Informații despre locurile de executare a ordinelor și calitatea execuției
Aceste informații sunt necesare doar pentru instrumentele de tipul Acțiuni CFD și Acțiuni Sintetice și
se referă la anul 2017.
Locurile de executare a ordinelor pentru instrumentele de tipul Acțiuni CFD și Acțiuni Sintetice au fost
Saxo Bank A/S și Maybank Kim Securities Ltd.
Clienți individuali

Saxo Bank A/S

% din volum

% din ordinele
executate

% din ordinele
pasive

94.61%

90.01%

11.23%

Maybank Kim Eng
5.39%
9.99%
Securities Ltd
*„Ordin pasiv” înseamnă un ordin pending (limit);
*„Ordin agresiv” înseamnă un ordin market;

9.60%

% din ordinele
agresive
88.77%
90.40%

Clienți instituționali

Saxo Bank A/S

% din volum

% din ordinele
executate

% din ordinele
pasive

100%

100%

5%

% din ordinele
agresive
95%

În conformitate cu reglementările în vigoare, XTB va publica un rezumat al analizei și concluziile
privind calitatea execuției obținute din locurile de executare a ordinelor. Un astfel de rezumat va
include următoarele informații:
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a) explicarea importanței relative pe care firma a acordat-o factorilor de execuție a prețului,
costurilor, vitezei, probabilitatea execuției și oricare alte aspecte incluzând factori calitativi, atunci
când calitatea execuției este evaluată.
În anul 2017, XTB DM S.A. a executat tranzacții cu Acțiuni CFD și Acțiuni Sintetice fie cu SaxoBank
A\S, fie cu Maybank Kim Eng Securities Ltd. Aceste tranzacții au fost apoi dirijate de către acești
brokeri și furnizori de lichiditate către piețele reglementate sau către locurile de executare alternative
folosind Smart Order Routing, pentru a obține cel mai bun preț posibil pentru client. XTB DM S.A. are
o relație de lungă durată cu Saxo Bank A\S și cu Maybank Kim Eng Securities Ltd., fiind considerată
una dintre companiile de top din piață.
b) detalierea tuturor legăturilor, a conflictelor de interese și a proprietăților comune în ceea ce
privește locurile de execuție utilizate pentru executarea ordinelor.
Nu există niciun conflict de interese între Saxo Bank A\S, Maybank Kim Eng Securities Ltd. și XTB DM
S.A..
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c) detalierea oricăror aranjamente specifice cu oricare loc de executare cu privire la plățile făcute sau
primite, reduceri, sconturi sau beneficii non-monetare primite

Nu există acorduri privind plățile, reducerile, sconturile sau beneficiile non-monetare între XTB DM
S.A. și Saxo Bank A\S sau Maybank Kim Eng Securities Ltd., respectiv XTB DM S.A.. plătește exclusiv
un comision pentru execuție acestor brokeri și furnizori de lichiditate.
d) explicarea factorilor care au determinat modificări în lista locurilor de executare enumerate în
politica de executare a firmei, dacă o astfel de schimbare s-a produs.
Nu s-au aplicat modificări ale listei de brokeri și furnizori de lichiditate în anul 2017.
e) explicarea modului în care execuția ordinelor diferă în funcție de categoria de client, unde firma
tratează categoriile de client în mod diferit și unde setările de execuție a ordinelor pot fi modificate.
XTB DM S.A. nu categorisește clienții din perspectiva execuției tranzacțiilor.
f) explicarea situațiilor în care altor criterii li s-a dat prioritate față de prețul (instantaneu) și costul la
execuția ordinele clienților de retail, și cât de importante au fost aceste criterii în obținerea celor mai
bune rezultate în ceea ce privește interesul clientului.
Nu există alte criterii luate în considerare atunci când se execută tranzacții cu brokerii și cu furnizorii
de lichiditate menționați la punctele de mai sus.
g) explicarea modului în care firmele de investiții au folosit orice fel de date sau instrumente care au
legătură cu calitatea execuției, inclusiv informațiile publicate conform Regulamentului Delegat (EU)
2017/575.
Nu există instrumente adiționale folosite pentru a măsura calitatea execuției cu brokerii și cu furnizorii
de lichiditate menționați. XTB pune accent pe fiabilitatea și pe calitatea brokerului, ceea ce explică
deciziile luate pentru a găsi cel mai bun partener.
h) unde se aplică, explicarea modului în care firma de investiții a utilizat rezultatul unui furnizor de
bandă consolidat stabilit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65 / UE.
Nu se aplică.
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