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Ετήσια δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης 

και την ποιότητα της εκτέλεσης 

     (βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής)   

 

Έτος αναφοράς:  

20171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Η παρούσα δημοσιοποίηση περιορίζεται στα στοιχεία που κατέστησαν διαθέσιμα στην AXIA κατά το έτος 
αναφοράς καθώς και μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
σχετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 τέθηκαν σε 
ισχύ μετά τη λήξη του έτους 2017.  
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Ι. Πληροφορίες σχετικά με μετοχές (εκτός συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων) 

Ιδιώτες πελάτες 

Κατηγορία μέσου Μετοχές / ζώνη ρευστότητας IΙ – βήμα τιμής 3 και 4 (από 80 έως 1.999 συναλλαγές ημερησίως) 

Λιγότερες από 1 συναλλαγές 

ανά εργάσιμη ημέρα 

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 

συγκεκριμέν

η κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών 

που 

εκτελέστηκα

ν ως 

ποσοστό επί 

του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμέν

η κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Χρηματιστήριο Αθηνών XATH) 99,9791% 88,8889% 25% 75% 100% 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

(XCYS) 

0,0209% 11,1111% 100% 0% 100% 

 100,00% 100,00%    

 
Επαγγελματίες πελάτες 

Κατηγορία μέσου  Μετοχές / ζώνη ρευστότητας Ι – βήμα τιμής 5 και 6 (από 2.000 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

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 

Χρηματιστήριο Αθηνών (XATH) 100% 100% 29,2196% 70,7804% 100% 
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 100% 100%    

Κατηγορία μέσου  Μετοχές / ζώνη ρευστότητας IΙ – βήμα τιμής 3 και 4 (από 80 έως 1.999 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

 OXI 

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 

Χρηματιστήριο Αθηνών (XATH) 
  99,4757% 99,698% 34,2663% 65,7337%  100% 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

(XCYS) 

0,5243% 0,302% 13,9535% 86,0465% 100% 

 100% 100%    
 

Κατηγορία μέσου  Μετοχές / ζώνη ρευστότητας ΙIΙ – βήμα τιμής 1 και 2 (από 0 έως 79 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

OXI 

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 

Χρηματιστήριο Αθηνών (XATH) 
96,8914% 88,5737% 25,5338% 74,4662% 100% 
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Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

(XCYS) 

31,086% 11,4263% 33,1034% 66,8966% 100% 

 100% 100%    

 

ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με χρεωστικούς τίτλους (εκτός συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων) 

Κατηγορία μέσου  Ομόλογα 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

NAI 

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 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

(XATH) 100% 100% 37,5% 62,5% 100% 

 100% 100%    
 

Δεν υπήρχαν συναλλαγές δανεισμού κατά το 2017. 

 

ΙΙΙ. Σύνοψη ανάλυσης συμπερασμάτων ως προς την ποιότητα της εκτέλεσης κατά το έτος 

αναφοράς 

α) Η εκτέλεση των εντολών έγινε βάσει των αρχών της πολιτικής εκτέλεσης της AXIA όπως ίσχυε κατά 

το έτος αναφοράς. Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, η AXIA λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους 

παράγοντες στο βαθμό που αυτοί μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση των εντολών των πελατών 

της:  

 Τιμή του Χρηματοοικονομικού Μέσου,  

 Κόστος της εκτέλεσης της εντολής (προμήθειες, κόστη εκκαθάρισης και διακανονισμού κλπ.),  

 Αναμενόμενη ταχύτητα εκτέλεσης,  

 Πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής (με στόχο τη διασφάλιση τόσο της 

εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής),  

 Όγκο της εντολής,   
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 Φύση της εντολής,  

 Τυχόν άλλους παράγοντες σχετικούς με την εκτέλεση της εντολής.  

Κατά κανόνα (ιδίως για τις μετοχές και λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα που είναι αντικείμενα 

διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και 

δημόσιες τιμές), η μεγαλύτερη σχετική σημασία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος αποδίδεται στην τιμή και στο κόστος εκτέλεσης, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

λόγω των χαρακτηριστικών του κάθε πελάτη ή της εντολής ή της φύσης του Χρηματοοικονομικού 

Μέσου ή των χαρακτηριστικών του τόπου εκτέλεσης (ή τυχόν της ενδιάμεσης επιχείρησης που 

διαμεσολαβεί στην εκτέλεση), είναι δυνατό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε άλλους παράγοντες. 

Γενικά, εκτέλεση εντολής αγοράς σε τιμή ανώτερη της χαμηλότερης διαθέσιμης ή εντολής πώλησης 

σε τιμή κατώτερη της υψηλότερης διαθέσιμης, κατά το χρόνο εκτέλεσης της εντολής, δεν συνιστά 

απαραίτητα παράβαση της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών.  

β) Δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν στενοί δεσμοί, συγκρούσεις συμφερόντων ή κοινή ιδιοκτησία μεταξύ 

της AXIA και των τόπων εκτέλεσης. 

γ) Δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ της AXIA και των τόπων εκτέλεσης που 

αναφέρονται παραπάνω, πέραν όσων ρυθμίσεων εφαρμόζονται μεταξύ των εν λόγω αγορών και του 

συνόλου των μελών τους. 

δ) Δεν υπήρξε τροποποίηση των τόπων εκτέλεσης που αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης της 

AXIA κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 

ε) Δεν υπήρξαν ουσιώδεις ή συστηματικές διαφοροποιήσεις ως προς την εκτέλεση εντολών οι οποίες 

να βασίζονται στην κατηγοριοποίηση των πελατών. Σημειώνεται πως, βάσει της πολιτικής εκτέλεσης 

εντολών που ακολουθεί, η AXIA δύναται να αποδίδει υψηλότερη σημασία σε παράγοντες 

διαφορετικούς από την τιμή και το κόστος εκτέλεσης λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των 

πελατών, ενώ δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πολιτική στην περίπτωση πελατών 

που κατατάσσονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι. 

στ) Κατά το έτος αναφοράς δεν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα κριτήρια έναντι της άμεσης τιμής και 

του κόστους κατά την εκτέλεση, ως προς την επιλογή του τόπου εκτέλεσης των εντολών. Σχετικώς 

σημειώνεται ότι για την κάθε μετοχή που αποτέλεσε αντικείμενο των εντολών πελατών υπήρχε μόνο 

ένας διαθέσιμος τόπος εκτέλεσης (π.χ. Χρηματιστήριο Αθηνών για μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου). 

ζ) Η AXIA δεν χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης, με 

εξαίρεση δεδομένα που χορηγήθηκαν από τους προαναφερθέντες τόπους εκτέλεσης μετά τη λήξη 

του έτους 2017 και πριν την ανάρτηση της παρούσας. 

η) Η AXIA δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου που καταρτίζεται 

βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

 

 

 
 


