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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης  

Για τη χρήση 2018 

Σκοπός της έκθεσης:  

Ο νόμος 4514/2018 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) υποχρεώνει τις 

Α.Ε.Π.Ε.Υ που εκτελούν εντολές πελατών να συνοψίζουν και να δημοσιοποιούν σε ετήσια 

βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τους πέντε πρώτους τόπους 

εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσαν εντολές πελατών κατά 

το προηγούμενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης που επιτεύχθηκε.  

Σκοπός 

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης για κάθε κατηγορία 

χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχει η Εταιρεία όπως μετοχές, μερίδια σε πιστοποιητικά 

αποθετηρίου, ομολογίες, παράγωγα, τα οποία η Εθνική Χρηματιστηριακή εκτέλεσε για τους 

πελάτες της το 2017. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται διαφοροποιούνται ανάλογα 

με την κατηγοριοποίηση των πελατών σε ιδιώτες και επαγγελματίες, όπως ορίζεται στο 

ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 1 

Κατηγορία Μέσου Μετοχές – Μερίδια σε πιστοποιητικά αποθετηρίου – Ιδιώτες Πελάτες 

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

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

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

συγκεκριμένη κατηγορία 

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

κατηγορία 

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών Ποσοστό κατευθυνόμενων 
εντολών 

XATH  89,28% 100,00%  98,77%  42,89%  49,92%

XNYS  5,29% 100,00%  0,72%  0,72%  0,00%

XNAS  1,63% 100,00%  0,27%  0,27%  0,00%

XETR  1,49% 100,00%  0,18%  0,18%  0,00%

XPAR  0,51% 100,00%  0,07%  0,07%  0,00%
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 2 

Κατηγορία Μέσου Μετοχές – Μερίδια σε πιστοποιητικά αποθετηρίου – Επαγγελματίες Πελάτες 

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

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

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

συγκεκριμένη κατηγορία 

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

κατηγορία 

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών Ποσοστό κατευθυνόμενων 
εντολών 

XATH  92,32% 100,00%  99,79%  53,93%  42,14%

XETR  1,53% 100,00%  0,06%  0,06%  0,00%

XPAR  1,52% 100,00%  0,05%  0,05%  0,00%

XNYS  1,43% 100,00%  0,09%  0,09%  0,00%

XEUE  0,75% 100,00%  0,02%  0,02%  0,00%
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 3 

Κατηγορία Μέσου Μετοχές – Μερίδια σε πιστοποιητικά αποθετηρίου – Σύνολο Πελατών 

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

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

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

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

XATH  91,75%  99,54% 

XNYS  2,15%  0,27% 

XETR  1,53%  0,09% 

XPAR  1,34%  0,05% 

XLON  0,68%  0,04% 
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 4 

Κατηγορία Μέσου ΣΧΤ για Μετοχές 

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

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

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

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

 100,00 XATH  100,00 

 0,00 ENAX  0,00 
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 5 

Κατηγορία Μέσου Χρεωστικοί Τίτλοι – Ιδιώτες Πελάτες 

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

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

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

συγκεκριμένη κατηγορία 

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

κατηγορία 

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών Ποσοστό κατευθυνόμενων 
εντολών 

XATH  38,72% 100,00%  85,38%  37,76%  46,89%

XOFF  29,85% 100,00%  14,13%  0,00%  0,00%

ENAX  0,13% 100,00%  0,49%  0,49%  0,00%
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 6 

Κατηγορία Μέσου Χρεωστικοί Τίτλοι – Επαγγελματίες Πελάτες 

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

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

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

συγκεκριμένη κατηγορία 

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

κατηγορία 

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών Ποσοστό κατευθυνόμενων 
εντολών 

XOFF  90,85% 100,00%  33,33%  0,00%  0,00%

XATH  4,90% 100,00%  25,35%  14,55%  10,80%

ENAX  1,79% 100,00%  41,31%  36,15%  5,16%
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Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Χρηματιστηριακής για τους Πέντε Τόπους Εκτέλεσης για τη χρήση 2018 

Πίνακας 7 

Κατηγορία Μέσου Χρεωστικοί Τίτλοι – Σύνολο Πελατών 

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

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

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

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

 18,09XOFF  51,49 

 73,02XATH  26,72 

 8,90ENAX  0,72 
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Πίνακας 8 

 

 

Πίνακας 9 

Κατηγορία μέσου Παράγωγα επί συναλλάγματος – Ιδιώτες Πελάτες 

Κοινοποίηση εάν < 

1 της μέσης 

συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα 

κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από 

άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών 

που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών 

στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

(CME) 100,0% 100,0% - - 100% 

 

 

 

Κατηγορία μέσου Επιτοκιακά   παράγωγα – Ιδιώτες Πελάτες 

Κοινοποίηση εάν < 

1 της μέσης 

συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα 

κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από 

άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών 

που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών 

στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

(EUREX) 0% 0% - - 0% 

(CBOT) 0% 0% - - 0% 
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Πίνακας 10 

Κατηγορία μέσου Παράγωγα επί μετοχών – Ιδιώτες Πελάτες 

Κοινοποίηση εάν < 

1 της μέσης 

συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα 

κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από 

άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών 

που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών 

στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

(ADEX) 54% 95% - - 100% 

(CME) 26% 2% - - 100% 

(CBOT) 4% 1% - - 100% 

(EUREX) 15% 1% - - 100% 

(CBOE) 1% 1% - - 100% 

 

Πίνακας 11 

Κατηγορία μέσου Παράγωγα επί μετοχών – Επαγγελματίες Πελάτες 

Κοινοποίηση εάν < 

1 της μέσης 

συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα 

κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από 

άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών 

που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών 

στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

(ADEX) 100% 100% - - - 
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Πίνακας 12 

Κατηγορία μέσου Παράγωγα επί μετοχών – Σύνολο Πελατών 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι από 

άποψη όγκων (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που εκτελέστηκε 

ως ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

(ADEX) 84% 96% 

(CME)                                  9% 1% 

(CBOT) 1% 1% 

(EUREX) 5% 1% 

(CBOE) 1% 1% 
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Πίνακας 13 

Κατηγορία μέσου Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής - Ιδιώτες Πελάτες 

Κοινοποίηση εάν < 

1 της μέσης 

συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα 

κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από 

άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών 

που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών 

στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

(COMEX) 52,7% 15% - - 100% 

(NYBOT) 41.3% 38% - - 100% 

(NYMEX) 3.6% 22% - - 100% 

(ICE) 1.6% 20% - - 100% 

(CBOT) 0.6% 5% - - 100% 

 

 

Συμπέρασμα που συνάγεται από την ποιότητα της εκτέλεσης 

Κατά το έτος 2018, η Εταιρεία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για 

τον πελάτη έλαβε υπόψη της μια σειρά από παράγοντες, όπως τιμή, κόστη, ταχύτητα, 

πιθανότητα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο, τη φύση και το είδος 

της εντολής, και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα αφορά στην εκτέλεση της εντολής (όπως 

επίδραση των εντολών στην αγορά και όλα τα έξοδα που συνδέονται με την συναλλαγή). Η 

στάθμιση των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και την κατηγοριοποίηση των πελατών, τα χαρακτηριστικά της εντολής, τα 

χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου και τα χαρακτηριστικά του τόπου 

εκτέλεσης. Η Εθνική Χρηματιστηριακή δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή, έκπτωση ή μη 

χρηματικό όφελος για να κατευθύνει εντολές πελατών σε συγκεκριμένο τόπο 

διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης κατά παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις 

συγκαύσεις συμφερόντων ή τις αντιπαροχές.  
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Διαβίβαση εντολής σε τρίτο 

Στις περιπτώσεις στις οποίες η Εθνική Χρηματιστηριακή διαβιβάζει τις εντολές προς 

εκτέλεση σε τρίτους (χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους), λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών. Η Εθνική Χρηματιστηριακή 

παρέχει στους πελάτες της καθώς και τους υποψηφίους πελάτες κατόπιν αιτήματος τους τις 

κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους τόπους εκτέλεσης στους οποίους στηρίζεται η 

Εταιρεία είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων. Η κατάσταση αυτή εμπεριέχεται και στη πολιτική 

βέλτιστης εκτέλεσης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.  

 


