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XTB Limited
Végrehajtás Minőségének Összesítő Nyilatkozata
2019-es CFD végrehajtások
1. BEVEZETŐ
Az XTB Limited (továbbiakban, “Vállalat”) egy befektetési cég amely, a Ciprusi Köztársaság törvényei alatt
kerültek bejegyzésre, és regisztrációra, HE 296794 regisztrációs számmal. A vállalat szabályozásra és
felhatalmazásra került a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság által (továbbiakban “CySEC”) a 169/12
lincensz számmal.
Ez a Végrehajtás Minőségének Összesítő Nyilatkozata (továbbiakban “Nyilatkozat”) a Vállalatnak, a
2017. évi befektetési szolgáltatásokról és tevékenységekről, valamint a szabályozott piacról szóló törvény
alkalmazásával, az ilyen információk nyilvánosságra hozatalának a MiFID II-t kiegészítő EU 2017/576
rendelet alapján. A MiFID II az Európai Parlament és a Tanács 2014/65 / EK irányelve.
This Statement provides information on the Best Execution Policy.
A Vállalat köteles minden lakossági, és professzionális ügyfelét tájékoztatni az ügyfelek számára a lehető
legjobb eredmény eléréséhez („legjobb végrehajtás”) tett lépésekről, mind az ügyfelek megbízásainak
végrehajtásakor, mind a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos végrehajtási megbízások fogadásakor. Ez a
nyilatkozat a Társaság által a Megbízás Végrehajtási Szabályzatban említetteken túl tett szükséges lépés
összefoglalása, valamint az ügyfelek megbízásainak végrehajtására vonatkozóan az alkalmazott
végrehajtási helyszíneken elvégzett nyomon követés elemzése és következtetései a Társaság 2019-en belül
a CFD-k eszközosztályára vonatkozik.
Ez a nyilatkozat információkat nyújt a legoptimálisabb Végrehajtási Irányelvekről.
2. ALKALMAZÁS
Ezen irányelvek a kiskeredelmi és professzionális ügyfelekre alkalmazandóak
Lakossági ügyfelek esetében a legoptimálisabb végrehajtás a szokásos üzleti tevékenység során történő
alkalmazásával a teljes ellenérték szempontjából meghatározzuk a lehető legjobb eredményt. A teljes
ellenérték az érintett pénzügyi eszköz ára és a lakossági Ügyfél által a végrehajtás eredményeként fizetendő
költségek. Ezek a költségek magukban foglalják az összes felmerült költséget, amely közvetlenül
kapcsolódik a megbízás végrehajtásához (például a végrehajtási helyszín díjai, elszámolási és elszámolási
díjak, valamint a megbízás végrehajtásában részt vevő harmadik feleknek fizetett egyéb díjak). Ezek a
költségek nem tartalmazzák a saját jutalékunkat, felárát vagy fedezetét. A többi végrehajtási tényezőt akkor
is figyelembe vehetjük, ha ezek nélkülözhetetlenek a lehető legjobb eredmény eléréséhez (a teljes
ellenérték szempontjából) a lakossági Ügyfél számára.
A legjobb végrehajtás alkalmazása sem garancia a legjobb ár végrehajtására, és arra sem garancia hogy
az teljességében végrehajátsra fog kerülni.
Az EQSS, és a releváns táblázatok a Vállalat weboldalán maradnak legalább kettő évig a publikálásuktól
számítva.
3. VÉGREHAJTÁSI TÉNYEZŐK RELATÍV FONTOSSÁGA 2019 FOLYAMÁN
Az Ügyfelek megbízásainak teljesítésének értékelésekor a Társaság a következő tényezőket veszi
figyelembe:
(a) Ár
(b) Költség
(c) Sebesség
(d) Végrehajtás valószínűsége
(e) Megegyezés valószínűsége
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(f) Megbízás mérete
(g) Piaci hatás
(h) Megbízás jellege.
Hivatkozhat a fent említett Vállalat legjobb végrehajtási irányelveire további részletekért.
Felülvizsgálat alatt a Vállalat a következő ügyfélkategóriákban nyújtott szolgáltatásokat:
i.
Lakossági Ügyfelek
Ezen ügyfeleknek, a Társaság a megfelelő szabályozási előirásoknak megfelelően köteles a legjobb
végrehajtást biztosítani a teljes megfontolás alapján, ahol a teljes megfontolás képviseli a Pénzügyi
Eszköz árát illetve a végrehajtással kapcsolatos költségeket, amely tartalmazza az összes olyan
költséget amit az ügyfél vállal magára, és amely a megbízás végrehajtására vonatkozik, beleeértve a
végrehajtási helyszín díjat, a kiegyenlítési és elszámolási díjakat, illetve a megbízás teljesítésében részt
vevő harmadik feleknek fizetett egyéb díjakat.
4. A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNEK
During the year under review, the Company’s sole execution venue was X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., with Registered address: Warszawa Ogrodowa 58, 00-876, Warszawa, PL, (“X-Trade”) a company
authorised and Regulated by the Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) which is the Direct Shareholding
Company of XTB Limited.
A felülvizsgálati évben a Társaság egytlen végrehajtási helyszíne a X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. volt
a következő regisztrált székhellyel: Varsó, Ogrodowa 58, 00-876, Lengyelország, (“X-Trade”) Társaság a
Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) által engedélyezett és szabályozott, amely az XTB Limited Közvetlen
Részényese.

No.

1

A Végrehajtási
Helyszín neve
X-Trade Brokers
Dom Maklerski
S.A.

Létesítés országa

A Társasággal való
együttműködés kezdeti
dátuma

A Társasággal
való
együttmőködés
végének dátúma

Lengyelország

Április/2012

N/A

Az ügylet végrehajtási helyének kiválasztásakor a Társaság az érintett helyszín vonatkozásában a
következőket veszi figyelembe:
• ár
• végrehajtás költsége
• az érintett pénzügyi eszközök számára rendelkezésre álló likviditás
• a végrehajtás sebessége
• a helyszín megbízhatósága
• a kereskedés folytonossága
• hitelképesség - a helyszín jó állapota
• a kapcsolódó kiegyenlítési és elszámolási lehetőségek minősége, és
• olyan egyéb tényezők, amelyeket az átfogó elv alkalmazása szempontjából relevánsnak tartunk.
A Társaság megjegyzi, hogy a vizsgálati évben a végrehajtási helyszínek listája nem módosult, és
megtalálhatja a Társaság Végrehajtási Szabályzatában.
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5. ÉRDEKELLENTÉTEK
A Társaság szoros kapcsolatokat, és közös tulajdonszerkezeteket tart fenn az X-Trade Brokers Dom
Maklerski SA végrehajtóhelyével, regisztrált címmel: Varsó, Ogrodowa 58, 00-876, Lengyelország,
(“XTrade”) Társaság a Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) által engedélyezett és szabályozott az XTB
Limited közvetlen részvényese. Függetlenül attól a ténytől, hogy a Társaság és az X-Trade között szoros
kapcsolat áll fenn, a Társaság rendelkezik megfelelő garanciával ilyen érdekütközés esetére.
A Társaság az ilyen konfliktusok mérséklése érdekében megfelelő intézkedéseket vezet be, és hoz létre.
További információért kérjük, olvassa el a Társaság honlapján közzétett Érdekellentétek kezelésének
irányelvének összefoglalóját.
6. A TÁRSASÁG ÉS A VÉGREHAJTÁSI HELY KÖZÖTTI KIFIZETÉSEK ÉS NEM MONETÁRIS
ELŐNYÖK
A Társaság az X-Trade Brokers DM S.A-tól. díjakat / jutalékokat kap a Költség-Plusz módszer alapján, amely
a Társaság és az X-Trade Brokers közötti Közvetítői Megállapodásból ered.
Ezen túlmenően, az X-Trade Brokers DM SA a fent említett közvetítői megállapodás keretein belül egyedi
kezelési megoldásokat és funkciókat biztosít a Társaságnak, valamint létrehozza, működteti, üzemelteti,
fenntartja és támogatja a Társaság által a szolgáltatások nyújtásához szükséges mechanizmusokat és
folyamatokat. ügyfeleinek.
Az ilyen kifizetések és / vagy nem monetáris juttatások utáni elismervény, amint azt fent említettük, az
Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőség növelésével igazolható, illetve a Társaság az ilyen
kifizetésekkel és / vagy nem pénzbeli juttatásokkal, éppen így jár el, az ügyfelek legjobb érdekei szerint.
A Társaság nem számol fel felárat az alapul szolgáló CFD-nek a végrehajtási helyszíneken kapott összegén,
mielőtt az ügyfeleinek kiajánlaná. A felszámított ár tartalmazza azokat a tételeket, amelyeken a Társaság
az ügyletet megkötheti a piacon. Figyelembe vehetünk számos tényezőt az árak kiajánlásakor, beleértve a
következőket is:
• a kockázat, amelyet a Társaság a tranzakció során vállal
• működési költségek
• a partnerek, a tőke és a finanszírozáshoz kapcsolódó költsége
• a tranzakció végrehajtása és élettartama során felmerülő díjak és költségek
• az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás színvonala
• az Ügyfélre jellemző egyéb tényezők, és
• előre meghatározott díj / elosztási díjak.
Mindegyik tényező relatív hozzájárulása tranzakciótól a tranzakcióig eltérő lehet. Az Ügyfél felelőssége
annak eldöntése, hogy elfogadja-e az említett all-in árat.
7. A FELÜLVIZSGÁLATI ÉVBEN HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS ADATOK
A Társaság a felülvizsgálati évben számos metodikát és eszközt vonultatott fel, és ahol lehetséges volt,
kiigazítással élt, hogy ellenőrizze a végrehajtási paramétereket abból a célból, hogy az ügyfelek
megbízásainak a lehető legjobb eredményességi érdekére vonatkozó, átívelő társasági követelmények
maradéktalanul teljesüljenek. Általánosságban a Társaság folyamatosan ellenőrzi a végrehajtási
intézkedéseit oly módon, hogy kiválasztja a megfelelő, végrehajtott megbízásokat példaszerűen, illetve
azokat kiértékeli a következőek alapján:
(a) A Társaság végrehajtási helyszínére vonatkozó értékelés az alábbiak alapján:
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• Ármegállapítás gyakorisága (árfrissítés valós időben);
• A végrehajtás gyorsasága;
• Az ár befagyasztásának gyakorisága és hossza;
• A likviditás nagysága;
• Az árképzés átláthatósága;
• A csúszás gyakorisága stb.
(b) Tisztességes árképzés oly módon, hogy összehasonlításra kerülnek a független árak, amiket
független adatszolgáltatók biztosítanak azokkal, amelyek azok végrehajtási helyszíne alapján
kerültek megállapításra, valamint összehasonlításra kerülnek a végrehajtási helyszín árakkal
amelyek nem szerepelnek a Társaság végrehajtási helyszín listájában. Ebből a célból a Társaság
független adatoszolgáltatókkal rendelekzik (úgy mint Bloomberg, Thompson Reuters stb.) vagy
bármilyen más jelentős adatforrás.
(c) A Társaság rendszereinek technológiai jártassága (a felület kezelhetősége, késedelem, integráció
az végrehajtási helyszín IT rendszerével).
8. FOLYAMATOS MEGFIGYELÉS

A Társaság figyelemmel kíséri a jelen Nyilatkozatban leírt intézkedéseket a hiányosságok azonosítása és
annak felmérése érdekében, hogy kell-e azokon változtatni. Ez a monitorozás magában foglalja az
összekapcsolt felek és egyéb harmadik felek teljesítményének felügyeletét is, akik a jövőben részt
vehetnek az Ügyfél megbízásainak továbbításában. A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri
végrehajtási szabályait a végrehajtott megbízások ellenőrzésével, és az alábbiakat szerint értékeli őket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Árfrissítés (percenként)
Folyamatosság (végrehajtás sebessége - a vételtől a végrehajtásig eltelt idő)
Helyszínek piaci mélysége az összes kínált CFD tekintetében
Ár fagyasztás vagy leállítás
Spreadek mérete
Hibásan kapcsolt megbízások eshetősége
Technológia - a platformok kapcsolata a végrehajtási helyszínekkel
Az árképzés összehasonlítása (az előre elkészített árajánlatok és a végrehajtás után szerzett ár)
független árazási szolgáltatókkal, például Bloomberg, Thomson Reuters stb.
Csúszás-megfigyelés (ahol kiegyensúlyozottnak és ésszerűen indokoltnak tűnik)

A Társaság kereskedési részlege az informatikai részleggel együttműködve felügyeli a fentieket, és
legalább havonta jelentést tesz a Társaság legfelső vezetőségének. Végezetül a fenti megfigyelési eljárás
a Társaság Ellenőrzési tisztsége alá tartozik, nevezetesen a Megfelelőségi és Belső Ellenőrzési tisztség,
amelyek közvetlenül a Társaság Igazgatóságának számolnak be megállapításaikról és ajánlásaikról
legalább évente.
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9. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSŐ ÖT VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNRŐL 2019-BEN (LAKOSSÁGI
ÜGYFELEK).
Eszközosztály

CFD-k (Contracts for Difference) - Forex, Indexek, Áruk, Kriptovaluták

Figyelmeztetés ha <1 átlagos kereskedés történt Nem
naponta az előző évben
Az első öt végrehajtási
helyszín a kereskedési
nagyság tekintetében
rangsorolva (csökkenő
sorrendben)

X-Trade Brokers DM S.A.

A kereskedett
nagyság aránya az
adott osztály teljes
százalékában

100%

A végrehajtott
megbízások
nagyságának
aránya az adott
osztály teljes
százalékában

100%

Passzív
megbízások
százaléka

Agresszív
megbízások
százaléka

Irányított
megbízások
százalékos
aránya

N/A

N/A

N/A

LEI:
259400AVUPSABLEXNT19

Eszközosztály

Részvény CFD-k, ETF CFD-k

Figyelmeztetés ha <1 átlagos
kereskedés történt naponta az
előző évben
Az első öt végrehajtási
helyszín a kereskedési
nagyság tekintetében
rangsorolva (csökkenő
sorrendben)

Nem

X-Trade Brokers DM S.A.
LEI:
259400AVUPSABLEXNT19

A kereskedett
nagyság aránya az
adott osztály
teljes
százalékában

100%

A végrehajtott Passzív
megbízások
megbízások
nagyságának
százaléka
aránya az adott
osztály teljes
százalékában

100%

4.55%

Agresszív
megbízások
százaléka

Irányított megbízások
százalékos aránya

95.45%

0.00%
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10. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSŐ ÖT VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNRŐL 2019-BEN (SZAKMAI
ÜGYFELEK)
Eszközosztály

CFD-k (Contracts For Difference) - Forex, Index, Áruk, Kriptovaluták

Figyelmeztetés ha <1 átlagos
kereskedés történt naponta az előző
évben
Az első öt végrehajtási helyszín a
kereskedési nagyság tekintetében
rangsorolva (csökkenő sorrendben)

Nem
A kereskedett
nagyság
aránya az
adott osztály
teljes
százalékában

A
végrehajtott
megbízások
nagyságának
aránya az
adott osztály
teljes
százalékában

Passzív
megbízások
százaléka

Agresszív
megbízások
százaléka

Irányított megbízások
százalékos aránya

X-Trade Brokers DM SA

100%

100%

N/A

N/A

N/A

LEI: 259400AVUPSABLEXNT19

Eszközosztály

Részvény CFD-k, ETF CFD

Figyelmeztetés ha <1 átlagos
kereskedés történt naponta az előző
évben
Az első öt végrehajtási helyszín a
kereskedési nagyság tekintetében
rangsorolva (csökkenő sorrendben)

Nem

A kereskedett
nagyság aránya
az adott osztály
teljes
százalékában

A végrehajtott
megbízások
nagyságának
aránya az
adott osztály
teljes
százalékában

Passzív
megbízások
százaléka

Agresszív
megbízások
százaléka

Irányított
megbízások
százalékos
aránya

X-Trade Brokers DM SA

100%

100%

30.00%

70.00%

0.00%

LEI: 259400AVUPSABLEXNT19
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