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A BCPP tızsdén a Xetra® Praha új 
kereskedési rendszer bevezetésével 
kapcsolatos változások 

 

Mi történt? 

Több mint két évvel ezelıtt a prágai értéktızsde, a Burza cenných papírů Praha, a.s. (a továbbiakban csak mint 
BCPP) együtt a budapesti, a ljubljanai és bécsi értékpapírtızsdével kialakította Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb tızsdei csoportját, a Europe CEE Stock Exchange Group csoportot (a továbbiakban csak mint 
CEESEG). A mőködés kezdete óta az elsıdleges cél a likviditás növelése volt az egyes tızsdéken a helyi 
piacokhoz és termékekhez történı könnyebb hozzáférés által. Ebbıl kifolyólag az idei évre volt tervezve a 
prágai értéktızsde a CEESEG csoport Xetra® kereskedési platformjába történı implementáció befejezése. Az 
elsı kereskedési nap az új platformmal 2012.11.30-ra lett meghírdetve. 

Mi az a Xetra® és milyen szegmenseket támogat? 

A Xetra® egy elektronikus kereskedési rendszer, melyet a Deutsche Börse AG üzemeltet. A részvényekkel a 
“kontinuális kereskedés” és az “önálló aukció” kereskedési szegmensekben lehet kereskedni, a kötvényekkel 
csak az “önálló aukció” kereskedési szegmensben lehet kereskedni. 

Melyek a legjelent ısebb változások az új kereskedési rendszerben? 

1. Megszőnik a SPAD és a KOBOS szegmens. A SPAD szegmens ért ékpapírjaival a Prime piacon 
lehet majd kereskedni (market makerek által). A töb bi értékpapírral a Standard vagy a Start 
piacon lehet majd kereskedni. Minden egyes befektet ési terméknél a BCPP-én így már csak 
egy árfolyam létezik majd. 

2. A Xetra ® kereskedési rendszerben minden értékpapírnál egy lo t egy darab értékpapírnak felel 
meg. Lot = minimálisan kereskedhet ı mennyiség. 

3. A Xetra ® kereskedési rendszerben a kereskedés teljesen anon im. A keresked ık nem ismerik a 
másik felet, a keresked ık az ügylet lebonyolításáról szóló igazolásban sem tudják meg a 
másik fél kilétét. 

4. A könyvben maximum csak a tíz legjobb kínálat és  tíz legjobb kereslet fog szerepelni. 

5. A kereskedési rendszerbe küldött megbízás nagysá ga nincs korlátozva. 

6. A market makerek tevékenysége megmarad, azonban teljesen más feltételek mellett. Újabban 
a market makerek megbízásai a könyvben együtt a töb bi piaci résztvev ıvel jelennek majd 
meg. Minden megbízás anonim marad, így nem lehet ma jd tudni, hogy melyik piaci résztvev ı 
adta meg a konkrét megbízást a kereskedési rendszer be (market maker vagy egyéb 
résztvev ı). 

7. A megrendelések az ár és az id ı prioritása alapján lesznek feldolgozva. 

8. A megbízás maximális érvényessége 360 naptári na p (T+359). 
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9. A kontinuális kereskedés 9:00 órakor kezd ıdik majd (jelenleg 9:15 órakor), és 16:20 órakor ér  
véget. 

10. A Xetra ®  kereskedési rendszer nem támogatja a futures kontr aktusokkal történ ı kereskedést. 
A PX index és a cseh részvények határid ıs kontraktusai az Euwax európai derivatív t ızsdén 
forognak majd.  

Hol találhatók a Xetra® Praha kereskedési rendszer tızsdei el ıírásai? 

A Xetra® rendszer szabályai és kereskedési feltételei a prágai tızsde internetes oldalán érhetıek el itt: 

http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Legislativa 

Változnak majd a BCPP-ben történ ı kereskedés díjai? 

A SPAD és a KOBOS rendszer megszőntetésének, és az ezeket egy kereskedési rendszerrel történı 
felváltásnak köszönhetıen a BCPP kereskedési díjainak logikus egységesítésére kerül majd sor. A kereskedési 
díjakról a Fio alábbi oldalán tájékozódhat: 

http://www.fio.hu/fio/utmutatok-dokumentumok-arlistak/arlistak 

Mi lesz azokkal a megbízásokkal, melyek a Xetra® re ndszerre történ ı 
átmenetel alatt érvényesek lesznek? 

2012.11.30-án indul majd a kereskedés az új Xetra® Praha kereskedési rendszerben. Az azt megelızı nap 
végén, vagyis 2012.11.29-én minden, az akkor érvényes megbízás törölve lesz. Az a befektetı, aki azt 
szeretné, hogy megbízása a Xetra® Praha rendszerre történı átváltás után is jelen legyen a piacon, a 
megbízást újból meg kell majd adnia. 

Tekintettel a BCPP jelenlegi és új kereskedési rendszerének eltérı felépítésére, a Fio o.c.p. a törölt 
megbízások semmilyen automatikus megújítását nem hajtja végre.   

A változások érintik a cseh RM-SYSTÉM t ızsdét is? 

Az RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. piacon zajló kereskedés módját semmilyen mértékben nem 
érinti a Xetra® kereskedési rendszer bevezetése. Csupán az árlista változik, mely egységesíti a díj maximális 
nagyságát a tetszés szerinti ügyletnél az RM-SYSTÉM piacon a BCPP új maximumával.  


