
 

 

 

Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD) ir apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu par periodu 01.01.2009 – 
31.12.2009. Šajā pārskatā sniegtā informācija:  

 Visas LCD reģistrētās vērtspapīru emisijas, t.sk., emisijas, kuras atrodas publiskā apgrozībā – iekļautas 

fondu biržā NASDAQ OMX Riga; 

 Vērtspapīru tirdzniecība – darījumu skaits un apgrozījums biržas un ārpusbiržas darījumos ar LCD 

reģistrētiem vērtspapīriem; 

 Vērtspapīru kontu, kuros tiek glabāti LCD reģistrētie vērtspapīri, skaits un jaunatvērto vērtspapīru kontu 

skaits 2009.gadā; 

 Vērtspapīru investoru struktūra – pēc investoru reģistrācijas vietas, juridiskā statusa un ģeogrāfiskā 

izvietojuma.   

Statistika sniegta par visiem publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem un tiem vērtspapīriem, kas nav publiskā 

apgrozībā, bet tiek turēti vērtspapīru kontos pie LCD dalībniekiem – bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.   

Informāciju snieguši visi LCD dalībnieki – bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības, Lietuvas Centrālais vērtspapīru 

depozitārijs un Igaunijas Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kā arī Latvijas banka. 

LCD dalībnieki ir komercbankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ar LCD noslēgušas dalības līgumu, tur un 

apkalpo LCD iegrāmatos vērtspapīrus, kā arī veic ar tiem saistītus vērtspapīru un naudas norēķinus. Kopējais LCD 

dalībnieku skaits uz 2009.gada 31.decembri ir 17, bez tiem LCD dalībnieki speciālajā statusā - Latvijas Banka, 

Igaunijas Centrālais vērtspapīru depozitārijs un Lietuvas Centrālais vērtspapīru depozitārijs. 

 

Depozitārija dalībnieku sarakstu skatīt šeit: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-

dalibnieki/dalibnieku-saraksts 
 

 

 

LCD REĢISTRĒTĀS VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS  

Latvijas Centrālais depozitārijs ir vienīgā institūcija Latvijā, kurai piešķirtas tiesības reģistrēt vērtspapīrus Latvijā. LCD 

reģistrē visus Latvijā publiskā apgrozībā esošos vērtspapīrus, kā arī vērtspapīrus, kuri netiek kotēti biržā. LCD 

reģistrētās vērtspapīru emisijas un to kapitalizācija uz 31.12.2009:   

 

 

   Emisiju skaits 31.12.2009   Kapitalizācija (mlj. LVL)   

Akcijas  60 426 

Ieguldījumu fondi 39 266 

Korporatīvie parāda vērtspapīri 42 169 

Valsts parāda vērtspapīri 56 823 

 
 

 

PUBLISKĀ APGROZĪBĀ ESOŠĀS VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS 

No visām LCD reģistrētajām vērtspapīru emisijām biržā NASDAQ OMX Riga iekļautas un tirdzniecība vērtspapīru tirgū 

notiek ar šādām vērtspapīru emisijām:  

 

   Emisiju skaits 31.12.2009   Kapitalizācija (mlj. LVL)   

Akcijas  34 352,5 

Ieguldījumu fondi 9 156 

Korporatīvie parāda vērtspapīri 20 121,4 

Valsts parāda vērtspapīri 56 823 

Informācijas avots: www.nasdaqomxbaltic.com 

 

STATISTIKA PAR LATVIJAS VĒRTSPAPĪRU TIRGU 

2009.GADĀ 

 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts
http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts
http://www.nasdaqomxbaltic.com/


 

 

 

DARĪJUMU SKAITS BIRŢĀ NASDAQ OMX RIGA 2009.GADĀ 

LCD reģistrēto un biržā NASDAQ OMX Riga iekļauto Latvijas vērtspapīru tirdzniecības statistika – darījumu skaits un 

apgrozījums – vienotajā Baltijas vērtspapīru tirgū par periodu no 01.01.2009 līdz 31.12.2009: 
 

    Darījumu skaits     Apgrozījums (LVL) 

Darījumi ar akcijām otrreizējā tirgū* 21’676 9 813 774,59 

Darījumi ar parāda vērtspapīriem otrreizējā tirgū 173 16 833 587,90 

Darījumi valsts parāda vērtspapīru izsolēs** 748 1 126 352 546,15 

* otrreizējais tirgus jeb tirdzniecība ar vērtspapīriem fondu biržā  
** valsts parāda vērtspapīri investoriem tiek pārdoti biržas organizētās vērtspapīru izsolēs  

 

 

 

 

ĀRPUSBIRŢAS DARĪJUMU SKAITS 2009.GADĀ AR LCD REĢISTRĒTIEM VĒRTSPAPĪRIEM 

Darījumi ar vērtspapīriem otrreizējā tirgū var tikt slēgti gan biržā NASDAQ OMX Riga, gan ārpus biržas – bankas un 

ieguldījumu brokeru sabiedrības un to klienti savā starpā bez biržas starpniecības tieši slēdz darījumus ar 

vērtspapīriem, par to informējot depozitāriju.  

Ar LCD starpniecību iespējams veikt ārpusbiržas DVP (Delivery Versus Payment) darījumus, kas nozīmē, ka LCD veic 

vienlaicīgus naudas un vērtspapīru norēķinus, kā arī vienkāršos beznaudas pārvedumus, kas nozīmē, ka LCD veic tikai 

vērtspapīru norēķinus. Ārpusbiržas darījumu skaits un apgrozījums 2009.gadā: 

 

    Darījumu skaits   Apgrozījums (LVL) 

Ārpusbirţas DVP (Piegāde pret samaksu) darījumu skaits 
ar akcijām 
ar parāda vērtspapīriem 
ar valsts parāda vērtspapīriem 
ar ieguldījumu apliecībām 
 

669 
496 
37 
114 
22 

50 516 263,26 
7 120 650,22 
12 346 829,46 
29 193 412,21 
1 855 371,37 

Vienkāršo beznaudas pārvedumu skaits 

ar akcijām 
ar parāda vērtspapīriem 
ar valsts parāda vērtspapīriem 
ar ieguldījumu apliecībām 

52’744 

1’673 
418 
599 

50’054 

 

 
 
 

 
 

VĒRTSPAPĪRU KONTU SKAITS, KUROS GLABĀJAS LCD REĢISTRĒTI VĒRTSPAPĪRI  

LCD reģistrētie vērtspapīri tiek glabāti gan fizisku, gan juridisku personu vērtspapīru kontos bankās, kas ir LCD 

dalībnieki, gan LCD uzturētajā Sākotnējā reģistrā, kur glabājas tie vērtspapīri, kas tika iegādāti par privatizācijas 

sertifikātiem, bet nav pārvesti uz personu vērtspapīru kontiem bankās vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās. Latvijā 

reģistrētie vērtspapīri glabājas 80 636 vērstpapīru kontos, tajā skaitā uz 31.12.2009:   
 
 

Pie LCD dalībniekiem 

Fiziskas personas 39’344 

Juridiskas personas 1’464 

Kopā 40’808 

  

LCD Sākotnējā reģistrā 

Fiziskas personas 39’791 

Juridiskas personas 37 

Kopā 39’828 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ATVĒRTO JAUNO VĒRTSPAPĪRU KONTU SKAITS 

2009.gada laikā Latvijas komercbankās un ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kas ir LCD dalībnieki, pavisam kopā tika 

atvērti 9 602 jauni vērtspapīru konti, tajā skaitā:  

 
Rezidenti 

Fiziskas personas 8’644 

Juridiskas personas 732 

                                Kopā 9’376 

Nerezidenti 

Fiziskas personas 77 

Juridiskas personas 149 

Kopā 226 
 
  

 
 
 

INVESTORU STRUKTŪRA DALĪJUMĀ PĒC INVESTORU REĢISTRĀCIJAS VIETAS 

Pēc reģistrācijas vietas investorus iedala rezidentos (privātas un juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijā) un 

nerezidentos (privātas un juridiskas personas, kas reģistrētas ārpus Latvijas). Saskaņā ar Latvijas likumdošanu 

komercbanku un ieguldījumu brokeru sabiedrību īpašumā esošie vērtspapīri jāglabā atsevišķi no klientu vērtspapīriem, 

tāpēc šādi banku un brokersabiedrību īpašumā esoši vērtspapīri izdalīti atsevišķā kategorijā „LCD dalībnieki”. LCD 

reģistrēto vērtspapīru – akciju, parāda vērtspapīru, ieguldījumu apliecību - investoru struktūra dalījumā pēc investoru 

reģistrācijas vietas:  

 
 

 
 
 

INVESTORU STRUKTŪRA DALĪJUMĀ PĒC JURIDISKĀ STATUSA 

Investori pēc juridiskā statusa iedalīti fiziskās personās (privātpersonas), juridiskās personās (kompānijas, kas savus 

brīvos līdzekļus iegulda vērtspapīru tirgū) un ieguldījumu fondos (profesionāli ieguldījumu veicēji). Kā atsevišķa grupa 

tiek izdalītas turētājbankas – bankas, kas uz sava vārda uzglabā vērtspapīrus savu klientu uzdevumā. LCD reģistrēto 

vērtspapīru – akciju, parāda vērtspapīru, ieguldījumu apliecību - investoru struktūra dalījumā pēc juridiskā statusa uz 

31.12.2009:  
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LCD REĢISTRĒTO AKCIJU INVESTORU STRUKTŪRA  

Atsevišķi no visiem LCD reģistrētajiem vērtspapīriem izdalot akcijas, investoru struktūra uz 31.12.2009 ir šāda:  
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