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Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η INDEX 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους 
εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκ τελεσθείσες και διαβιβασθείσες 
εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου. 

 
Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη 
μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (EE) 2017/576. 

 
 
 
 
 

Πληροφορίες για τους πέντε  πρώτους τόπους εκτέλεσης  για  το έτος  2018 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ     ΙΔΙΩΤΕΣ  
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

  ΟΧΙ  

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  LEI 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 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 %  100 % - - 100 % 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

   ΟΧΙ  

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  LEI 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 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 -  - -  - - 



 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ     ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ      ΙΔΙΩΤΕΣ  
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

   OXI  

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  LEI 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 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 %  100 %  - - 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ     ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

    OXI  

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  LEI 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 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 -  -  -  - - 
 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
παθητική εντολή : εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία αύξησε τη ρευστότητα 
επιθετική εντολή : εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία μείωσε τη ρευστότητα 
κατευθυνόμενη εντολή : εντολή στην οποία προσδιορίστηκε ένας συγκεκριμένος τόπος εκτέλεσης από τον 
πελάτη πριν από την εκτέλεσή της 


	Πληροφορίες για τους πέντε  πρώτους τόπους εκτέλεσης  για  το έτος  2018

