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RAPORT PRIVIND CELE MAI IMPORTANTE 5 LOCURI DE 

EXECUTARE PENTRU ANUL 2017 

 

 

      Directiva 2014/65/UE privind instrumentele financiare (MiFID II) impune firmelor 

de investitii  care executa ordinele clientilor sa publice pentru fiecare clasa de 

instrumente financiare, primele cinci locuri de executie in ceea ce priveste volumele 

de tranzactionare in care au executat ordinele clientilor in anul precedent si 

informatii privind calitatea executiei obtinute. 

 
Clasa 

instrumentului  

Titluri de capital – Acțiuni & Certificate de depozit 

Notificare dacă 

în anul 

precedent s-a 

realizat în 

medie < 1 

tranzacție per 

zi lucrătoare 

N 

Cele mai 

importante 

cinci locuri de 

executare din 

punctul de 

vedere al 

volumelor de 

tranzacționare 

(ordine 

descrescătoare) 

Proporția volumului 

tranzacționat exprimată ca 

procent din totalul înregistrat 

pentru această clasă 

Proporția 

ordinelor 

executate 

exprimată 

ca 

procent 

din totalul 

înregistrat 

pentru 

această 

clasă 

Procentul 

de ordine 

pasive 

Procentul 

de ordine 

agresive 

Procentul 

de ordine 

direcționate 

Denumirea și 

identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI) 

BVB ( XBSE ) 

100% 99,96% 80,98% 19,02% 0 % 

Denumirea și 

identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI) 

New York Stock 

Exchange 

(XNYS) 

0,00% 0,01% N/A N/A 100% 

Denumirea și 0,00% 0,02% N/A N/A 100% 



identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI) 

Deutsche 

Boerse AG 

(XFRA) 

Denumirea și 

identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI) 

WIENER 

BOERSE AG 

(WBAH ) 

0,00% 0,01% N/A N/A 100% 

 
Clasa 

instrumentului  

Instrumente de datorie 

Notificare dacă 

în anul 

precedent s-a 

realizat în 

medie < 1 

tranzacție per 

zi lucrătoare 

N 

Cele mai 

importante 

cinci locuri de 

executare din 

punctul de 

vedere al 

volumelor de 

tranzacționare 

(ordine 

descrescătoare) 

Proporția volumului 

tranzacționat exprimată ca 

procent din totalul înregistrat 

pentru această clasă 

Proporția 

ordinelor 

executate 

exprimată 

ca 

procent 

din totalul 

înregistrat 

pentru 

această 

clasă 

Procentul 

de ordine 

pasive 

Procentul 

de ordine 

agresive 

Procentul 

de ordine 

direcționate 

Denumirea și 

identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI) 

BVB ( XBSE ) 

100% 100% 8,33% 91,67% 0% 

 

 
Clasa 

instrumentului  

Instrumente financiare structurate 

Notificare dacă în 

anul precedent s-

a realizat în 

medie < 1 

tranzacție per zi 

lucrătoare 

N 

Cele mai 

importante cinci 

locuri de 

executare din 

Proporția 

volumului 

tranzacționat 

exprimată ca 

Proporția 

ordinelor 

executate 

exprimată ca 

Procentul de 

ordine pasive 

Procentul de 

ordine 

agresive 

Procentul de 

ordine 

direcționate 



punctul de vedere 

al volumelor de 

tranzacționare 

(ordine 

descrescătoare) 

procent din 

totalul 

înregistrat 

pentru 

această clasă 

procent din 

totalul 

înregistrat 

pentru 

această clasă 

Denumirea și 

identificatorul 

locului de 

executare (MIC 

sau LEI)  

BVB ( XBSE ) 

100% 100% 78,56% 21,44% 0% 

 

 

 

     In anul 2017, pentru a obține cele mai bune executii ale ordinelor clienților, 

Estinvest a luat in considerare o serie de factori, inclusiv pretul, costurile, viteza, 

probabilitatea de executare si decontare, marimea si natura ordinului si orice alte 

consideratii relevante (cum ar fi impactul pe piata si implicit costul tranzactiei). Cu 

toate acestea, cand a existat o instructiune specifica furnizata de catre client, 

Estinvest a executat ordinul respectand instructiunea clientului. Toate ordinele 

executate in anul 2017 au avut o instructiune specifica din partea clientului. 

      Estinvest nu are legaturi stranse, conflicte de interese cu privire la locurile de 

execuție utilizate pentru executarea ordinelor. In anul 2017, Estinvest nu a facut 

nicio modificare in lista locurilor de executare enumerate in politica noastra de 

executie. 

      In vederea executarii ordinelor primite de la clientii sai pentru locurile de 

executare la care nu are acces, Estinvest a retransmis respectivele ordine catre un 

broker extern de executie . 


