∆ελτίο Τύπου
Λειτουργία του ∆ικτύου ΧΝΕΤ
Συναλλαγές στο εξωτερικό µε ασφάλεια και χαµηλό κόστος
16 Μαρτίου 2011 – Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» ανακοινώνει την
ενεργοποίηση του ∆ικτύου ΧΝΕΤ µε την πραγµατοποίηση των πρώτων συναλλαγών σε
Αναπτυγµένες Αγορές του Εξωτερικού.
Το ∆ίκτυο ΧΝΕΤ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Όµιλο ΕΧΑΕ, ακολουθώντας τις
προκλήσεις που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά για την απλοποίηση των
διασυνοριακών συναλλαγών, µε βασικό σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και στις Ε.Π.Ε.Υ.-Τράπεζες, να εµπλουτίσουν τις
παρεχόµενες

στα

∆ίκτυά

τους

υπηρεσίες

πρόσβασης

σε

ξένες

αγορές,

λειτουργώντας ανταγωνιστικά στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Με το ΧΝΕΤ αξιοποιείται η υφιστάµενη τεχνολογική και λειτουργική υποδοµή του Οµίλου
ΕΧΑΕ,

για

την

επιπλέον

παροχή

υπηρεσιών

διάχυσης

πληροφόρησης,

εκτέλεσης,

εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών των Μελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε
αγορές του εξωτερικού, επιτυγχάνοντας σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. Για την πρόσβαση
στις

αγορές

χρησιµοποιούνται

επιλεγµένοι

«ανταποκριτές»

διασφαλίζοντας

ιδιαίτερα

ανταγωνιστικά τιµολόγια.
Απαράµιλλο πλεονέκτηµα του δικτύου ΧΝΕΤ σε σύγκριση µε άλλες πλατφόρµες, αποτελεί το
γεγονός ότι οι ξένοι τίτλοι µετά τον διακανονισµό της συναλλαγής καταχωρούνται στις
υφιστάµενες µερίδες των επενδυτών στο Σύστηµα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Οµίλου
ΕΧΑΕ που λειτουργεί ως «Αποθετήριο Επενδυτών» (Investors’ CSD), µε τους αντίστοιχους
κανόνες διαφάνειας, ασφάλειας και επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται και για τις
ελληνικές µετοχές όπως π.χ. η εξυπηρέτηση εταιρικών πράξεων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε
µέσω των on-line συνδέσεων µε αλλά Αποθετήρια που εξασφαλίζει η συµµετοχή του Οµίλου
ΕΧΑΕ στην κοινοπραξία LinkUp Markets, είτε µε την συνεργασία της ΕΧΑΕ µε διεθνείς
θεµατοφύλακες (Global Custodians).
Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του ∆ικτύου ΧΝΕΤ είναι ότι δεν απαιτείται καµία
πρόσθετη επένδυση για τη ενεργοποίηση των µελών, καθώς αυτή γίνεται µε την ίδια
ακριβώς τεχνολογική υποδοµή που ήδη διαθέτουν για τις συναλλαγές τους στην Ελληνική

Αγορά. Παράλληλα, οι ανταγωνιστικές χρεώσεις του Οµίλου σε συνδυασµό µε τη
δυνατότητα καταχώρησης των τίτλων στο ΣΑΤ, καθιστούν το ΧΝΕΤ πολύτιµο εργαλείο
προς τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
πελάτες τους.
Σε πρώτη φάση, οι υποστηριζόµενες αγορές µέσω του δικτύου ΧΝΕΤ είναι οι
αναπτυγµένες αγορές της Αµερικής (ΗΠΑ) και της Ευρώπης (Αγγλία, Γερµανία,
Βέλγιο,

Γαλλία,

Ολλανδία,

Πορτογαλία,

Ελβετία,

Ιταλία,

Ισπανία,

Ιρλανδία,

∆ανία,

Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) για Μετοχές και ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια
(ETFs).
Σε δεύτερη φάση, στο προσεχές χρονικό διάστηµα, θα υποστηριχθούν οι γειτονικές
αναπτυσσόµενες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (SEEMEA)
αλλά και οι Αναπτυγµένες Αγορές Παραγώγων Προϊόντων.
Στις 11 Μαρτίου 2011 καταρτίστηκε η πρώτη συναλλαγή µέσω του ∆ικτύου ΧΝΕΤ, ενώ ήδη
τα πρώτα 7 Μέλη ΧΑ έχουν συµβληθεί για τη χρήση του. Σήµερα, 16 Μαρτίου 2011,
ολοκληρώθηκε ο πλήρης κύκλος εκτέλεσης (εισαγωγή εντολής και εκτέλεση, εκκαθάριση,
διακανονισµός και καταχώρηση στο ΣΑΤ) της πρώτης συναλλαγής που καταρτίστηκε µέσω
του ∆ικτύου XNET.
Ο Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΧΑΕ κ. Σωκράτης
Λαζαρίδης δήλωσε: «Αισθάνοµαι ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς ολοκληρώθηκε σήµερα ο
πρώτος πλήρης κύκλος εκτέλεσης συναλλαγών σε αλλοδαπές χρηµατιστηριακές αγορές
µέσω του ∆ικτύου ΧΝΕΤ. Το δίκτυο ΧΝΕΤ παρέχει στα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και
στους Χειριστές / Θεµατοφύλακες ΣΑΤ τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά
και µε χαµηλό κόστος τις συναλλαγές και φύλαξη τίτλων των πελατών τους στις
υποστηριζόµενες ξένες αγορές, όπως για την Ελληνική Αγορά απολαµβάνοντας σηµαντικές
οικονοµίες κλίµακας. Με δεδοµένη την παγκοσµιοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας
και την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µείωση του κόστους των διασυνοριακών
συναλλαγών, το ΧΝΕΤ αποκτά ιδιαίτερη εθνική σηµασία καθώς επιτρέπει, στο συγκεκριµένο
περιβάλλον, τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για τις Ελληνικές Εταιρείες Παροχής
Επενδυτικών

Υπηρεσιών.

Είµαι

βέβαιος

ότι,

αναγνωρίζοντας

τα

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών, η Αγορά στο σύνολό της θα αγκαλιάσει την
προσπάθειά µας, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω ενδυνάµωση του
Ελληνικού Χρηµατιστηριακού ∆ικτύου».

