Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания и
постигнатото качество на изпълнение на ИП „Емирейтс Уелт“ ЕАД (предишно
наименование „БМФН“ ЕАД) за 2018 г.

Настоящата информация се публикува на основание чл. 3, ал. 1 и чл. 4 от Делегиран
Регламент 2017/576 за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните
посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на
информация относно качеството на изпълнение. ИП „Емирейтс Уелт“ ЕАД категоризира
клиентите си като непрофесионални и представя таблица само за този вид клиенти.
Клас инструмент

Капиталови деривати
Опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия

Уведомление, ако < 1
средно сделки за работен
ден през предходната
година
Водещи 5 места за
изпълнение, класирани в
зависимост от
търгуваните обеми
(низходящ ред)

ДА

Наименование и
идентификатор за мястото
(MIC или LEI)
NYSE - XNYS
Предаване за изпълнение
чрез Interactive Brokers
LLC, USA
LEI:
50OBSE5T5521O6SMZR28

Дял на
търгувания
обем като
процент от
общо за
този клас
100%

Дял на
извършените
нареждания
като процент
от общо за
този клас
100%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100%

0%

0%

(отношенията
с
този
партньор са прекратени
март 2018г.)

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
СПРЯМО НЕПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
Инвестиционният посредник изпълнява нареждания на клиента като предприема всички
достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за клиентите.
Инвестиционният посредник е изпълнил това задължение, ако е предприел достатъчни
стъпки, за да отчете:
1. цената, съгласно условията на нареждането,
2. размера на разходите,
3. бързината на изпълнение на нареждането,
4. вероятността за изпълнение,
5. сетълмента,
6. размера и естеството на нареждането;
7. както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.
При конкретни инструкции от страна на клиента инвестиционният посредник трябва да
изпълни нареждането, като следва тези инструкции.

Предимства на мястото за изпълнение при капиталови деривати (опции): Бързина,
разкриване на информация, ефективност, голям брой търгувани опции с различни базови
активи, ликвидност, наличие на търговски платформи за достъп.
Списък на фактори, използвани за посоченото място на място за изпълнение:
1.
възможността за постигане на най-добрата за клиента цена съгласно условията на
нареждането и вида търгуван финансов инстумент се постига най-добрата цена за
Клиента, тъй като неговото нареждане се предава и изпълнява от чеждустранния
лицензиран брокер с големи възможности за ликвидност на пазара. Всяко друго
предаване или ползване на друг брокер от страна на Емирейтс Уелт ЕАД би довело до повисок разход за клиента, но и до сериозно забавяне в изпълнението. Предвид което за
непрофесионалните клиенти ИП Емирейтс Уелт ЕАД се концентрира върху значимостта
на разходите и бързината на изпълнение;
2.
размер на разходите - разходите се определят като обща комисионна дължима от
клиента за търговията;
3.
бързина на изпълнение на нареждането - предаването на нареждането за
изпълнение се осъществява с голяма бързина, ИП няма право да променя нареждането
или да го обединява с други нареждания, поради което въвеждането на нареждането и
неговото получаване от чуждестранния партньор за изпълнение е изключително бързо;
4.
вероятност за изпълнение - определя се от условията на нареждането и вида
финансов инструмент, но предвид голямата ликвидност на пазарите, до които има достъп
чуждестранния партньор, считаме че вероятността за изпълнение е значителна и
отговаря на изискванията за най-добро изпълнение спрямо клиента;
5.
сетълмент и клиринг, организирани от съответното място за изпълнение - те
зависят от вида търгуван инструмент и мястото за изпълнение;
ИП Емирейтс Уелт ЕАД няма специални договорености с места за изпълнение по
отношение на получени или извърешни плащания, както и няма тесни връзки, конфликти
на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение
на нареждания.
Начинът на изпълнение не се различава в зависимост от категоризацията на клиентите,
тъй като ИП Емирейтс Уелт ЕАД не третира категориите клиенти по различен начин;
ИП Емирейтс Уелт ЕАД не е предпочело други критерии пред непосредствената цена и
разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални);
Инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с
качеството на изпълнение, за подобряване на системата и политиката си за изпълнение,
за анализ на отношенията си с чуждестранния брокер и за подобряване на отношенията
си с клиенти.
ИП „Емирейтс Уелт“ ЕАД
Април 2019 г.

