які
в процесі роботи не можуть бути закриті.

Форма всіх функціональних вікон може бути змінена. Також у
користувача є можливість встановити, яка інформація та в якому порядку
повинна знаходитись у кожному з функціональних вікон.
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«Клік» правою кнопкою миші викликає в обраному функціональному
вікні меню «Параметри списку», яке дозволяє настроїти склад та порядок
стовпчиків з інформацією.
В правому нижньому кутку основного робочого вікна розташований
індикатор з’єднання з торговельним сервером. Він може мати три стана:
Основний – з’єднання з основним торговельним сервером;
Резервний - з’єднання з резервним торговельним сервером;
Відсутнє - з’єднання з торговельним сервером відсутнє.
В разі відсутності з’єднання з торговельним сервером необхідно
перевірити наявність зв’язку з мережею Internet, а в разі наявності зв’язку
звернутись до адміністратора БЕТС.
Склад меню основного робочого вікна.
Ринок → Заявки
Викликає вікно, яке дозволяє переглянути
користувачем в БЕТС.

всі

заявки

надіслані

Ринок → Угоди
Викликає вікно, яке дозволяє переглянути всі угоди укладені користувачем
в БЕТС.

Довідники → Інструменти
Викликає вікно з переліком цінних паперів та інших фінансових
інструментів. Синім кольором помічені цінні папери та інші фінансові
інструменти, що допущені до торгів в БЕТС.
Довідники → Емітенти
Викликає вікно з переліком емітентів, цінні папери та інші фінансові
інструменти, що допущенні або були допущені до торгів БЕТС.
Довідники→ Зберігачі
Викликає вікно з переліком зберігачів.
Довідники→ Торговці
Викликає вікно з переліком торговців цінними паперами – Членів Біржі, з
їх контактною інформацією.
Довідники→ Особиста картка
Викликає вікно з особистою карткою користувача. Цей довідник дозволяє
користувачу реєструвати клієнтів та вносити зміни до інформації про вже
зареєстрованих клієнтів.
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Параметри (зміна паролю)
Викликає вікно зміни пароля. Для зміни діючого паролю необхідно
ввести його в поле «теперішній пароль», а також ввести новий пароль і
підтвердити його відповідно в полях «новий пароль» та «підтвердіть
пароль».

Вікно «Сесії» відображає перелік цінних паперів та
фінансових інструментів допущених до торгів в БЕТС.

інших

Перелік цінних паперів та інших фінансових інструментів містить
кількість угод укладених протягом торговельної сесії;
КотЦіна - біржовий курс;
ЦінаПр - ціна найкращої заявки на продаж;
КількПр - кількість цінних паперів в найкращій заявці на продаж;
ЦінаКуп - ціна найкращої заявки на купівлю;
КількКуп - кількість цінних паперів в найкращій заявці на купівлю.

Вікно «Заявки» відображає всі заявки користувача, які були
виставлені в БЕТС. Поле «Стан» відображає діючий стан заявки
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(зареєстрована, виконана, відхилена, знята по розриву, знята користувачем,
знято, зупинено).
Вікно «Заявки» дозволяє:
- додавати заявки (кнопка «Додати»);
- редагувати заявки (кнопка «Редагувати»);
- знімати заявки (кнопка «Зняти»).
Натискання кнопки «Додати» викликає форму заявки. Форма заявки
має наступний вигляд:

Інструмент - необхідно обрати тікер, або вибрати інструмент з
переліку, який викликається кнопкою «пошук»;
Продаж/Купівля - дозволяє обрати напрямок заявки;
Ціна - вказується ціна за один цінний папір, допускаються значення
до 4-ьох знаків після коми!
Кількість - вказується кількість цінних паперів в заявці.
Допускаються тільки цілі значення цього параметру.
На підставі інформації про ціну одного цінного папера та кількість
їх у заявці автоматично розраховується загальна сума угоди, яка
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відображається в полі «Сума». Допускаються значення до 2-ох знаків
після коми!
Дата розрахунків - вказується кількість робочих днів від дати
укладання біржового контракту (договору) до дати розрахунків.
Автоматично розраховується та відображається в полі «дата» календарна
дата дня, в який будуть проведені розрахунки за біржовим контрактом
(договором);
БЗ - відображається сума біржового збору;
Категорія - обирається комерційна або комісійна;
Клієнт - з списку зареєстрованих клієнтів обирається клієнт на
користь якого укладається біржовий контракт (договір). Якщо клієнта
немає у списку, його необхідно зареєструвати:
Довідники → Особиста картка → вкладка «Клієнти», кнопка
«Додати». А потім повернутися до формування заявки.
Поля «Зберігач», «Рахунок», «Тип договору», «Номер», «від»
заповнюються автоматично на підставі даних клієнта.
В поле «Кл. заявка» може бути занесена текстова інформація щодо
клієнтського замовлення. Якщо на підставі цієї заявки буде укладена угода,
ця текстова інформація буде внесена до тексту біржового контракту
(договору).
Після коректного заповнення заявки, за допомогою кнопки
«Відіслати», здійснюється реєстрація заявки в БЕТС.
Вікно «Угоди» відображає інформацію про укладені користувачем
біржові контракти (договори).

Переглянути укладені користувачем біржові контракти (договори)
можна шляхом виділення необхідного запису в вікні «Угоди» за
допомогою кнопки «Перегляд».
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За допомогою кнопки «Контракт» можливо переглянути біржовий
контракт (договір) в електронному вигляді.
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