
 
Σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ)2020/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους  πρώτους 
τόπους εκτέλεσης  για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου. 
Για τη διενέργεια συναλλαγών σε τόπους εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία δεν έχει άμεση πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές πελατών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή 
πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία επαφίεται στην πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης που εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.  
Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2020/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων για την ποιότητα εκτέλεσης των εντολών πελατών της Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. το 2020  

Εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες στην Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών τους (οπότε 

προηγείται η πιστή τήρηση αυτών σύμφωνα και με την πολιτική εκτέλεσης εντολών της εταιρείας), προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα : 

 α) Για το βέλτιστο αποτέλεσμα δόθηκε προτεραιότητα στην ταχύτητα, την άμεση τιμή και το συνολικό κόστος της συναλλαγής, το οποίο περιλαμβάνει και όλες τις χρεώσεις που 

σχετίζονται με την εκτέλεση, εκκαθάριση και διακανονισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.  

Ακολουθεί το κριτήριο της πιθανότητας εκτέλεσης.  

Τέλος, σταθμίζεται η ασφάλεια εκκαθάρισης των συναλλαγών μέσω συστήματος Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου.  

β) Δεν υπάρχουν στενοί δεσμοί - συγκρούσεις συμφερόντων - κοινών ιδιοκτησιών σε σχέση με τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν.  

γ) Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που αφορά χρηματικά οφέλη και εκπτώσεις από τους τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιεί.  

δ) Δεν προέκυψε τροποποίηση του καταλόγου των τόπων εκτέλεσης. 

ε) Δεν υφίσταται διαφοροποίηση της εκτέλεσης εντολής ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των πελατών. 

ζ) Δεν χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που δημοσιεύουν οι τόποι εκτέλεσης βάσει κανονισμού (ΕΕ) 2020/575).  

η) Δεν χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου (άρθ. 65 MiFIDII). 



 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ 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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ 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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 



 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
κατηγορία. 

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

   

 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΧΝΕΤ/ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
κατηγορία. 

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

   

 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΧΝΕΤ/ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  



ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

 



ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

ΕΤΟΣ 2020 

ΜΕΣΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

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 στην 
συγκεκριμενη 
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 

213800IW53U9JMJQR40 100% 100% N/A N/A N/A  

 

 


