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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Αναφορικά με τις συναλλαγές σε Ο.Ε.Δ/Ε.Γ.Ε.Δ, η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

για τους πελάτες της, δεδομένης της μικρής σχετικά ρευστότητας που χαρακτήριζε την αγορά των ελληνικών 

ομολόγων κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Αναφορικά με τις συναλλαγές σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονταν 

στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, η τράπεζα χρησιμοποίησε τους αναφερόμενους τόπους εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψιν 

τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης με σειρά προτεραιότητας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Τιμή 

2. Ταχύτητα εκτέλεσης 

3. Ρευστότητα (bid-offer spread) 

4. Όγκο συναλλαγής 
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ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

O 

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 

BMTF - Bloomberg MTF 
[549300ROEJDDAXM6LU05] 

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

O 

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 

BMTF - Bloomberg MTF 
[549300ROEJDDAXM6LU05] 

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα 

κατά το προηγούμενο έτος 

Ο 

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 - XCME 96,78% 55,89% 0,00% 100,00% 0,00% 

COMEX-XCEC 3,22% 44,11% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα 

κατά το προηγούμενο έτος 

Ο 

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 - XCME 96,54% 84,44% 0,00% 100,00% 0,00% 

COMEX-XCEC 1,98% 12,62% 0,00% 100,00% 0,00% 

NYMEX-XNYM 1,27% 2,51% 0,00% 100,00% 0,00% 

NYBOT-IMAG 0,21% 0,42% 0,00% 100,00% 0,00% 
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

Ν 

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 - XCME 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ    

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

Ο 

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 - XCME 62,04% 3,01% 0,00% 100,00% 0,00% 

EUREX - XEUR 31,86% 4,64% 0,00% 100,00% 0,00% 

CBOT- XCBT 2,63% 0,10% 0,00% 100,00% 0,00% 

ADEX-XADE 1,60% 89,73% 0,00% 100,00% 0,00% 

NYMEX-XNYM 1,27% 0,34% 0,00% 100,00% 0,00% 
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

Ο 

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 

NYBOT-IMAG 95,32% 87,02% 0,00% 100,00% 0,00% 

CBOT- XCBT 2,30% 10,24% 0,00% 100,00% 0,00% 

MATIF -XMAT 1,53% 2,47% 0,00% 100,00% 0,00% 

COMEX-XCEC 0,84% 0,15% 0,00% 100,00% 0,00% 

CME-XCΜE 0,0023% 0,089% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ    

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 
έτος 

Ο 

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 

NYBOT-IMAG 64,99% 80,70% 0,00% 100,00% 0,00% 

NYMEX-XNYM 21,54% 13,39% 0,00% 100,00% 0,00% 

ICE -IEPA 11,95% 4,30% 0,00% 100,00% 0,00% 

CBOT- XCBT 1,52% 1,60% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

 

  


