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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
EXECUTION VENUE 2020

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :2021

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ Η ΙΔΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (EXECUTION VENUE)

Σύμφωνα με τον άρθρο 27, παρ.6 του Νόμου 4514/2018 (Mifid II), οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που εκτελούν
εντολές πελατών οφείλουν να συνοψίζουν και να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για κάθε
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης συναλλαγών από
άποψη όγκου συναλλαγών (trading volumes), στους οποίους εκτέλεσαν εντολές πελατών το
προηγούμενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης που επιτεύχθηκε (best
execution). Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής της 08 ης Ιουνίου
2016 , για την συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, θεσπίζει κανόνες για το περιεχόμενο και τη μορφή των πληροφοριών που πρέπει
να δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε ετήσια βάση αναφορικά με τις ανωτέρω
υποχρεώσεις τους .

H ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ. υπήρξε μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος αναφοράς 2020 και συγκεκριμένα:





ATHENS EXCHANGE SA CASH – MARKET (XATH) – LEI: 549300GSRN07MNENPL97
ATHENS EXCHANGE SA DERIVATIVES MARKET (XADE) – LEI: 549300GSRN07MNENPL97
ATHENS EXCHANGE SA ALTERNATIVE MARKET (ENAX)– LEI: 549300GSRN07MNENPL97
CYPRUS STOCK EXCHANGE CASH – MARKET (CSE) - LEI: 213800U9YG19GFXT3S09

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/576, παράρτημα Ι (Κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων)
οι κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές είναι οι
ακόλουθες :
1. Μετοχές – Μερίδια και πιστωτικά αποθετηρίου
 Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 5 και 6 ( από 2000 συναλλαγές ημερησίως )
 Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 3 και 4 ( από 80 έως 1999 συναλλαγές
ημερησίως )
 Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1 και 2 ( από 0 έως 79 συναλλαγές
ημερησίως )
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2. Χρεωστικοί Τίτλοι
 Ομόλογα
 Μέσα χρηματαγοράς
3. Παράγωγα επί μετοχών
 Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα
προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.
4. Παράγωγα επί Δεικτών- Bunds:
 Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα
προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Ακολουθεί Σύνοψη ανάλυσης και συμπερασμάτων που εκπορεύεται από την αναλυτική
παρακολούθηση της ποιότητα της εκτέλεσης.
1. Επεξήγηση της σχετικής σημασίας που έδωσε η επιχείρηση στους ακόλουθους
παράγοντες εκτέλεσης: τιμή, κόστος, ταχύτητα, πιθανότητα εκτέλεσης ή κάθε άλλον
παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών παραγόντων κατά την αξιολόγηση της
ποιότητας της εκτέλεσης
Η εταιρεία εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών της εφαρμόζοντας διαδικασίες και μηχανισμούς που
διασφαλίζουν την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών σε σχέση με τις εντολές άλλων
πελατών ή με τα συμφέροντα της

περιλαμβανομένων των επενδύσεων της ίδιας της εταιρείας

σε

χρηματοπιστωτικά μέσα.
Με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τον εκάστοτε πελάτη της, σταθμίζει
τους παράγοντες βάσει κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης (χωρίς σειρά προτεραιότητας):


H Τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου αποτελεί βασικός παράγοντας βέλτιστου αποτελέσματος
ακολουθώντας φυσικά τις συγκεκριμένες και ρητές οδηγίες του πελάτη.



Η ταχύτητα επίσης βασικός και αλληλένδετος με την τιμή παράγοντας καθώς ο μόνος παράγοντας
που μπορεί να επηρεάσει την τιμή είναι ο χρόνος εκτέλεσης της εντολής (εφόσον τα προϊόντων
διαπραγματεύονται σε μία μόνο αγορά).



Το συνολικό κόστος εκτέλεσης συναλλαγής (τέλη τόπου εκτέλεσης, τέλη εκκαθάρισης και
διακανονισμού) το οποίο θα είναι πληρωτέο από τον πελάτη.



Η Πιθανότητα εκτέλεσης εντολής και διακανονισμού αποτελεί εξίσου βασικός παράγοντας
βέλτιστης Εκτέλεσης της εντολής ειδικά σε προϊόντα χαμηλής εμπορευσιμότητας.

2.

Περιγραφή τυχόν στενών δεσμών, συγκρούσεων συμφερόντων και κοινών
ιδιοκτησιών σε σχέση με τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση
εντολών.

Η εταιρία διαθέτει επικαιροποιημένη Πολιτική συγκρούσεως Συμφερόντων και είναι σε θέση να
αναγνωρίζει περιπτώσεις οι οποίες δύνανται να ανακύψουν στο πλαίσιο της παροχής
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επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών, οι οποίες συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν
σύγκρουση συμφερόντων και συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων των
πελατών της .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρία δεν τηρεί στενούς δεσμούς και κοινές ιδιοκτησίες αναφορικά με τον
τόπο εκτέλεσης των χρηματοπιστωτικών μέσων (ATHENS

EXCHANGE SA), οπότε δεν τίθεται λόγος

συγκρούσεων συμφερόντων.
3. Περιγραφή τυχόν συγκεκριμένων ρυθμίσεων με κάθε τόπο εκτέλεσης όσον αφορά
πληρωμές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή
μη χρηματικά οφέλη που ελήφθησαν.
Η εταιρία ουδέποτε προέβη σε ρυθμίσεις αναφορικά με πληρωμές που καταβλήθηκαν ή
εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη που ελήφθησαν
από τον τόπο εκτέλεσης που υλοποιήθηκαν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές.
4. Επεξήγηση των παραγόντων που οδήγησαν σε τροποποίηση του καταλόγου τόπων
εκτέλεσης που αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης της επιχείρησης, εάν προέκυψε
τέτοια τροποποίηση.
Η εταιρία ουδέποτε προέβη σε τροποποίηση του καταλόγου τόπων εκτέλεσης που αναφέρονται
στην πολιτική εκτέλεσης της εταιρίας .
5. Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διαφέρει η εκτέλεση εντολής σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση των πελατών, εάν η επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τις
κατηγορίες πελατών και εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ρυθμίσεις για την εκτέλεση
εντολών.
Εφόσον η εταιρία είναι η ίδια μέλος σε τόπο εκτέλεσης εντολών με σκοπό την επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψιν τα χαρακτηριστικά των
πελατών της, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής τους ως ιδιώτες ή ως επαγγελματίες
πελάτες.
6. Επεξήγηση για το αν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα κριτήρια έναντι της άμεσης τιμής
και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών και του πώς αυτά τα

3

άλλα κριτήρια ήταν καθοριστικά για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών
αποτελεσμάτων όσον αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τον πελάτη.
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εντολών ιδιωτών πελατών σε χρηματοπιστωτικά μέσα χαμηλής
εμπορευσιμότητας μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής
έναντι των κριτηρίων της άμεσης τιμής και του συνολικού κόστους.
Το ανωτέρω υλοποιείται πάντα με συγκεκριμένες και ρητές οδηγίες του πελάτη.

7. Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων χρησιμοποίησε
δεδομένα

ή

εργαλεία

όσον

αφορά

την

ποιότητα

της

εκτέλεσης,

συμπεριλαμβανομένου κάθε δεδομένου που δημοσιεύεται βάσει του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/575.
Η εταιρία δε χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης,
συμπεριλαμβανομένου κάθε δεδομένου που δημοσιεύεται βάσει του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2017/575.
8. Όπου ισχύει, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων
χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου που καταρτίζεται
βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Η εταιρία δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου που
καταρτίζεται βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
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Δημοσιοποιούνται οι πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες
τις εκτελεσθείσες εντολές πελάτων ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, ξεχωριστά για
ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες :
ΙΔΙΩΤΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου
Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1,2,3,4,5,6

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Ν

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

99,91%

99,93%

Ν/Α

Ν/Α

0%

213800U9YG19GFXT3S09

0,09%

0,07%

Ν/Α

Ν/Α

0%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου
Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1,2,3,4,5,6

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Ν

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών
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549300GSRN07MNENPL97

100,00%

100,00%

Ν/Α

Ν/Α

0%

ΙΔΙΩΤΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Χρεωστικοί Τίτλοι : I)Ομόλογα - II)Μέσα χρηματαγοράς

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Ν

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Χρεωστικοί Τίτλοι : i)Ομόλογα - ii)Μέσα χρηματαγοράς

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Ν

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α

ΙΔΙΩΤΕΣ:
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Κατηγορία μέσου

Παράγωγα επί μετοχών : Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής
εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

N

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Παράγωγα επί μετοχών : Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής
εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Ο

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α
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ΙΔΙΩΤΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Παράγωγα επί Δεικτών- Bunds: Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής
εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

N

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Κατηγορία μέσου

Παράγωγα επί Δεικτών- Bunds: Δικαιώματα προαίρεσης και Συμβόλαια Μελλοντικής
εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Κοινοποίηση εάν < 1
τηςμέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το
προηγούμενο έτος
Πέντε
πρώτοι
τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

N

Αναλογία όγκου
που
υποβλήθηκε σε
συναλλαγή ως
ποσοστό επί του
συνολικού
όγκου
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Αναλογία
Ποσοστό
εντολών που παθητικών
εκτελέστηκαν
εντολών
ως ποσοστό επί
του συνόλου
εντολών
στη
συγκεκριμένη
κατηγορία

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόμενων
εντολών

549300GSRN07MNENPL97

100%

100%

Ν/Α

0%

Ν/Α
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