Best Execution rapport for 2017
(Offentliggjort 30.4.2018)
Sparekassen Vendsyssel lægger stor vægt på at tilbyde bedste pris og laveste omkostninger, når vi
gennemfører ordrer for vores kunder. Baggrunden for denne prioritering er, at sparekassens ordreflow
primært består af mindre ordrer. Øvrige kriterier tillægges lavere vægt, da en gennemsnitsordre typisk
kan gennemføres på den bedste kurs på handelsstedet på tidspunktet for ordrens gennemførelse.
Også hastigheden på ordrens gennemførelse prioriterer sparekassen højt for at opnå bedste pris i
markedet. Ved eksekvering af ordrer i likvide papirer tilstræbes umiddelbar eksekvering via
samarbejdspartner, da sparekassen ikke selv har fondsmæglermandat. Ved ordrer i mindre likvide
papirer lægger vi større fokus på pris og samlede omkostninger fremfor hastighed ved eksekvering.
Sparekassen har ikke identificeret interessekonflikter i forbindelse med valg af handelssteder.
Sparekassens valg af handelssteder er udelukkende foretaget med henblik på pris og omkostninger samt
optimering af kvaliteten af den gennemførte execution. Sparekassens aftaler med samarbejdspartnere
(handelssteder) er indgået på standardvilkår. I forbindelse med udførelse af ordrer via
samarbejdspartnere vil sparekassen og det valgte handelssted dele de handelsomkostninger, som kunden
betaler i forbindelse med ordrens udførelse. Handelsomkostningerne er ens, uanset hvilket handelssted
sparekassen vælger at lægge ordren hos, således at der ikke kan forfordeles ét handelssted fremfor et
andet.
Sparekassen har i forbindelse med indførelse af MifiD II pr. 1.1.2018 valgt at ændre i ordreomfanget på
de forskellige handelssteder, da MifiD II stiller øgede krav til indberetninger til offentlige tilsyn samt
større krav til offentliggørelse af de samlede omkostninger i forbindelse med ordrens gennemførelse og
kundens ejerskab af det pågældende papir.
Sparekassens samarbejdspartnere (handelssteder) er alle SI-forpligtet, hvilket tilsigter bedst mulige
priser for handlernes gennemførelse, og sparekassen modtager løbende rapporter for pris- og
eksekveringskvaliteten fra de valgte handelssteder.
Sparekassen Vendsyssel behandler som udgangspunkt detail- og professionelle kunder identisk i relation
til ordrens gennemførelse. Den offentliggjorte oversigt over handelssteder i 2017 er derfor udarbejdet på
baggrund af aggregeret handelsdata for begge kundekategorier.
Nedenfor fremgår Top 5 på handelssteder for instrumentkategorier, hvor sparekassen via
samarbejdspartnere har gennemført handler på vegne af kunder i 2017:
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