ΕΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Έτος αναφοράς: 2017
Η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 27 του ν.4514/2018,
συνοψίζει και δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων,
τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους
εκτέλεσε εντολές πελατών κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα
εκτέλεσης που επιτεύχθηκε.
Η Εταιρεία εκτελεί τις εντολές πελατών στους ακόλουθους τόπους, όπως παρουσιάζονται
στους Πίνακες 1α,1β και 2, µε σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος
για τον εκάστοτε πελάτη της, σταθµίζοντας τους παράγοντες βέλτιστης εκτέλεσης βάσει
κριτηρίων.
Έχοντας σαν σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος για τους πελάτες
της λαµβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τους ακόλουθους παράγοντες:
Τιµή χρηµατοπιστωτικού µέσου
Κόστος εκτέλεσης συναλλαγής (τέλη τόπου εκτέλεσης, τέλη εκκαθάρισης και
διακανονισµού, λοιπές αµοιβές σε τρίτους)
Ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγής
Πιθανότητα εκτέλεσης εντολής και διακανονισµού
Όγκος εντολής
Φύση εντολής
Οδηγίες του πελάτη για την εκτέλεση της εντολής και
Λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση της εντολής (π.χ. ρευστότητα
αγοράς, εµπορευσιµότητα της εντολής).
Για τον προσδιορισµό της σχετικής βαρύτητας των παραγόντων που αναφέρονται ανωτέρω,
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
Τα χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής του ως
ιδιώτη πελάτη ή ως επαγγελµατία πελάτη
Τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη
Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο της
εντολής
Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης προς τους οποίους µπορεί να δροµολογηθεί
η εντολή

Η επιλογή του τόπου εκτέλεσης γίνεται βάσει της προτεραιότητας που έχει δοθεί στον κάθε
παράγοντα µε την µέθοδο της σχετικής βαρύτητας. Σε περίπτωση προϊόντων που
διαπραγµατεύονται σε µία µόνο αγορά, ο µόνος παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την
τιµή είναι ο χρόνος εκτέλεσης της εντολής.
Η Εταιρεία εφόσον ακολουθεί συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, όταν εκτελεί η ίδια ή όταν
διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση σε τρίτο, θεωρείται ότι εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα συµφέροντα του πελάτη και συνεπώς δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα. Σε περίπτωση
εκτέλεσης εντολής για την οποία έχουν δοθεί συγκεκριµένες οδηγίες από τον πελάτη µόνο
για µέρος ή πτυχή της εντολής, η Εταιρεία εκτελεί την εντολή ακολουθώντας την πολιτική
εκτέλεσης εντολών της για τα µέρη ή τις πτυχές της εντολής που δεν καλύπτονται από τις
οδηγίες του πελάτη.
Κατά την εκτέλεση εντολής από την Εταιρεία για λογαριασµό ιδιώτη πελάτη, το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιµήµατος, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από:
την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και,
τις χρεώσεις που σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής και βαρύνουν τον
πελάτη (προµήθειες, έξοδα), περιλαµβανοµένων:
των τελών του τόπου εκτέλεσης,
των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και
των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν
στην εκτέλεση της εντολής αυτής.
Η σχετική βαρύτητα των παραγόντων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, προσδιορίζεται σε
συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά του πελάτη, τα χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού
µέσου, τα χαρακτηριστικά της εντολής και του τόπου εκτέλεσης. Ωστόσο µε σκοπό την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων του ιδιώτη πελάτη, η εταιρεία λαµβάνει υπόψη της και το
συνολικό τίµηµα.
Πίνακας 1 – Ιδιώτες Πελάτες
Κατηγορία µέσου

Μετοχές Εσωτερικού

Κοινοποίηση εάν < 1 της
µέσης συναλλαγής ανά
εργάσιµη ηµέρα κατά το
προηγούµενο έτος

Ο

Πέντε πρώτοι τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Αγορά Αξιών
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
549300GSRN07MNENPL97

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

96,21%

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

81,07%

Ποσοστό
παθητικών
εντολών

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόµενων
εντολών

100%

Εναλλακτική Αγορά Αξιών
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
549300GSRN07MNENPL97

0,03%

0,17%

100%

Πίνακας 2 – Επαγγελµατίες Πελάτες
Κατηγορία µέσου

Μετοχές Εσωτερικού

Κοινοποίηση εάν < 1 της
µέσης συναλλαγής ανά
εργάσιµη ηµέρα κατά το
προηγούµενο έτος

Ο

Πέντε πρώτοι τόποι
εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά
φθίνουσα σειρά)

Αγορά Αξιών
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
549300GSRN07MNENPL97

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

3,71%

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

18,74%

Ποσοστό
παθητικών
εντολών

Ποσοστό
επιθετικών
εντολών

Ποσοστό
κατευθυνόµενων
εντολών

100%

