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έλαβαν χώρα οι ̟αρακάτω ενέργειες ̟ληροφόρησης:
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
(Bάσει της Οδηγίας MiFID II για τις αγορές Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων)

ε̟ί των εξής θεµάτων :
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ
Στις 15 Μαΐου 2014 εκδόθηκε η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις Αγορές Χρηµατο̟ιστωτικών
Μέσων, η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε Νόµο µε ισχύ α̟ό την 03.01.2018.
Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ο Νόµος, ο Κανονισµός (ΕΕ) 600/2014 (γνωστός ως MiFIR) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ̟ράξεις α̟οτελούν το νέο
̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών.

Το ̟λαίσιο MiFID II α̟οσκο̟εί στην ενίσχυση της α̟οτελεσµατικότητας, της ανθεκτικότητας και της ακεραιότητας των
χρηµατο̟ιστωτικών αγορών µέσω της διασφάλισης ενός ενιαίου ευρω̟αϊκού ̟λαισίου ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών, της
ενδυνάµωσης του ανταγωνισµού και της βελτίωσης του ε̟ι̟έδου ̟ροστασίας των ε̟ενδυτών
Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «η Εταιρεία») υιοθετεί και συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις αρχές ̟ου ε̟ιβάλλονται
µε το ως άνω νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο, ̟εριλαµβανοµένου του Νόµου για τις Αγορές Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων(εφεξής «ο Νόµος»)
̟ου ενσωµατώνει στην Ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II ), εφαρµόζοντας τις αναγκαίες ̟ολιτικές και διαδικασίες.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ενηµέρωση των ε̟ενδυτών ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης Παροχής Ε̟ενδυτικών Υ̟ηρεσιών και ̟αρέχει την
α̟αραίτητη ̟ληροφόρηση στους υφιστάµενους ή δυνητικούς ε̟ενδυτές σχετικά µε την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών α̟ό την
Εταιρεία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Νόµο 4514/2018 ο ο̟οίος ενσωµάτωσε στην Ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΚ
του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου για τις Αγορές Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων (MiFID II) και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.600/2014 του
Ευρω̟αικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις Αγορές Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων (MiFIR) (αναφερόµενα α̟ό κοινού ως
«̟λαίσιο MiFID II») και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους Όρους, ̟ου ̟εριέχονται στις ε̟ιµέρους συµβάσεις.
.
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ
2.1 Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Axon Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΦΜ: 094318398
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 708201000
Αρ. Αδείας Ε.Κ: 7/560/02.09.2010 ό̟ως ισχύει
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ε∆ΡΑ: Σταδίου 48, Αθήνα Τ.Κ. 10564
E-mail: main@axonsec.gr
Τηλέφωνο: 2103363800
FAX: 2103243903
Website: www.axonsec.gr
Mέλος: X.A
Ε̟ο̟τική Αρχή: Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο . 210 337 7100
2.2 Τρό̟οι και µέσα ε̟ικοινωνίας
Βασική γλώσσα ε̟ικοινωνίας µε την Εταιρεία ορίζεται η ελληνική και τι σύνολο του ̟ληροφοριακού υλικού και των εγγράφων ̟ου ̟αρέχει η
Εταιρεία είναι στην Ελληνική. Κάθε τυχόν ξενόγλωσση µετάφραση αυτών δίδεται κατό̟ιν αιτήµατος των ̟ελατών και µόνον για διευκόλυνσή
τους.
Κύριο µέσο ε̟ικοινωνίας α̟οτελεί η γρα̟τή ε̟ικοινωνία, ωστόσο σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου αυτό ορίζεται, η ε̟ικοινωνία µ̟ορεί να διεξάγεται ε̟ίσης
µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυ̟ίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου σταθερού µέσου ή αυτο̟ροσώ̟ως. Κατ εφαρµογή του Ν.
4514/2018 καθορίζονται στις σχετικές συµβάσεις η φύση, η συχνότητα και ο χρόνος υ̟οβολής των αναφορών ̟ρος τους ε̟ενδυτές της Εταιρείας.
Πριν την ̟αροχή σε νέους ή υφισταµένους Πελάτες ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών και δραστηριοτήτων ̟ου σχετίζονται µε τη λήψη, διαβίβαση και
εκτέλεση των εντολών, η ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ ενηµερώνει τον Πελάτη ότι οι συνοµιλίες και η ε̟ικοινωνία καταγράφονται για λόγους ̟ροστασίας των
συναλλαγών. Ε̟ίσης αντίγραφο της καταγραφής των συνοµιλιών και ε̟ικοινωνίας µε τον Πελάτη είναι διαθέσιµο, κατό̟ιν σχετικού αιτήµατος,
για µέγιστη ̟ερίοδο ̟έντε ετών εκτός εάν άλλως ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό ̟λαίσιο.
2.3 Παρεχόµενες ε̟ενδυτικές και Παρε̟όµενες Υ̟ηρεσίες
Η Αxon Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ̟αρέχει τις ακόλουθες ε̟ενδυτικές και ̟αρε̟όµενες υ̟ηρεσίες κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι του
ν.4514/2018 (Οδηγίας 2014/65/ΕΕ) και σύµφωνα µε την υ̟. αρ.7/560/02.09.10 Άδειας Λειτουργίας ό̟ως ισχύει.
•

Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών µε σκο̟ό την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα.

•
•
•
•
•

Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό ̟ελατών.
∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου.
Παροχή Ε̟ενδυτικών Συµβουλών.
Το̟οθέτηση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.
Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων για λογαριασµό Πελατών ̟εριλαµβανοµένης της ̟αροχής υ̟ηρεσιών
θεµατοφυλακής και ̟αροχής συναφών υ̟ηρεσιών ό̟ως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων.
Παροχή ̟ιστώσεων σε ε̟ενδυτή ̟ρος διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή ̟ερισσότερα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, στην ο̟οία µεσολαβεί η
ΕΠΕΥ, η ο̟οία ̟αρέχει την ̟ίστωση ή το δάνειο.
Παροχή συµβουλών σε ε̟ιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους και την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα,
καθώς και ̟αροχή συµβουλών και υ̟ηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές ε̟ιχειρήσεων.
Παροχή υ̟ηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την ̟αροχή ε̟ενδυτικών συµβουλών.

•
•
•

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr

2

•
•

Έρευνα στον τοµέα των ε̟ενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων ̟ου σχετίζονται µε
συναλλαγές σε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα.
Παροχή υ̟ηρεσιών σχετιζόµενων µε την αναδοχή.

2.4 Η Εταιρεία είναι µέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Ε̟ενδυτικών Υ̟ηρεσιών, του ο̟οίου σκο̟ός είναι η κάλυψη α̟αιτήσεων
̟ελατών σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της Εταιρείας να εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις της, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό
̟λαίσιο, εξαιρουµένων µόνο τυχόν ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών ̟ου αναφέρονται στην ̟ραγµατο̟οίηση συναλλαγών σε διάφορες κατηγορίες
̟αράγωγων ̟ροϊόντων, ό̟ως ̟.χ. ε̟ί εµ̟ορευµάτων. Η Εταιρεία εφιστά την ̟ροσοχή του Πελάτη στο εκάστοτε ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το νόµο όριο
α̟οζηµίωσης ανά ε̟ενδυτή, το ο̟οίο κατά την υ̟ογραφή του ̟αρόντος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ̟οσό των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ, καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα ορισµό των καλυ̟τόµενων α̟ό το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών.
2.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό και κανονιστικό ̟λαίσιο της MiFID ΙΙ , οι Ε̟ιχειρήσεις Ε̟ενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα α̟αιτείται
να θεσ̟ίσουν και να εφαρµόζουν Πολιτική σχετικά µε τη Σύγκρουση Συµφερόντων.
Συνο̟τικά, η ̟ολιτική α̟οφυγής σύγκρουσης συµφερόντων ̟ου έχει θεσ̟ίσει η Εταιρεία έχει ως ακολούθως. Κατό̟ιν γρα̟τής αίτησης του
Πελάτη, η Εταιρεία δύναται να του ̟αράσχει ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες.
ΟΡΙΣΜΟΙ
i) Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται κάθε ενέργεια, δραστηριότητα ή κατάσταση, συνε̟εία των ο̟οίων ενδέχεται να ζηµιωθούν το
συµφέροντα του Πελάτη και ταυτόχρονα η Εταιρεία, τα καλυ̟τόµενα αυτής ̟ρόσω̟α και κάθε άλλο ̟ρόσω̟ο συνδεδεµένο µαζί της µε σχέση
ελέγχου, βρίσκονται καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο σε κά̟οια α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
•
Είναι ̟ιθανό να α̟οκοµίσουν οικονοµικό όφελος ή να α̟οφύγουν οικονοµική ζηµία ή να α̟οκτήσουν συγκριτικό ̟λεονέκτηµα εις βάρος
Πελάτη κατά την ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε αυτόν.
• Έχουν διαφορετικό ή αντίθετο συµφέρον α̟ό το συµφέρον του Πελάτη, αναφορικά µε την έκβαση µιας υ̟ηρεσίας ̟ου ̟αρέχεται σε αυτόν
ή µιας συναλλαγής ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται για λογαριασµό του, ό̟ως ̟ροκύ̟τει ̟.χ. όταν το ̟ρόσω̟ο αυτό θεωρήσει ̟ως οι εντολές ̟ου
διαβιβάζει ̟ρος εκτέλεση ο Πελάτης ενδέχεται να έχουν αρνητικό α̟οτέλεσµα ε̟ί του ̟ροσω̟ικού, ή εταιρικού χαρτοφυλακίου.
• Έχουν οικονοµικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσουν δικά τους συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλου Πελάτη ή οµάδας Πελατών, εις βάρος των
συµφερόντων του Πελάτη.
• Ασκούν την ίδια ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα µε τον Πελάτη.
•
Λαµβάνουν ή ̟ρόκειται να λάβουν α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο αντι̟αροχή υ̟ό µορφή χρηµάτων, αγαθών ή υ̟ηρεσιών ̟έραν της συνήθους
̟ροµήθειας ή αµοιβής ̟ου σχετίζεται µε την ̟αρεχόµενη ̟ρος τον Πελάτη υ̟ηρεσία.
•
Χρησιµο̟οιούν για ίδιο όφελος το ̟εριεχόµενο έρευνας στον τοµέα των ε̟ενδύσεων του Τµήµατος Οικονοµικών Αναλύσεων της Εταιρείας,
̟ριν αυτή δηµοσιο̟οιηθεί στο ευρύ κοινό και ̟αρόλο ̟ου ̟ροορίζεται για δηµόσια χρήση.
•
Μεταφέρουν εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν τις συναλλαγές του Πελάτη σε άλλο Πελάτη ή οµάδα Πελατών οι ο̟οίοι,
ε̟ι̟ρόσθετα, µ̟ορεί να θεωρούνται ανταγωνιστές του ̟ρώτου.
•
Εν γένει, κάθε σχέση δραστηριότητα ή γεγονός ̟ου µ̟ορεί να ε̟ηρεάσουν αρνητικά την αντικειµενική κρίση και ε̟αγγελµατικότητα των
εργαζοµένων της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, α̟οτελεί δυνητικά ̟ιθανή αιτία δηµιουργίας σύγκρουσης συµφερόντων.
ii) Η σύγκρουση συµφερόντων αναζητείται και εντο̟ίζεται ανάµεσα: α) στην Εταιρεία, τα καλυ̟τόµενα αυτής ̟ρόσω̟α και κάθε άλλο
̟ρόσω̟ο συνδεδεµένο µαζί της µε σχέση ελέγχου και στους Πελάτες, β) στους Πελάτες µεταξύ τους.
iii) Η ̟ολιτική α̟οφυγής σύγκρουσης συµφερόντων εφαρµόζεται για τον εντο̟ισµό και τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων στις
σχέσεις των ανωτέρω ̟ροσώ̟ων και της Εταιρείας µε όλους τους Πελάτες, ή µεταξύ των Πελατών µεταξύ τους, ̟ου ανακύ̟τουν είτε ως
α̟οτέλεσµα της ̟αροχής υ̟ηρεσιών σε αυτούς είτε µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο.
ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
i) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ασκεί τα καθήκοντά του και λαµβάνει α̟οφάσεις µε ̟ρωταρχικό σκο̟ό την εξυ̟ηρέτηση των
συµφερόντων των Πελατών και της Εταιρείας. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, τα συµφέροντα των Πελατών ̟ροηγούνται των συµφερόντων της Εταιρείας,
των εργαζοµένων σε αυτή και ο̟οιουδή̟οτε τρίτου, εκτός βεβαίως του δηµόσιου συµφέροντος.
ii) Η ̟αροχή ε̟ενδυτικών και ̟αρε̟όµενων υ̟ηρεσιών α̟ό την Εταιρεία στον Πελάτη ̟ραγµατο̟οιείται, σε κάθε ̟ερί̟τωση ό̟ου α̟αιτείται
κάτι τέτοιο, α̟οκλειστικά και µόνο α̟ό στελέχη ̟ου διαθέτουν την αντίστοιχη ̟ιστο̟οίηση ε̟αγγελµατικής ε̟άρκειας. Παράλληλα, οι
Υ̟εύθυνοι των αρµόδιων Τµηµάτων ορίζονται κατά τρό̟ο ώστε να εµ̟οδίζεται η ̟ιθανότητα σύγκρουσης συµφερόντων ή εφαρµογής
ασυµβίβαστων ρόλων, καθώς και κάθε ενδεχόµενο ταύτισης ελεγκτή και ελεγχόµενου.
iii) Μεταξύ των λειτουργικών Τµηµάτων της Εταιρείας και των εργαζοµένων σε αυτά υφίστανται διαδικασίες ̟ου εγκαθιδρύουν Chinese walls,
̟ροκειµένου η λειτουργία τους να διέ̟εται α̟ό ανεξαρτησία και αυτονοµία.
iv) Α̟αγορεύεται κάθε ενέργεια, δραστηριότητα, κατάσταση, σχέση, γεγονός ή συµ̟εριφορά ̟ου είναι ικανά ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε
σύγκρουση συµφερόντων.
v) Όλοι οι εργαζόµενοι της Εταιρείας υ̟έχουν αυστηρών υ̟οχρεώσεων τήρησης εχεµύθειας και ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Μεταξύ των Τµηµάτων, η ε̟ικοινωνία, η συνεργασία και η ροή ̟ληροφοριών ε̟ιτρέ̟εται µόνο εφόσον είναι
αναγκαία για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
vi) Οι ̟αρεχόµενες α̟ό τον Πελάτη ̟ληροφορίες φυλάσσονται ως εµ̟ιστευτικές και ̟ροστατεύονται α̟ό διαδικασίες ασφάλειας στα
ηλεκτρονικά µέσα ε̟ί των ο̟οίων α̟οθηκεύονται. Κάθε Τµήµα της Εταιρείας, έχει ̟ρόσβαση µόνο σε εκείνες της ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν
τον Πελάτη, οι ο̟οίες είναι α̟αραίτητες για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ρος αυτόν. Α̟αγορεύεται σε όλους τους εργαζόµενους να
α̟οκαλύ̟τουν ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν Πελάτη και ̟εριέρχονται εις γνώση τους, σε στελέχη άλλων Τµηµάτων και γενικώς σε αναρµόδιους.
vii) Το Τµήµα Μηχανογράφησης διαχωρίζει ηλεκτρονικά τα Τµήµατα της Εταιρείας µεταξύ τους, ενώ οι χώροι φύλαξης εγγράφων ̟ου
αφορούν ̟ληροφορίες Πελατών κλειδώνονται και η ̟ρόσβαση σε αυτούς είναι ̟άντα ελεγχόµενη.
viii) Α̟αγορεύεται στους εργαζόµενους της Εταιρείας η λήψη αντι̟αροχών ο̟οιασδή̟οτε µορφής, ̟ου θα µ̟ορούσαν να θεωρηθούν ότι
δεσµεύουν και εγκλωβίζουν τους ̟αραλή̟τες σε µερολη̟τικές συµ̟εριφορές και σε µη ε̟αγγελµατική άσκηση καθηκόντων.
ix)
Λαµβάνεται κάθε ̟ρόσφορο µέτρο ώστε να α̟οτρέ̟εται η σύνδεση της αµοιβής καλυ̟τόµενων ̟ροσώ̟ων ̟ου, κατά κύριο λόγο,
ασκούν ε̟ενδυτικές δραστηριότητες για λογαριασµό της Εταιρείας και της αµοιβής καλυ̟τόµενων ̟ροσώ̟ων ̟ου κυρίως ασκούν
διαφορετική ε̟ενδυτική δραστηριότητα, όταν ενδέχεται να ̟ροκληθεί σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτές.
x) Εφαρµόζονται διαδικασίες και κανόνες ̟ου καθορίζουν µε ακρίβεια τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις, τη συµ̟εριφορά και τον τρό̟ο
διενέργειας συναλλαγών για όλα τα καλυ̟τόµενα ̟ρόσω̟α της Εταιρείας.
xi) Λαµβάνονται και ακολουθούνται εξειδικευµένοι κανόνες ανά λειτουργικό Τµήµα ή ανά ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία, σε κάθε ̟ερί̟τωση ό̟ου
α̟αιτείται κάτι τέτοιο, µε τους ο̟οίους τίθενται ̟εριορισµοί και α̟αγορεύσεις, ορίζονται κανόνες ε̟αγγελµατικής συµ̟εριφοράς,
εντο̟ίζονται τα σηµεία ̟ιθανής ανά̟τυξης συγκρούσεων συµφερόντων και ανα̟τύσσονται Chinese walls ̟ροκειµένου να εξυ̟ηρετηθούν
κατά το δυνατόν βέλτιστα τα συµφέροντα των Πελατών.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
i) Η εφαρµογή της ̟ολιτικής α̟οφυγής σύγκρουσης συµφερόντων ελέγχεται καθηµερινά κατά τρό̟ο τακτικό ή/και έκτακτο. Κάθε
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̟ερί̟τωση εντο̟ισµού σύγκρουσης συµφερόντων ή ̟αραβίασης της ̟ολιτικής καταχωρείται, εξετάζεται και αντιµετω̟ίζεται, ιδίως ως ̟ρος το
βαθµό κατά τον ο̟οίο η εντο̟ισθείσα κατάσταση δύναται να α̟οβεί ε̟ιζήµια για τα συµφέροντα του Πελάτη.
ii) Η Εταιρεία ε̟ανεξετάζει ̟εριοδικά και τουλάχιστον µία φόρα κάθε έτος την ̟ολιτική α̟οτρο̟ής σύγκρουσης συµφερόντων ̟ου
ακολουθεί και την τρο̟ο̟οιεί, σε κάθε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία κρίνει σκό̟ιµο κάτι τέτοιο και ̟ροκειµένου να διασφαλίσει υψηλότερο
ε̟ί̟εδο ανεξαρτησίας στη λειτουργία των Τµηµάτων αυτής. Παράλληλα, διοργανώνει εκ̟αιδευτικά σεµινάρια ε̟ιµόρφωσης των
εργαζοµένων ή ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους σεµινάρια.
iii) Σε ̟ερί̟τωση εντο̟ισµού ̟ιθανότητας σύγκρουσης συµφερόντων η ο̟οία ενδέχεται, κατά την κρίση της διοίκησης της Εταιρείας, να µην
αντιµετω̟ίζεται µε την α̟αιτούµενη ε̟άρκεια ώστε να διασφαλίζονται κατά τρό̟ο ̟λήρη τα συµφέροντα του Πελάτη, η Εταιρεία
γνωστο̟οιεί στον Πελάτη την κατάσταση ̟ιθανής σύγκρουσης συµφερόντων και του ̟αρέχει την ευχέρεια µη ̟ραγµατο̟οίησης της
συναλλαγής ή µη α̟οδοχής της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας, ̟ου συνδέονται µε την ̟ιθανή σύγκρουση συµφερόντων.
3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ)
Μετοχές
Μια µετοχή α̟οτελεί κλάσµα του µετοχικού κεφαλαίου µιας ανώνυµης εταιρείας. Η µετοχή ως αξιόγραφο ̟αρέχει στους ε̟ενδυτές-µετόχους
µερίδιο α̟ό τα κέρδη της εταιρίας µε τη µορφή µερίσµατος καθώς και σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις, δικαίωµα ψήφου στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις
των µετόχων. Οι µετοχές εκτίθενται στους κινδύνους ̟ου αναφέρονται αναλυτικά ̟αρακάτω και κυρίως στον ̟ιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο
ρευστότητας και στον κίνδυνο αγοράς.

Ε̟ενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων Εταιρειών
Ο Πελάτης ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί συναλλαγές ε̟ί µετοχών εταιρειών εισηγµένων ̟ρος δια̟ραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆, ̟ροσδοκά
την α̟οκόµιση οφέλους : α) α̟ό την ̟ιθανή άνοδο της τιµής της µετοχής ̟ου κατέχει, β) α̟ό την ̟ιθανή διανοµή µερίσµατος. Τα δικαιώµατα
̟ου ̟αρέχονται στο µέτοχο εισηγµένης εταιρείας άρχονται µε την α̟όκτηση µετοχών και λήγουν µε την ̟ώληση αυτών.
Οι εισηγµένες εταιρείες κατηγοριο̟οιούνται, µεταξύ άλλων, ανάλογα µε την κεφαλαιο̟οίησή τους και µε βάση τα όρια ̟ου θέτει η εκάστοτε
αρµόδια Ε̟ο̟τική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς ή ΠΜ∆. Εταιρείες υψηλής κεφαλαιο̟οίησης συνήθως χαρακτηρίζονται α̟ό υψηλή
εµ̟ορευσιµότητα της µετοχής τους, ωστόσο το χαρακτηριστικό αυτό δύναται να α̟αντάται και σε µετοχές εταιρειών µεσαίας ή µικρής
κεφαλαιο̟οίησης. Ε̟ι̟λέον χαρακτηριστικό των µετοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιο̟οίησης είναι η µειωµένη ̟ιθανότητα εµφάνισης υψηλών
διακυµάνσεων της τιµής τους και ακραίων α̟οκλίσεων σε σχέση µε τις τιµές µετοχών µεσαίας ή µικρής κεφαλαιο̟οίησης.
Άλλα κριτήρια κατηγοριο̟οίησης των µετοχών εισηγµένων εταιρειών δύνανται να χρησιµο̟οιούνται, ̟ροκειµένου να οµαδο̟οιηθούν ̟.χ.
εταιρείες ̟ου ̟αρουσιάζουν µεταβολές στη φύση των δραστηριοτήτων τους, ή σηµαντικές µεταβολές στα οικονοµικά τους στοιχεία, ή συνδυασµό
και των δύο, ή άλλα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ̟ου τις διαφορο̟οιούν α̟ό τις υ̟όλοι̟ες. Η είσοδος ή η έξοδος κάθε εταιρείας σε µία κατηγορία
α̟οφασίζεται α̟ό την εκάστοτε αρµόδια Ε̟ο̟τική Αρχή και µεταβάλλεται κατό̟ιν ε̟ανελέγχου και αξιολόγησης. Η διάρκεια
δια̟ραγµάτευσης µ̟ορεί να ̟οικίλει για µετοχές ενταγµένες σε διαφορετικές κατηγορίες, µε τις ̟ερισσότερο αξιό̟ιστες θεωρητικά ( δηλ. αυτές
της υψηλής κεφαλαιο̟οίησης ) να α̟οτελούν αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης ̟ερισσότερο και τις υ̟όλοι̟ες, λιγότερο.
Αξιολόγηση κινδύνων µετοχών. Ο κίνδυνος ̟ου ενέχουν ε̟ενδύσεις σε µετοχές α̟ορρέει είτε α̟ό λανθασµένες α̟οφάσεις της
διοίκησης της εταιρείας ̟ροκειµένου να αυξήσει την αξία της µετοχής της, είτε α̟ό λανθασµένη ε̟ιλογή διανοµής µερίσµατος στους µετόχους.
Οι µετοχές εκτίθενται σε κά̟οιους ή σε όλους τους κύριους κινδύνους ό̟ως κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος εκδότη,
συναλλαγµατικός κίνδυνος, συστηµατικός και ειδικός κίνδυνος (µη συστηµατικός) κίνδυνος. Ε̟ι̟λέον κίνδυνοι α̟ορρέουν α̟ό τη
µεταβλητότητα της µετοχής ή ̟ιθανά ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει η εταιρεία στον τοµέα ̟ου δραστηριο̟οιείται. Ε̟οµένως οι ε̟ενδύσεις σε
µετοχές δεν έχουν εγγυηµένη α̟όδοση και µ̟ορούν να οδηγήσουν στην α̟ώλεια σηµαντικού ̟οσού ή ολόκληρης της αρχικής ε̟ένδυσης.
Υ̟άρχουν δύο ειδικές ̟ερι̟τώσεις οι ο̟οίες ενέχουν και κίνδυνο µόχλευσης για τον ε̟ενδυτή. Η ̟ρώτη ̟ερί̟τωση αφορά την υ̟ηρεσία της
διήµερης ̟ίστωσης, ό̟ου ο ε̟ενδυτής δανείζεται για αγορές µετοχών αξίας µεγαλύτερης των διαθεσίµων του, µε ενέχυρο το χαρτοφυλάκιό του
και µε τη δέσµευση ότι η ̟ίστωση ̟ρέ̟ει να κλείσει δυο ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αγοράς. Ο κίνδυνος ̟ου διατρέχει ο ε̟ενδυτής ισοδυναµεί
µε τη µέγιστη δυνατή α̟ώλεια µέρους ή συνόλου του χαρτοφυλακίου του λόγω αρνητικής µεταβολής των τιµών της/ των µετοχής/ ών εντός των
δυο αυτών ηµερών. Η δεύτερη ̟ερί̟τωση αφορά στην υ̟ηρεσία της α̟εριόριστης χρονικά ̟ίστωσης, ό̟ου ο ε̟ενδυτής δανείζεται για αγορές
µετοχών αξίας µεγαλύτερης των διαθεσίµων του, µε ενέχυρο το χαρτοφυλάκιό του και για α̟εριόριστο χρόνο. Ο κίνδυνος ̟ου διατρέχει ο
ε̟ενδυτής ανέρχεται µέχρι και στην ολική α̟ώλεια του χαρτοφυλακίου του.
Σενάρια Α̟όδοσης Μετοχής σε µεταβολή των συνθηκών µετά την αγορά του Μέσου.
• Θετικό Σενάριο: Θετικές συνθήκες στην αγορά και στην οικονοµία, αύξηση κερδοφορίας του εκδότη της µετοχής, θετικές ̟ροσδοκίες των
ε̟ενδυτών για το µέλλον, αύξηση ζήτησης για κερδοσκο̟ία (µετοχές).Το θετικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει αύξηση στις τιµές των µετοχών
και κέρδη για τους ε̟ενδυτές σε ενδεχόµενη ̟ώληση των διακρατούµενων µετοχών τους.
• Αρνητικό Σενάριο: Αρνητικές συνθήκες στην αγορά και στην οικονοµία, µείωση κερδοφορίας ή ζηµιές για τον εκδότη της µετοχής, αρνητικές
̟ροσδοκίες ε̟ενδυτών για το µέλλον και αβεβαιότητα, ̟τώση ζήτησης για κερδοσκο̟ία (µετοχές). Το αρνητικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει
̟τώση στις τιµές των µετοχών και ζηµίες για τους ε̟ενδυτές, σε ενδεχόµενη ̟ώληση των διακρατούµενων µετοχών τους, οι ο̟οίες µ̟ορεί να
φτάσουν µέχρι και το 100% του ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Θεωρητικά
Σενάρια

Αρχική τιµή αγοράς
(ε̟ενδυµένο
κεφάλαιο)

Μεταβολή τιµής*

Τελική τιµή
(αξία ε̟ένδυσης)

Κέρδος /Ζηµία α̟ό
ενδεχόµενη ̟ώληση

Θετικό Σενάριο

100€

+20%

120€

+20€

Αρνητικό Σενάριο

100€

-50%

50€

-50€

*Οι µεταβολές της τιµής α̟οτελούν θεωρητικό ̟αράδειγµα και είναι ενδεικτικές. Οι θετικές µεταβολές της τιµής δύνανται να µην έχουν
συγκεκριµένο άνω όριο, ενώ οι αρνητικές µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι και το -100% του αρχικού ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Οµόλογα
Το οµόλογο είναι ένα χρεόγραφο ̟ου ενσωµατώνει υ̟όσχεση χρηµατικής ή άλλης ̟αροχής του εκδότη ̟ρος τον δικαιούχο/κοµιστή σε
̟ροκαθορισµένο χρόνο έως τη λήξη του. Η υ̟οχρέωση αυτή συνίσταται συνήθως στην ̟ληρωµή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου στις
̟εριόδους ̟ου ορίζονται στους όρους της έκδοσης. Η α̟όδοση του οµολογιακού τίτλου εξαρτάται α̟ό το κου̟όνι του και α̟ό τη διαφορά
µεταξύ της τιµής αγοράς και ̟ώλησης του. Οι εκδότες µ̟ορεί να είναι κράτη, εταιρίες, τρά̟εζες, φορείς της το̟ικής αυτοδιοίκησης κλ̟.
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Τα οµόλογα µ̟ορεί να είναι σταθερού ή κυµαινόµενου ε̟ιτοκίου. Όταν το ε̟ιτόκιο είναι κυµαινόµενο, η α̟όδοση των οµολόγων εξαρτάται α̟ό
α̟λούς ε̟ιτοκιακούς δείκτες (̟.χ. EURIBOR) ή/και α̟ό σύνθετους ̟αράγοντες (̟ολύ̟λοκα ή δοµηµένα οµόλογα).
Οι βασικοί κίνδυνοι ̟ου συνδέονται µε τα οµόλογα είναι ο ̟ιστωτικός κίνδυνος , ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς.

Ε̟ενδύσεις σε Οµόλογα
> Στις οργανωµένες αγορές οι ε̟ενδυτές µ̟ορούν να ε̟ωφεληθούν α̟ό την ενδεχόµενη άνοδο των τιµών των οµολόγων. Στους όρους του
οµολόγου κατά την έκδοση αναφέρονται ρητά τα χαρακτηριστικά του ό̟ως η ονοµαστική αξία, η ηµεροµηνία λήξης, η συχνότητα ̟ληρωµής των
κου̟ονιών και το ε̟ιτόκιο του οµολόγου τα ο̟οία το συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του µέχρι τη λήξη του. Η Α̟όδοση στη Λήξη
(Yield to Maturity - YTM) ορίζεται ως το ̟οσοστό ε̟ί τοις εκατό της α̟όδοσης ενός οµολόγου ή άλλου µακρο̟ρόθεσµου χρεογράφου σταθερού
εισοδήµατος εφόσον ο ε̟ενδυτής το αγοράσει και το κρατήσει µέχρι τη λήξη του. Η α̟όδοση υ̟ολογίζεται σε σχέση µε την τιµή της αγοράς, την
α̟όδοση του κου̟ονιού, στην αξία α̟ο̟ληρωµής του κεφαλαίου (Redemption Value), στην διάρκεια του χρόνου µέχρι τη λήξη και στο χρόνο
̟ου µεσολαβεί µεταξύ της συχνότητας της καταβολής των κου̟ονιών. Αναγνωρίζοντας τη χρονική αξία του χρήµατος, η Α̟όδοση στη Λήξη
είναι το ̟ροεξοφλητικό ε̟ιτόκιο στο ο̟οίο η ̟αρούσα αξία όλων των µελλοντικών ̟ληρωµών θα ήταν ίση µε τη σηµερινή τιµή του
οµολόγου/χρεογράφου. Οι δεδουλευµένοι τόκοι (Accrued Interest) είναι οι τόκοι ̟ου έχουν συσσωρευτεί µεταξύ µιας ̟ληρωµής και της
ε̟όµενης ̟ληρωµής κου̟ονιού ή της ̟ώλησης του οµολόγου. Κατά το χρόνο της ̟ώλησης του τίτλου, ο αγοραστής ̟ληρώνει στον ̟ωλητή την
τιµή του τίτλου ̟λέον των δεδουλευµένων τόκων (plus Accrued Interests) ̟ου υ̟ολογίζεται ̟ολλα̟λασιάζοντας την τιµή του κου̟ονιού µε το
κλάσµα της χρονικής ̟εριόδου ̟ου ̟έρασε α̟ό την τελευταία ̟ληρωµή κου̟ονιού.
> Τα οµόλογα δια̟ραγµατεύονται µε τιµή βάσης (basis value) το εκατό (100) το ο̟οίο αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία του οµολόγου (par
value ή face value ή nominal value). Κατά τη διάρκεια ζωής του, το οµόλογο µ̟ορεί να δια̟ραγµατεύεται µε τιµή ̟άνω α̟ό την ονοµαστική
του αξία (100) ο̟ότε δια̟ραγµατεύεται µε ανατίµηση (premium), ή κάτω α̟ό το 100 ο̟ότε το οµόλογο δια̟ραγµατεύεται µε έκ̟τωση (discount).
Η τιµή των οµολόγων ε̟ηρεάζεται σε αρκετά µεγάλο βαθµό α̟ό την ̟ιστολη̟τική διαβάθµισή τους. Στην αξιολόγηση των εκδοτών οµολόγων
υ̟εισέρχονται διεθνούς κύρους Εξειδικευµένοι Οίκοι Αξιολόγησης - ΕΕΑ (Credit Rating Agencies - CRA) οι ο̟οίες εκτιµούν τον ̟ιστωτικό
κίνδυνο των κυβερνήσεων, των χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων, των ε̟ιχειρήσεων και γενικά των εκδοτών χρεογράφων σταθερού εισοδήµατος.
Τα α̟οτελέσµατα της αξιολόγησης α̟οτελούν ̟ολύτιµο οδηγό για τους συναλλασσόµενους, τους α̟οταµιευτές και τους ε̟ενδυτές ̟ου
σταθµίζουν τους ̟ιθανούς κινδύνους µη α̟ο̟ληρωµής ή της ̟τώσης της αγοραίας τιµής των οµολόγων. Κάθε χρονική στιγµή, µ̟ορεί να
εκτιµηθεί η εύλογη αξία (δίκαιη α̟οτίµηση - fair value) ενός οµολόγου. Στην ουσία υ̟ολογίζεται το άθροισµα της ̟αρούσας αξίας των
µελλοντικών ̟ληρωµών τόκων µε την ̟αρούσα αξία της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου, την ο̟οία ̟ληρώνει ο εκδότης του οµολόγου κατά τη
λήξη του.
> Τα οµόλογα κατηγοριο̟οιούνται σε α̟λά (µη σύνθετα) οµόλογα σταθερού ή κυµαινόµενου ε̟ιτοκίου και σε σύνθετα οµόλογα ̟ου
εµ̟εριέχουν στους όρους τους κά̟οιο δικαίωµα ή ̟αράγωγο.
Π Η κατηγορία των α̟λών (µη σύνθετων) οµολόγων (Straight Bonds or Plain Vanilla Bonds) ̟εριλαµβάνει τέσσερα βασικά είδη :
■ Οµόλογο χωρίς τοκοµερίδια - κου̟όνια (Zero - Coupon Bond): ∆ίνει το δικαίωµα σε µια µόνο καταβολή (κατά τη λήξη) σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του. Εκδίδεται σε τιµή κατώτερη της ονοµαστικής αξίας και εξοφλείται στην ονοµαστική του αξία.
■ Οµόλογο µε τοκοµερίδια-κου̟όνια (Coupon Bond): Εκδίδεται στην ονοµαστική του αξία και ο εκδότης είναι υ̟οχρεωµένος να καταβάλει
την ονοµαστική αξία του οµολόγου κατά τη λήξη αυτού, ενώ ενδιάµεσα κατά τη λήξη κάθε τοκοφόρας ̟εριόδου ̟ληρώνει τόκο µε βάση ένα
σταθερό ε̟ιτόκιο το ο̟οίο ορίζεται κατά την έκδοση του οµολόγου και δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής του οµολόγου. Χαρακτηριστικό
̟αράδειγµα α̟οτελεί το Treasury Bond, το ο̟οίο είναι µακρο̟ρόθεσµο οµόλογο του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ µε κατώτερη ονοµαστική
αξία τα χίλια (1000) δολάρια. Συνήθως έχει λήξη 10, 20 ή 30 έτη και ̟ληρώνει κου̟όνι κάθε έξι (6) µήνες µέχρι τη λήξη του, ο̟ότε η τελευταία
̟ληρωµή κου̟ονιού συµ̟ί̟τει µε την α̟ο̟ληρωµή της ονοµαστικής του αξίας.
■ Οµόλογο µε Κυµαινόµενο Κου̟όνι (Floating Rate Bond ή Floating Rate Note - FRN): Είναι ένα οµόλογο µε κου̟όνι, το ο̟οίο κυµαίνεται
σύµφωνα µε κά̟οιο καθορισµένο ε̟ιτόκιο αναφοράς (reference rate). To ε̟ιτόκιο ενός Οµολόγου µε Κυµαινόµενο Κου̟όνι (Floating Rate
Note), καθορίζεται ως ένα ̟οσοστό ε̟ί ενός δείκτη της διατρα̟εζικής αγοράς ̟.χ. +1% ε̟ί του Libor (London Interest Bank Rate). Αν ο δείκτης
Libor µειωθεί την ηµεροµηνία ανα̟ροσαρµογής του ε̟ιτοκίου, µειώνεται και το ε̟ιτόκιο και το αντίστροφο. Τυ̟ικά, ένα FRN είναι ένα
µεσο̟ρόθεσµο οµόλογο, µε λήξη συνήθως γύρω στα ̟έντε έτη. Ως ε̟ιτόκιο αναφοράς, εκτός α̟ό το τρίµηνο ή εξάµηνο Libor, υιοθετείται η
α̟όδοση του εντόκου γραµµατίου του δηµοσίου ή το 85% της µέσης α̟όδοσης του ̟εντάχρονου οµολόγου του δηµοσίου ή το prime rate του
ε̟ιτοκίου της FED.
■ Οµόλογα χωρίς λήξη (Perpetual Bond): Είναι οµόλογα χωρίς ηµεροµηνία λήξης τα ο̟οία δεν εξαγοράζονται αλλά ̟ληρώνουν ένα σταθερό
κου̟όνι στο διηνεκές.
Π Παραδείγµατα σύνθετων οµολόγων (εµ̟εριέχουν στους όρους τους κά̟οιο δικαίωµα ή ̟αράγωγο):
■ Ανακλήσιµο οµόλογο (Callable Bond): Κατά την έκδοση ενός οµολόγου, ο εκδότης ανακοινώνει ότι έχει δικαίωµα να το ανακαλέσει, δηλαδή
να το εξαγοράσει και ̟ριν τη λήξη του. Εάν τα ε̟ιτόκια της αγοράς µειωθούν ̟ολύ τότε είναι ̟ολύ ̟ιθανόν να γίνει ̟ροσφυγή στη ρήτρα
ανάκλησης και ο ε̟ενδυτής να λάβει το αρχικό του κεφάλαιο, εφόσον υ̟άρχει ρήτρα εξασφάλισης του κεφαλαίου (εγγύηση), και τους τόκους
µέχρι την ηµεροµηνία της ανάκλησης.
■ Οµόλογο µε δικαίωµα ̟ρόωρης α̟ο̟ληρωµής α̟ό τον ε̟ενδυτή (Putable Bond): Κατά την έκδοση ενός οµολόγου, αναφέρεται στους όρους
̟ου το συνοδεύουν, ότι ο ε̟ενδυτής έχει δικαίωµα να α̟αιτήσει α̟ό τον εκδότη την ̟ρόωρη α̟ο̟ληρωµή του οµολόγου σε µια ̟ροκαθορισµένη
τιµή και σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα ̟ριν τη λήξη του. Εάν τα ε̟ιτόκια της αγοράς αυξηθούν ̟ολύ, τότε είναι ̟ολύ ̟ιθανόν ο ε̟ενδυτής να
̟ροσφύγει στη ρήτρα ̟ρόωρης α̟ο̟ληρωµής.
■ Μετατρέψιµο οµόλογο / οµολογίες (Convertible Bond): Τα οµόλογα αυτά αναφέρουν στους όρους έκδοσής τους ότι µ̟ορούν να
µετατρα̟ούν σε µετοχές του εκδότη άµεσα ή µετά α̟ό ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα και σε καθορισµένη τιµή µετατρο̟ής. Η µετατρο̟ή
γίνεται ̟άντα µετά α̟ό α̟αίτηση του ε̟ενδυτή και όχι του εκδότη.
■ Αντίστροφα µετατρέψιµο οµόλογο / οµολογίες (Reverse Convertible Bond): To οµόλογο αυτό µ̟ορεί να µετατρα̟εί σε cash debt και
µετοχές σε µια ̟ροκαθορισµένη ηµεροµηνία. Το οµόλογο εµ̟εριέχει ένα ενσωµατωµένο ̟αράγωγο ε̟ιτρέ̟οντας στον εκδότη να ασκήσει το
δικαίωµα αγοράς του οµολόγου σε µια ̟ροκαθορισµένη ηµεροµηνία ̟ριν τη λήξη του για το υ̟άρχον χρέος ή µετοχές της υ̟οκείµενης
εταιρείας. Η υ̟οκείµενη εταιρεία δεν ̟ρέ̟ει να σχετίζεται µε κανέναν τρό̟ο µε τον εκδότη. Αυτή η κατηγορία οµολόγων αφορά σε οµόλογα µε
µικρότερη διάρκεια και µεγαλύτερη αξία α̟ό τα ̟ερισσότερα οµόλογα εξαιτίας του κινδύνου ̟ου εµ̟εριέχουν για τον ε̟ενδυτή, ο ο̟οίος
µ̟ορεί να αναγκαστεί να ρευστο̟οιήσει τα οµόλογα σε τίτλους µιας εταιρείας η ο̟οία έχει ή ̟ρόκειται να µειώσει σηµαντικά την αξία της.
■ ∆οµηµένα οµόλογα (Structured Bonds): Στα οµόλογα αυτά ̟εριλαµβάνονται ένα ή ̟ερισσότερα α̟λά οµόλογα σε συνδυασµό µε ένα ή
̟ερισσότερα ̟αράγωγα αξιόγραφα για να συνθέσουν έτσι µια ε̟ιθυµητή δοµή. ∆ηµιουργούνται συνήθως α̟ό τις Τρά̟εζες µε σκο̟ό να
αντα̟οκριθούν ̟ληρέστερα στις ανάγκες των ̟ελατών τους. Η σκο̟ιµότητα ε̟ένδυσης σε ένα δοµηµένο οµόλογο εξαρτάται α̟ό το κατά ̟όσο η
̟ροσφερόµενη δοµή αντα̟οκρίνεται στις ανάγκες και στο ε̟ί̟εδο κινδύνου ̟ου είναι διατεθειµένος να αναλάβει ο αγοραστής. Η κανονικότητα
της συναλλαγής (αγοράς ή ̟ώλησης) εξαρτάται α̟ό την αντα̟όκριση της ̟ροσφερόµενης τιµής στην ̟ραγµατική αξία του σύνθετου
χρεογράφου. Η α̟οτίµηση των δοµηµένων οµολόγων α̟αιτεί την α̟οσύνθεσή τους στα ε̟ιµέρους συστατικά τους.

Τα συγκεκριµένα είδη χρεογράφων είναι ̟ερί̟λοκα και για το λόγω αυτό ̟ρωταρχικά θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται α̟ό έµ̟ειρους
ε̟ενδυτές.
> Αξιολόγηση κινδύνων οµολόγων. Τα οµόλογα υ̟όκεινται στον κίνδυνο αδυναµίας του εκδότη τους να εκ̟ληρώσει την αρχική και / ή την
̟ληρωµή των τόκων (̟ιστωτικός κίνδυνος). Ε̟ίσης υ̟όκεινται στη µεταβλητότητα της τιµής εξαιτίας κά̟οιων ̟αραγόντων ό̟ως η ευαισθησία
του ε̟ιτοκίου, η αντίληψη της αγοράς για την ̟ιστολη̟τική ικανότητα του εκδότη, τη ρευστότητα της αγοράς και άλλους οικονοµικούς
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̟αράγοντες. Όταν τα ε̟ιτόκια ανεβαίνουν, η αξία των εταιρικών χρεογράφων αναµένεται να µειωθεί. Πιο συγκεκριµένα τα χρεόγραφα
σταθερού ε̟ιτοκίου µε µεγάλη διάρκεια α̟ο̟ληρωµής και χαµηλό κου̟όνι είναι ̟ιο ευαίσθητα στις µεταβολές των ε̟ιτοκίων σε σύγκριση µε τα
χρεόγραφα ̟ου έχουν µικρότερη διάρκεια α̟ο̟ληρωµής και υψηλότερα κου̟όνια.
Ε̟οµένως οι ε̟ενδύσεις σε οµόλογα, ανάλογα µε τον τύ̟ο του οµολόγου ̟ου ε̟ιλέγει ο ε̟ενδυτής, δεν έχουν εγγυηµένη α̟όδοση και µ̟ορούν
να οδηγήσουν στην α̟ώλεια σηµαντικού ̟οσού ή ολόκληρης της αρχικής ε̟ένδυσης σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ενδυτής δεν το διακρατήσει µέχρι τη
λήξη του ή ο εκδότης χρεοκο̟ήσει και υ̟άρξουν αρνητικές µεταβολές στο ε̟ί̟εδο ε̟ιτοκίων.
Σενάρια Α̟όδοσης Οµολόγου σε µεταβολή των συνθηκών µετά την αγορά του Μέσου
• Θετικό Σενάριο: Μείωση των ε̟ιτοκίων της αγοράς, αύξηση κερδοφορίας του εκδότη του οµολόγου, αύξηση ̟ιστολη̟τικής ικανότητας του
εκδότη του οµολόγου. Το θετικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει αύξηση στις τιµές των οµολόγων και κέρδη για τους ε̟ενδυτές σε ενδεχόµενη
̟ώληση τον διακρατούµενων οµολόγων τους.
• Αρνητικό Σενάριο: Αύξηση των ε̟ιτοκίων της αγοράς, µείωση κερδοφορίας ή ζηµιές για τον εκδότη του οµολόγου, µείωση ̟ιστολη̟τικής
ικανότητας του εκδότη του οµολόγου, ̟ιθανή χρεοκο̟ία εκδότη του οµολόγου. Το αρνητικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει ̟τώση στις τιµές
των οµολόγων και ζηµίες για τους ε̟ενδυτές, σε ενδεχόµενη ̟ώληση των διακρατούµενων οµολόγων τους, οι ο̟οίες µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι
και το 100% του ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Θεωρητικά
Σενάρια

Αρχική τιµή αγοράς
(ε̟ενδυµένο
κεφάλαιο)

Μεταβολή τιµής*

Τελική τιµή
(αξία ε̟ένδυσης)

Κέρδος /Ζηµία α̟ό
ενδεχόµενη ̟ώληση

Θετικό Σενάριο

100€

+10%

110€

+10€

Αρνητικό Σενάριο

100€

-15%

85€

-15€

*Οι µεταβολές της τιµής α̟οτελούν θεωρητικό ̟αράδειγµα και είναι ενδεικτικές. Οι θετικές µεταβολές της τιµής δύνανται να µην έχουν
συγκεκριµένο άνω όριο, ενώ οι αρνητικές µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι και το -100% του αρχικού ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Έντοκα Γραµµάτια
Χρεόγραφα ̟ου εκδίδονται συνήθως α̟ό κράτη και διατίθενται σε τιµή κάτω του άρτιου στο ο̟οίο ο εκδότης δεν καταβάλλει τοκοµερίδιο αλλά
την άρτια αξία στη λήξη. Εκδίδονται σε χαµηλότερη τιµή της ονοµαστικής τους αξίας α̟οφέροντας µε αυτόν τον τρό̟ο θετική α̟όδοση κατά τη
λήξη τους.
Ο βασικός κίνδυνος ̟ου συνδέεται µε τα έντοκα γραµµάτια είναι ο ̟ιστωτικός κίνδυνος, ό̟ως η µείωση ̟ιστολη̟τικής ικανότητας του εκδότη
του έντοκο γραµµατίου ή και ̟ιθανή χρεοκο̟ία εκδότη του έντοκου γραµµατίου.
Μερίδια ΟΣΕΚΑ
Οι ΟΣΕΚΑ είναι οµάδα ̟εριουσίας α̟οτελούµενη α̟ό κινητές αξίες και µετρητά η ο̟οία ανήκει στους συµµετέχοντες σε αυτή (µεριδιούχους) εξ’
αδιαιρέτου. Όσοι διαθέτουν µερίδια ΟΣΕΚΑ α̟οκαλούνται µεριδιούχοι. Οι µεριδιούχοι µ̟ορούν να είναι φυσικά αλλά και νοµικά ̟ρόσω̟α.
Οι βασικοί κίνδυνοι µε τους ο̟οίους συνδέονται τα µερίδια ΟΣΕΚΑ είναι ο ̟ιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς.

Ε̟ενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ( Οργανισµούς Συλλογικών Ε̟ενδύσεων οε Κινητές Αξίες)
> Ο ΟΣΕΚΑ ̟ου έχει τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου (Α/Κ) είναι οµάδα ̟εριουσίας η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό µετρητά, κινητές αξίες και µέσα
χρηµαταγοράς των ο̟οίων τα ε̟ιµέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε ̟ερισσότερους του ενός µεριδιούχους. Ο όρος «Κεφάλαιο»
χαρακτηρίζει το σύνολο του ̟οσού ̟ου συγκεντρώνεται α̟ό τους ε̟ενδυτές, ενώ ο όρος «Αµοιβαίο» ̟εριγράφει το γεγονός ότι όλοι οι
συνεισφέροντες (µεριδιούχοι) στη δηµιουργία της ̟εριουσίας αυτής µοιράζονται τα κέρδη και τις ζηµιές ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψουν αναλόγως
του ̟οσοστού συµµετοχής καθενός σε αυτό. Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν α̟οτελεί νοµικό ̟ρόσω̟ο και οι µεριδιούχοι του εκ̟ροσω̟ούνται
δικαστικώς και εξωδίκως, ως ̟ρος τις έννοµες σχέσεις α̟ό τη διαχείρισή του και τα δικαιώµατά τους ε̟ί του ενεργητικού του, α̟ό την
εταιρεία διαχείρισής του. Τα Α/Κ ̟ροσδοκούν χρηµατικά οφέλη α̟ό τις ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν σε τίτλους, είτε µε την α̟όδοση
µερισµάτων ή τόκων α̟ό τους τίτλους αυτούς στα Α/Κ, είτε µε την αύξηση της τιµής των τίτλων αυτών στις αγορές στις ο̟οίες α̟οτελούν
αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των Α/Κ είναι ότι (α) έχουν ως α̟οκλειστικό σκο̟ό να ε̟ενδύουν συλλογικά τα
κεφάλαια ̟ου συγκεντρώνουν α̟ό το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟ου ̟ροσδιορίζονται
συγκεκριµένα α̟ό το κανονιστικό ̟λαίσιο, (β) τα µερίδιά τους, µετά α̟ό αίτηση των δικαιούχων εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άµεσα ή έµµεσα,
µε στοιχεία του ενεργητικού τους και (γ) η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή της κατανοµής κινδύνων.
Τα Α/Κ µ̟ορεί ε̟ίσης να χάνουν χρήµατα και ε̟οµένως να ̟έφτει η αξία τους. Η τιµή αγοράς ή ̟ώλησης των µεριδίων Α/Κ µία συγκεκριµένη
ηµέρα, εξαρτάται α̟ό την τιµή κλεισίµατος των µεριδίων των αµοιβαίων κεφαλαίων, η ο̟οία υ̟ολογίζεται α̟ό την εταιρεία διαχείρισης κάθε
αµοιβαίου κεφαλαίου στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας και ανακοινώνεται στο ε̟ενδυτικό κοινό την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην αγορά
υ̟άρχει ̟λήθος κατηγοριών Α/Κ α̟ό διάφορους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους. Οι ̟ιο συνηθισµένες κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων είναι οι
εξής :
• A/K ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων: Ε̟ιτρέ̟ουν στους ιδιώτες να ε̟ιτυγχάνουν α̟οδόσεις ανάλογες µε αυτές ̟ου ε̟ιτυγχάνουν οι ε̟αγγελµατίες
διαχειριστές, οι ο̟οίοι ε̟ενδύουν σε µέσα χρηµαταγορών (µέσα µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη του ενός έτους). Αυτό γίνεται δυνατό µε
ε̟ένδυση σε ̟ροθεσµιακές καταθέσεις, εµ̟ορικά χρεόγραφα (commercial paper) και άλλα, στα ο̟οία συνήθως δεν έχουν ̟ρόσβαση οι ιδιώτες.
Το εισόδηµα κεφαλαιο̟οιείται αυτόµατα, ώστε η καθαρή αξία της ε̟ένδυσης να αυξάνεται συνεχώς µε ελάχιστο κίνδυνο α̟ώλειας του
ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
• Α/Κ Οµολόγων: Ε̟ενδύουν σε κρατικά οµόλογα, οµόλογα διεθνών οργανισµών και οµόλογα ε̟ιχειρήσεων . Τα οµόλογα αυτά εκδίδονται σε
διάφορες αγορές και νοµίσµατα και για διάφορες διάρκειες ε̟ιτυγχάνοντας διαφορο̟οίηση του κινδύνου. Τα συγκεκριµένα Α/Κ δίνουν τη
δυνατότητα κεφαλαιο̟οίησης των τόκων (ε̟ανε̟ενδύουν άµεσα σε οµόλογα τα χρήµατα ̟ου εισ̟ράττουν α̟ό τις ̟ληρωµές των τόκων κου̟ονιών), κάτι ̟ου δεν είναι εφικτό σε ε̟ί̟εδο ιδιώτη-ε̟ενδυτή µε τις α̟ευθείας ε̟ενδύσεις σε οµόλογα.
• Α/Κ Μετοχών: Ε̟ιτρέ̟ουν διαφορο̟οίηση ε̟ενδύσεων µεταξύ διαφόρων χωρών, τοµέων και ε̟ιχειρήσεων. Προσφέρεται µεγάλη ̟οικιλία
µετοχικών Α/Κ µε διάφορα χαρακτηριστικά αγορών και αντίστοιχου κινδύνου. Η καθαρή αξία των ε̟ενδύσεων µεταβάλλεται σύµφωνα µε την
αξία των µετοχών του Α/Κ. Τα Α/Κ δίνουν την ε̟ιλογή ε̟ανε̟ένδυσης ή α̟όδοσης µερισµάτων.
• Μικτά Α/Κ: Α̟οτελούν συνδυασµό των ̟αρα̟άνω.
• Α/Κ Εσωτερικού: Περιλαµβάνουν όλες τις ̟αρα̟άνω τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες µε τον ̟εριορισµό ότι όλες οι ε̟ενδύσεις αφορούν
ελληνικούς / εγχώριους τίτλους.
• Α/Κ Εξωτερικού ∆ιεθνή: Περιλαµβάνουν όλες τις ̟αρα̟άνω τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες µε τον ̟εριορισµό ότι όλες οι ε̟ενδύσεις
αφορούν τίτλους ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε αγορές του εξωτερικού ή έχουν εκδοθεί α̟ό διεθνείς εκδότες.
• ∆ια̟ραγµατεύσιµα Α/Κ (ETFs): Τα µερίδια αυτών των Α/Κ δια̟ραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
Τυ̟ικά η διάρθρωση αυτής της κατηγορίας Α/Κ ακολουθεί κά̟οιον δείκτη µετοχών ό̟ως S&P 500 ή Hang Seng ή ένα τοµέα αγοράς (market
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sector) ό̟ως η ενέργεια και η τεχνολογία ή εµ̟ορεύµατα ό̟ως ο χρυσός και το ̟ετρέλαιο.
• Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds): είναι αµοιβαία κεφάλαια δηλαδή σύνολο ̟εριουσίας ̟ου α̟οτελείται α̟ό µετρητά και
χρεόγραφα. Οι α̟οταµιευτές ̟ου το̟οθετούν τα χρήµατά τους σε αυτή την κατηγορία Α/Κ ουσιαστικά τα το̟οθετούν σε οµόλογα, οµολογίες
και άλλους τίτλους σταθερής α̟όδοσης και για τον λόγο αυτό έχουν τον µικρότερο ε̟ενδυτικό κίνδυνο.
• Αµοιβαία Κεφάλαια σε εµ̟ορεύµατα (Commodity Funds): Είναι αµοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών µορφών ε̟ένδυσης. Η συγκεκριµένη
κατηγορία Α/Κ δραστηριο̟οιείται στην αγορά εµ̟ορευµάτων χρησιµο̟οιώντας ̟αράγωγα ̟ροϊόντα τα ο̟οία έχουν ως υ̟οκείµενα µέσα
εµ̟ορεύµατα ή δείκτες εµ̟ορευµάτων, άρα η α̟όδοσή τους εξαρτάται α̟ό την ̟ορεία των υ̟οκείµενων µέσων .
> Αξιολόγηση κινδύνου σε Αµοιβαία Κεφάλαια. Ο κίνδυνος ενός αµοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται α̟ό τη σύνθεση του ενεργητικού του, την
ακολουθούµενη ε̟ενδυτική στρατηγική και την ικανότητα του διαχειριστή να ̟ροβεί στις βέλτιστες διαχειριστικές ̟ρακτικές. Η ε̟ένδυση σε
αµοιβαία κεφάλαια δεν ̟ροσφέρει εγγυηµένη α̟όδοση εξαιτίας των κινδύνων των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων στα ο̟οία ε̟ενδύει. Η
συγκεκριµένη ε̟ένδυση ενέχει κίνδυνο α̟ώλειας σηµαντικού µέρους ή ολόκληρης της αρχικής ε̟ένδυσης. Α̟ό τα ̟ρολεχθέντα ̟ροκύ̟τει, ότι ο
ε̟ενδυτικός κίνδυνος (µερική ή ολική α̟ώλεια του ε̟ενδυµένου κεφαλαίου) είναι υψηλός στα Μετοχικά Α/Κ λόγω της ε̟ένδυσης σε κινητές
αξίες (µετοχές), µέσου κινδύνου µ̟ορούν να χαρακτηρισθούν τα Μικτά Α/Κ, ενώ στις κατηγορίες των Οµολογιακών και ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων ο ε̟ενδυτικός κίνδυνος είναι χαµηλότερος.
Σενάρια Α̟όδοσης µεριδίων ΟΣΕΚΑ σε µεταβολή των συνθηκών µετά την αγορά του µέσου.
• Θετικό Σενάριο: Θετικές συνθήκες στην αγορά και στην οικονοµία, θετικές ̟ροσδοκίες των ε̟ενδυτών για το µέλλον, α̟οτελεσµατική
διαχείριση αµοιβαίου κεφαλαίου. Το θετικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει αύξηση στις τιµές των αµοιβαίων κεφαλαίων και κέρδη για τους
ε̟ενδυτές σε ενδεχόµενη ̟ώληση τον διακρατούµενων µεριδίων τους.
• Αρνητικό Σενάριο: Αρνητικές συνθήκες στην αγορά και στην οικονοµία, αρνητικές ̟ροσδοκίες ε̟ενδυτών για το µέλλον και αβεβαιότητα, µη
α̟οτελεσµατική/ ζηµιογόνος διαχείριση αµοιβαίου κεφαλαίου. Το αρνητικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει ̟τώση στις τιµές των αµοιβαίων
κεφαλαίων και ζηµίες για τους ε̟ενδυτές, σε ενδεχόµενη ̟ώληση των διακρατούµενων µεριδίων τους, οι ο̟οίες µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι και το
100% του ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
.
Θεωρητικά
Αρχική τιµή αγοράς
Τελική τιµή
Κέρδος /Ζηµία α̟ό
Μεταβολή τιµής*
Σενάρια
(ε̟ενδυµένο
(αξία ε̟ένδυσης)
ενδεχόµενη ̟ώληση
κεφάλαιο)
Θετικό Σενάριο

100€

+30%

130€

+30€

Αρνητικό Σενάριο

100€

-40%

60€

-40€

*Οι µεταβολές της τιµής α̟οτελούν θεωρητικό ̟αράδειγµα και είναι ενδεικτικές. Οι θετικές µεταβολές της τιµής δύνανται να µην έχουν
συγκεκριµένο άνω όριο, ενώ οι αρνητικές µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι και το -100% του αρχικού ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Παράγωγα
Τα Παράγωγα α̟οτελούν σύνθετα και ̟ολύ̟λοκα χρηµατο̟ιστωτικά ̟ροϊόντα ̟ου βασίζουν την τιµή τους και εξαρτώνται α̟ό άλλα βασικά
µέσα «υ̟οκείµενα µέσα» (underlying instruments), η συνάρτηση και η σύνθεση των ο̟οίων α̟οτελούν τα ̟αράγωγα. Τα ̟αράγωγα
διαµορφώνονται συνήθως υ̟ό µορφή συµβολαίων µεταξύ των µερών, µε τα ο̟οία συµφωνείται η εκ̟λήρωση των αµοιβαίως αναλαµβανοµένων
υ̟οχρεώσεων σε ένα ή ̟ερισσότερα µελλοντικά χρονικά σηµεία. Η αξία τους διαµορφώνεται βάσει της αξίας των υ̟οκειµένων µέσων, ̟ου µ̟ορεί
να είναι εµ̟όρευµα, χρηµατοοικονοµικός τίτλος, χρηµατοοικονοµικός δείκτης ή ̟ιστωτικός κίνδυνος. Τα ̟αράγωγα δηµιουργούνται µε στόχο
να ε̟ιτρέψουν τη διαχείριση του ̟εριουσιακού στοιχείου στο ο̟οίο βασίζονται.
Η κύρια χρήση των ̟αραγώγων είναι:
 Αντιστάθµιση Κινδύνου (Hedging)
Τα ̟αράγωγα ̟ροϊόντα χρησιµο̟οιούνται για να αντισταθµίσουν υφιστάµενους ή µελλοντικούς κινδύνους ̟ου ενδέχεται να ̟ροκύψουν α̟ό
ε̟ενδύσεις σε άλλα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα. Για ̟αράδειγµα, ένας ε̟ενδυτής ο ο̟οίος ε̟ιθυµεί να αντισταθµίσει τον κίνδυνο αγοράς στον ο̟οίο
είναι εκτεθειµένος λόγω της θέσης του σε µετοχές (µείωση των τιµών των µετοχών), ̟ιθανώς να θέλει να ̟άρει µία θέση αντιστάθµισης του εν λόγω
κινδύνου στην αγορά ̟αραγώγων.
 Κερδοσκο̟ία (Speculation)
Οι συναλλασσόµενοι σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα ενδέχεται να ε̟ιδιώκουν να α̟οκοµίσουν κέρδη (κερδοσκο̟ία). Ένας ε̟ενδυτής µ̟ορεί να ε̟ιθυµεί
να εκµεταλλευτεί τη δυνατότητα ̟ου ̟αρέχουν οι ε̟ενδύσεις σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα, δηλαδή να ̟άρει θέση ̟ολλα̟λάσιας αξίας του
ε̟ενδυόµενου ̟οσού (µόχλευση), συνοδευόµενη ̟άντα α̟ό την αντίστοιχη αύξηση των κινδύνων στους ο̟οίους εκτίθεται.
 Εξισορρο̟ητική Κερδοσκο̟ία (Arbitrage)
Οι συναλλασσόµενοι σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα ενδέχεται να ε̟ιδιώκουν να α̟οκοµίσουν κέρδη χωρίς να αναλάβουν κανέναν κίνδυνο,
εκµεταλλευόµενοι βραχυ̟ρόθεσµες ασυµφωνίες στις τιµές της αγοράς, δηλαδή τυχόν διαφορές ̟ου ̟αρουσιάζει η τιµή ενός χρηµατο̟ιστωτικού
µέσου το ο̟οίο δια̟ραγµατεύεται σε δύο ή ̟ερισσότερες διαφορετικές αγορές (arbitrage). Οι συναλλαγές για την ε̟ίτευξη εξισορρο̟ητικής
κερδοσκο̟ίας α̟αιτούν χαµηλό κόστος συναλλαγών
Τα συνήθη ̟αράγωγα ̟ροϊόντα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
- συµφωνίες ανταλλαγής (swaps),
- δικαιώµατα ̟ροαίρεσης (options),
- συµβόλαια µελλοντικής εκ̟λήρωσης (futures) και
- ̟ροθεσµιακά συµβόλαια (forwards),
Οι βασικοί κίνδυνοι των ̟αραγώγων είναι ο αυξηµένος κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος µόχλευσης καθώς και ο νοµικός κίνδυνος.

Ε̟ενδύσεις σε Παράγωγα Προϊόντα
> Ε̟ενδύσεις σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκ̟λήρωσης - ΣΜΕ (Future Contracts). Το συµβόλαιο µελλοντικής εκ̟λήρωσης (ΣΜΕ) είναι µια
συµφωνία αγοράς ή ̟ώλησης µιας συγκεκριµένης ̟οσότητας ̟ου αφορά έναν υ̟οκείµενο τίτλο (underlying instrument) σε συγκεκριµένη
µελλοντική ηµεροµηνία και σε συγκεκριµένη συµφωνηµένη τιµή. Ως υ̟οκείµενοι τίτλοι µ̟ορεί να είναι είτε εισηγµένες µετοχές (Stock future),
είτε χρηµατιστηριακοί δείκτες (Index future). Οι βασικοί όροι των συµβολαίων είναι η τιµή (price), η τιµή εκκαθάρισης (Settlement price), η
ηµεροµηνία λήξης / εξάσκησης (Expiration / Exercise Date), το µέγεθος (Contract size) και ο ̟ολλα̟λασιαστής (multiplier). Μ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τον ε̟ενδυτή ως αντιστάθµιση (hedging) και κερδοσκο̟ικά (speculation). Το χρηµατικό ̟εριθώριο ασφάλισης και οι φορείς
̟ου εµ̟λέκονται σε ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκ̟λήρωσης είναι το αρχικό ̟εριθώριο ασφάλισης (Initial margin) για την κάλυψη της
µεταβλητότητας και το γραφείο συµψηφισµού (Clearing House) η εταιρεία η ο̟οία έχει την ευθύνη της καταγραφής, της ̟αρακολούθησης και
της ̟ραγµατο̟οίησης του διακανονισµού των συναλλαγών στα ̟αράγωγα ̟ροϊόντα.
> Ε̟ενδύσεις σε Συµβόλαια Προαίρεσης. ∆ικαίωµα ̟ροαίρεσης (Option) είναι το ̟αράγωγο ̟ροϊόν (derivative) µέσα α̟ό το ο̟οίο ο
αγοραστής έχει το δικαίωµα - όχι όµως και την υ̟οχρέωση - να αγοράσει εάν ε̟ιθυµεί συγκεκριµένο υ̟οκείµενο µέσο σε µια ̟ροκαθορισµένη

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr

7

τιµή, είτε σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον είτε ̟ριν α̟ό αυτή. ∆ιαχωρίζονται σε δικαιώµατα αγοράς του υ̟οκείµενου µέσου (Call
option) και δικαιώµατα ̟ώλησης του υ̟οκείµενου µέσου (Put option). Τα υ̟οκείµενα µέσα είναι χρηµατιστηριακοί δείκτες (index option) και
µετοχές (stock option). Η χρήση των δικαιωµάτων έχει σαν σκο̟ό την αντιστάθµιση κινδύνου ή την κερδοσκο̟ία. Αντίθετα α̟ό ότι συµβαίνει µε
τα futures (ΣΜΕ) ο αγοραστής έχει την ευχέρεια / δικαίωµα (Option) αλλά όχι την υ̟οχρέωση να αγοράσει ή να ̟ουλήσει, ανάλογα µε την
̟ράξη, το υ̟οκείµενο µέσο στο µέλλον. Αντίθετα ο ̟ωλητής του ̟ροϊόντος, έχει ̟άντοτε την υ̟οχρέωση να ̟ουλήσει ή να αγοράσει αντίστοιχα
το υ̟οκείµενο µέσο στην ̟ροσυµφωνηµένη τιµή εάν ο αγοραστής εξασκήσει το δικαίωµά του. Βασικοί χαρακτηριστικοί όροι των δικαιωµάτων
̟ροαίρεσης είναι η τιµή εξάσκησης (Exercise Price / Strike Price) του συµβολαίου στην ο̟οία αγοράζεται / ̟ωλείται το υ̟οκείµενο ̟ροϊόν α̟ό
τους αντισυµβαλλόµενους, η ηµεροµηνία λήξης / εξάσκησης (Expiration / Exercise Date), το µέγεθος (Multiplier) το ο̟οίο ορίζει την ̟οσότητα
του υ̟οκειµένου ̟ροϊόντος και η τιµή του δικαιώµατος (Premium) ̟ου στην ουσία είναι το ̟οσό ̟ου εισ̟ράττει ο ̟ωλητής του αντίστοιχου
δικαιώµατος.
Τα options διακρίνονται σε αµερικάνικου τύ̟ου (American style option), ό̟ου ο ε̟ενδυτής µ̟ορεί να το ασκήσει σε ο̟οιαδή̟οτε χρονική
στιγµή ανάµεσα στις ηµεροµηνίες αγοράς και λήξης και σε ευρω̟αϊκού τύ̟ου (European style option), ό̟ου ο ε̟ενδυτής µ̟ορεί να το ασκήσει
µόνο στη λήξη του. Κατηγοριο̟οιούνται σε Index options µε υ̟οκείµενο µέσο χρηµατιστηριακό δείκτη και σε Stock options µε υ̟οκείµενο µέσο
µια εισηγµένη µετοχή. Στην ελληνική αγορά τα stock options είναι αµερικανικού τύ̟ου.
> Αξιολόγηση κινδύνων ̟αραγώγων. Οι ε̟ενδύσεις σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα έχουν υψηλό βαθµό κινδύνου καθώς η εκάστοτε θέση στην αγορά
̟αραγώγων είναι ̟ολλα̟λάσια των αρχικά ε̟ενδυµένων κεφαλαίων (µόχλευση). Τα συµβόλαια µελλοντικής εκ̟λήρωσης εµ̟εριέχουν υψηλό
βαθµό κινδύνου καθώς η µόχλευση ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτά σηµαίνει ότι µικρή δέσµευση κεφαλαίων µ̟ορεί να οδηγήσει σε ̟ολύ µεγάλες
α̟ώλειες ό̟ως ε̟ίσης και σε ̟ολύ µεγάλα κέρδη. Ο ε̟ενδυτής ̟ρέ̟ει να γνωρίζει τις υ̟οχρεώσεις και τις ε̟ι̟τώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
συναλλαγές σε συµβόλαια µελλοντικής εκ̟λήρωσης. Αυτές αφορούν κατά κύριο λόγω τις εκάστοτε α̟αιτήσεις του λογαριασµού ̟εριθωρίου
ασφάλισης καθώς και το ενδεχόµενο να κληθεί ο ε̟ενδυτής να καταβάλλει ε̟ι̟ρόσθετα των αρχικών κεφάλαια, ̟ροκειµένου να διατηρήσει τη
θέση του. Στα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, η έκθεση του αγοραστή σε κίνδυνο είναι µικρότερη α̟ό ότι αυτή του ̟ωλητή, διότι αν η τιµή του
υ̟οκείµενου τίτλου κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση α̟ό αυτή ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο αγοραστής, τότε αυτός έχει την δυνατότητα να µην ασκήσει το
δικαίωµα. Η µεγαλύτερη ̟ιθανή α̟ώλεια δε ̟εριορίζεται στο συνολικό τίµηµα του δικαιώµατος. Σε ̟ερί̟τωση όµως ̟ου ο ε̟ενδυτής έχει θέση
̟ωλητή σε δικαίωµα ̟ροαίρεσης ο κίνδυνος ̟ου αναλαµβάνει είναι σηµαντικά µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τον αγοραστή, διότι υ̟οχρεούται να
αγοράσει ή να ̟ουλήσει τον υ̟οκείµενο τίτλο στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο αντισυµβαλλόµενος (αγοραστής) ̟ροχωρήσει σε εξάσκηση του option,
καθώς και α̟ό το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης του δικαιώµατος ο ̟ωλητής οφείλει να καλύ̟τει το λογαριασµό ̟εριθωρίου
ασφάλισης, κάτι το ο̟οίο ενέχει κίνδυνο ρευστότητας. Κατά συνέ̟εια ο̟οιαδή̟οτε α̟ώλεια του ̟ωλητή ενδέχεται να είναι α̟ό υψηλή έως
α̟εριόριστη.
> Μεταβλητότητα. Η µεταβλητότητα ενός συγκεκριµένου τίτλου - δείκτη της αγοράς εκφράζει το µέγεθος και την συχνότητα των διακυµάνσεων
στην τιµή του αντίστοιχου τίτλου - δείκτη για µία συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο. Μετριέται δε υ̟ολογίζοντας την ετήσια τυ̟ική α̟όκλιση
(standard deviation) των ηµερήσιων αλλαγών της τιµής του τίτλου / δείκτη αναφοράς. Όσο µεγαλύτερη είναι η µεταβλητότητα, τόσο µεγαλύτερο
κίνδυνο ενέχει ο τίτλος ή συνολικά οι τίτλοι α̟ό τους ο̟οίους α̟αρτίζεται ο δείκτης της αγοράς. Ειδικότερα η µεταβλητότητα αντικατο̟τρίζει
την αβεβαιότητα για το µέγεθος της αλλαγής στην τιµή του τίτλου. Όσο υψηλότερη είναι η µεταβλητότητα τόσο ̟ιθανότερη είναι η κίνηση της
τιµής του τίτλου εντός ενός µεγάλου εύρους τιµών. ∆ηλαδή η τιµή του τίτλου ενδεχοµένως να κινηθεί έντονα µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα
̟ρος ο̟οιαδή̟οτε κατεύθυνση (έντονα µειούµενη ή αυξανόµενη). Αντίθετα, χαµηλότερη µεταβλητότητα σηµαίνει ότι η τιµή του τίτλου συνήθως
δεν έχει έντονες διακυµάνσεις, ενώ ακολουθεί αυτές του δείκτη αναφοράς. Το β (beta) ενός τίτλου ή κατά αντιστοιχία ενός χαρτοφυλακίου
α̟οτελεί ενδεικτικό στοιχείο της µεταβλητότητάς του σε σχέση µε τις διακυµάνσεις της αγοράς. Εάν το β ενός τίτλου είναι µεγαλύτερο της
µονάδας (β=1,1) η τιµή του έχει κατά 10% µεγαλύτερη µεταβλητότητα α̟ό το σύνολο της αγοράς. Όταν το β είναι µικρότερο της µονάδας
(β=0,90) η τιµή του µεταβάλλεται κατά 10% λιγότερο α̟ό την αγορά. Άρα, όσο µεγαλύτερο το β τόσο υψηλότερη είναι η µεταβλητότητα του
τίτλου / ̟ροϊόντος σε σχέση µε την κίνηση της αγοράς.
> Ε̟ενδυτικές στρατηγικές µε χρήση ̟αραγώγων. Η βασική χρήση των ̟αραγώγων ̟ροϊόντων είναι η αντιστάθµιση των ε̟ενδυτικών
κινδύνων µιας long θέσης (αγορά) στη spot αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ένας ε̟ενδυτής έχει ̟ροβεί σε αγορά τίτλων στη spot αγορά
̟ροσδοκώντας την άνοδο της τιµής τους για να α̟οκοµίσει κέρδος, µέσω των ̟αραγώγων µ̟ορεί να αντισταθµίσει τον κίνδυνο ανοίγοντας
short θέσεις (̟ώληση) σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα ̟ου έχουν ως υ̟οκείµενα µέσα τους τίτλους τους ο̟οίους έχει αγοράσει στη spot αγορά. Έτσι σε
ενδεχόµενη υ̟οχώρηση των τιµών των τίτλων της spot αγοράς, οι short θέσεις του ε̟ενδυτή στην αγορά ̟αραγώγων θα του α̟οφέρουν κέρδη,
το ο̟οία αντισταθµίζουν µέρος των α̟ωλειών του στη spot αγορά. Υ̟άρχει βέβαια η δυνατότητα κερδοσκο̟ίας α̟ό την ̟λευρά του ε̟ενδυτή
µε το άνοιγµα θέσεων σε ̟αράγωγα ̟ροϊόντα στην αγορά ̟αραγώγων ̟ρος µια κατεύθυνση (ανοδική ή ̟τωτική). Εάν ο ε̟ενδυτής ̟ιστεύει ότι
οι τιµές θα κινηθούν ανοδικά µ̟ορεί να αγοράσει call options ̟ληρώνοντας µόνο την τιµή αγοράς τους (premium) ε̟ί το µέγεθος των
συµβολαίων ε̟ί τον αριθµό των συµβολαίων. Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση εάν ̟ιστεύει ότι οι τιµές θα κινηθούν καθοδικά, µ̟ορεί να αγοράσει put
options ̟ληρώνοντας ε̟ίσης µόνο την τιµή αγοράς τους (premium) ε̟ί το µέγεθος των συµβολαίων ε̟ί τον αριθµό των συµβολαίων. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου η αγορά κινηθεί αντίθετα µε τις ̟ροσδοκίες του, η µέγιστη α̟ώλειά του ισοδυναµεί µε το άθροισµα των premium ̟ου έχει
̟ληρώσει για να αγοράσει τα δικαιώµατα. Αντίστοιχα εάν ο ε̟ενδυτής ̟ιστεύει ότι οι τιµές θα κινηθούν ανοδικά, µ̟ορεί να ̟ουλήσει put
options εισ̟ράττοντας την τιµή ̟ώλησής τους (premium) ε̟ί το µέγεθος των συµβολαίων ε̟ί τον αριθµό των συµβολαίων, και εάν εκτιµά ότι οι
τιµές θα κινηθούν ̟τωτικά µ̟ορεί να ̟ουλήσει call options εισ̟ράττοντας την τιµή ̟ώλησής τους (premium) ε̟ί το µέγεθος των συµβολαίων ε̟ί
τον αριθµό των συµβολαίων. Στην ̟ερί̟τωση όµως αυτή σε ενδεχόµενη κίνηση της αγοράς ̟ρος την αντίθετη των ̟ροσδοκιών κατεύθυνση, η
µέγιστη δυνητική α̟ώλειά του είναι α̟εριόριστη.
> Ε̟ι̟λέον Κίνδυνοι Παραγώγων. α)Κίνδυνος Ακάλυ̟της Θέσης σε Παράγωγα: Είναι ο κίνδυνος ̟ου αναλαµβάνει ο ε̟ενδυτής στην
̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία έχει ̟ουλήσει δικαιώµατα αγοράς σε υ̟οκείµενα ̟ροϊόντα τα ο̟οία δεν έχει στην κατοχή του. Εάν η αγορά κινηθεί
ενάντια στην ̟ροσδοκία του ε̟ενδυτή - ̟ωλητή (η τιµή του υ̟οκείµενου ̟ροϊόντος στη spot αγορά είναι υψηλότερη α̟ό την τιµή εξάσκησης
του δικαιώµατος) ο αγοραστής του δικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωµα αυτό, µε συνέ̟εια ο ̟ωλητής να είναι
υ̟οχρεωµένος να αγοράσει το ̟ροϊόν στη spot αγορά, σε τιµή συνήθως ̟ολύ υψηλότερη α̟ό την τιµή (strike price) στην ο̟οία είναι
υ̟οχρεωµένος να το ̟ουλήσει στον αγοραστή. Κίνδυνος α̟ωλειών µέσω Λογαριασµών Περιθωρίου (Margin Account): Είναι ο κίνδυνος ̟ου
αναλαµβάνει ο ε̟ενδυτής (ο ο̟οίος έχει θέση στην αγορά ̟αραγώγων) να χάσει ολόκληρο το κεφάλαιο ̟ου έχει αρχικά ε̟ενδύσει. Εάν η αγορά
κινηθεί ενάντια στις εκτιµήσεις του ε̟ενδυτή θα ζητηθεί αυτόµατα η άµεση καταβολή ε̟ι̟ρόσθετων κεφαλαίων για ασφάλιση. Υ̟άρχει κατά
συνέ̟εια η ̟ιθανότητα α̟ώλειας ε̟ι̟ρόσθετων κεφαλαίων ̟έραν των αρχικών. Στην ελληνική αγορά, αδυναµία του ε̟ενδυτή να καλύψει τις
υ̟οχρεώσεις του µε margin call ̟ου έχει δεχθεί, ̟ροκαλεί την άµεση ρευστο̟οίηση του χαρτοφυλακίου του α̟ό την ΕΧΑΕ µε συνέ̟εια την
̟λήρη α̟ώλεια του ̟οσού ̟ου έχει καταθέσει στον λογαριασµό ̟εριθωρίου του. Ο καθορισµός των κατώτερων ορίων του ̟εριθωρίου ασφάλισης
γίνεται α̟ό την ΕΧΑΕ και βασίζεται στην ιστορική µεταβλητότητα των τιµών των υ̟οκείµενων ̟ροϊόντων. Η Εταιρεία ωστόσο δύναται να θέτει
υψηλότερα όρια σαν ̟εριθώρια ασφάλισης µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της ίδιας, όσο και του Πελάτη. β)Α̟όκλιση της Αγοράς των
̟αραγώγων α̟ό την αγορά των υ̟οκείµενων αξιών: ο κίνδυνος α̟όκλισης των τιµών ̟αραγώγων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων α̟ό τις
αντίστοιχες τιµές των υ̟οκείµενων αξιών λόγω των συνθηκών ή των κανόνων λειτουργίας της αγοράς των ̟αραγώγων ή της αγοράς των
υ̟οκείµενων αξιών. γ) Κίνδυνοι ε̟ενδυτικής ̟ρακτικής: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ενδυτής έχει ε̟ιλέξει να δανειστεί µετοχές µε σκο̟ό να τις
̟ουλήσει στην spot αγορά, ̟ρέ̟ει να είναι ενήµερος ότι οι µετοχές ̟ου δανείσθηκε µ̟ορεί να ζητηθεί να ε̟ιστραφούν ανά ̟άσα στιγµή. Ο
κίνδυνος σε αυτή την ̟ερί̟τωση ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ιθανότητα η τιµή της µετοχής στην spot αγορά τη στιγµή αγοράς ενδέχεται να είναι
υψηλότερη α̟ό την τιµή στην ο̟οία έχει ̟ωληθεί.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ενδυτής έχει ε̟ιλέξει να δανείσει µετοχές, θα ̟ρέ̟ει να είναι ενήµερος ότι όταν ζητήσει την ε̟ιστροφή των µετοχών, αυτές
ενδέχεται να του ε̟ιστραφούν τµηµατικά, σε µια ̟ερίοδο µερικών ηµερών. Ο κίνδυνος ̟ροκύ̟τει α̟ό την ενδεχόµενη αρνητική διαφορά στην
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τιµή των µετοχών τη στιγµή ̟ου θα ε̟ιστραφούν και τις τιµής ̟ου είχαν όταν είχε ζητηθεί η ε̟ιστροφή τους. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ενδυτής
̟ουλάει ΣΜΕ (short futures) ̟ου α̟αιτούν εκκαθάριση µέσω φυσικής ̟αράδοσης ή ̟ουλάει δικαιώµατα ̟ροαίρεσης χωρίς να έχει στην κατοχή
του τα αντίστοιχα υ̟οκείµενα µέσα, αναλαµβάνει τον κίνδυνο να υ̟οστεί δυνητικά α̟εριόριστες α̟ώλειες, εφόσον η αγορά κινηθεί σε αντίθετη
κατεύθυνση α̟ό τις ̟ροσδοκίες του. Ιδιαίτερο κίνδυνο εµ̟εριέχει η ̟ερί̟τωση ̟ώλησης δικαιωµάτων αγοράς (short call) αµερικάνικου τύ̟ου
ό̟ου ο αγοραστής µ̟ορεί να εξασκήσει τα δικαιώµατα αυτά ο̟οιαδή̟οτε στιγµή µε α̟οτέλεσµα ο ̟ωλητής ̟ου δεν έχει στην κατοχή του τα
αντίστοιχα υ̟οκείµενα µέσα να έχει αναλάβει ̟ολύ υψηλό κίνδυνο µε θεωρητικά α̟εριόριστες α̟ώλειες.
Σενάρια Α̟όδοσης Παραγώγων σε µεταβολή των συνθηκών µετά την αγορά του µέσου.
Σηµειώνεται ότι ανάλογα µε τη θέση ̟ου έχει ο ε̟ενδυτής ε̟ί ενός ̟αράγωγου χρηµατο̟ιστωτικού µέσου τα ̟αρακάτω σενάρια δύναται να
αντιστραφούν, δηλαδή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ενδυτής έχει θέση σε ένα ̟.χ put option το ̟αρακάτω ̟εριγραφόµενο θετικό σενάριο θα είναι

.

αρνητικό και το αρνητικό σενάριο θα είναι θετικό
• Θετικό Σενάριο: Αύξηση µεταβλητότητας στις τιµές των υ̟οκείµενων µέσων, αβεβαιότητα στην οικονοµία, αρνητικές ̟ροσδοκίες των
ε̟ενδυτών για το µέλλον. Το θετικό σενάριο αναµένεται να ε̟ιφέρει αύξηση στις τιµές των ̟αραγώγων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κέρδη για
τους ε̟ενδυτές σε ενδεχόµενη ̟ώληση τον διακρατούµενων ̟αραγώγων τους.
• Αρνητικό Σενάριο: Μείωση µεταβλητότητας στις τιµές των υ̟οκείµενων µέσων, σταθερό οικονοµικό ̟εριβάλλον .Το αρνητικό σενάριο
αναµένεται να ε̟ιφέρει ̟τώση στις τιµές των ̟αραγώγων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και ζηµίες για τους ε̟ενδυτές, σε ενδεχόµενη ̟ώληση των
διακρατούµενων ̟αραγώγων τους, οι ο̟οίες µ̟ορεί ανάλογα το είδος του ̟αραγώγου να φτάσουν ή και να ξε̟εράσουν το 100% του
ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.
Θεωρητικά
Σενάρια

Αρχική τιµή αγοράς
(ε̟ενδυµένο
κεφάλαιο)

Μεταβολή τιµής*

Τελική τιµή
(αξία ε̟ένδυσης)

Κέρδος /Ζηµία α̟ό
ενδεχόµενη ̟ώληση

Θετικό Σενάριο

100€

+10%

110€

+10€

Αρνητικό Σενάριο

100€

-90%

10€

-90€

*Οι µεταβολές της τιµής α̟οτελούν θεωρητικό ̟αράδειγµα και είναι ενδεικτικές. Οι θετικές µεταβολές της τιµής δύνανται να µην έχουν
συγκεκριµένο άνω όριο, ενώ οι αρνητικές µ̟ορεί να φτάσουν µέχρι και το -100% του αρχικού ε̟ενδυµένου κεφαλαίου.

Ε̟ενδύσεις σε Τρίτες Χώρες
Η λήψη και διαβίβαση εντολών ̟ελατών δύναται να αφορά κατάρτιση συναλλαγών ε̟ί χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο
δια̟ραγµάτευσης σε τό̟ους εκτέλεσης, ό̟ου η Εταιρεία δεν έχει ιδία ̟ρόσβαση αλλά α̟οκτά αυτήν µέσω συνεργαζόµενων ε̟ιχειρήσεων. Κατά
το χρόνο σύνταξης του ̟αρόντος, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ̟ρόσβασης και κατάρτισης συναλλαγών ε̟ί χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου
α̟οτελούν αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης τόσο στην Ευρω̟αϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες, σε οργανωµένες ή µη αγορές: Η.Π.Α., Γερµανία,
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισ̟ανία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, Ιταλία, Νότια Αφρική και
Κύ̟ρο. Γενικά χαρακτηριστικά των οργανωµένων και µη αγορών της σ̟ουδαιότερης α̟ό αυτή την ά̟οψη χώρας, των ΗΠΑ, έχουν ως εξής :
H κεφαλαιαγορά των Ηνωµένων Πολιτειών α̟αρτίζεται α̟ό χιλιάδες εταιρείες για τις ο̟οίες η ̟ληροφόρηση και το ε̟ί̟εδο κινδύνου διαφέρει
σηµαντικά, αναλόγως της κατηγορίας στην ο̟οία εντάσσεται κάθε εταιρεία. Μέσω της Εταιρείας, ο Πελάτης έχει ̟ρόσβαση σε όλες σχεδόν τις
οργανωµένες αγορές και εξωχρηµατιστηριακές αγορές (OTC) των Ηνωµένων Πολιτειών και ταυτόχρονα τη δυνατότητα ̟αροχής όλων των
̟ληροφοριών και των εκτιµήσεων αναλυτών ̟ου έχουν δηµοσιευθεί στο ε̟ενδυτικό κοινό δια του ̟ρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.
Τα οργανωµένα Χρηµατιστήρια (National Securities Exchanges) των ΗΠΑ έχουν λάβει άδεια λειτουργίας α̟ό την ε̟ο̟τική αρχή της χώρας
(SEC) και οι ε̟ιµέρους µετοχές υ̟όκεινται στον αυστηρό έλεγχό της. Τα οργανωµένα χρηµατιστήρια είναι τα ακόλουθα: American Stock
Exchange, Boston Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Stock Exchange, International Securities Exchange, The Nasdaq
Stock Market LLC, National, Stock Exchange, New York Stock Exchange, NYSE Arca, Inc., Philadelphia Stock Exchange. Στις OTC Markets
(Over-the-Counter Markets) εφαρµόζονται ελαστικότερα κριτήρια ως ̟ρος την δια̟ραγµάτευση µετοχών εταιρειών, συγκριτικά µε τα
κριτήρια ̟ου εφαρµόζονται στην ̟ροαναφερθείσα κατηγορία. Οι συναλλαγές στις αγορές αυτές εµ̟εριέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο και
̟ερισσότερες ευκαιρίες για γρήγορα κέρδη (ή γρήγορες α̟ώλειες). Οι µετοχές έχουν, µεταξύ άλλων, χαµηλότερη εµ̟ορευσιµότητα, µεγαλύτερες
διακυµάνσεις τιµών, µειωµένη ̟ληροφόρηση, λιγότερο έλεγχο, και κατώτερες τιµές α̟ό αυτών ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε οργανωµένα
χρηµατιστήρια και οργανωµένες αγορές. Οι διαµεσολαβητές στις αγορές αυτές διενεργούν ̟ράξεις ε̟ί των µετοχών µε τη µορφή του Ειδικού
∆ια̟ραγµατευτή (market maker) λόγω της χαµηλής εµ̟ορευσιµότητας. Οι δύο κύριες αγορές ̟ου εµ̟εριέχουν τέτοιες µετοχές γνωστές και ως
"penny stocks" είναι οι OTC Bulletin Board (OTC BB) και Pink Sheets.
3.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Η ε̟ένδυση σε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους οι ο̟οίοι δύνανται υ̟ό ̟ροϋ̟οθέσεις να µετριασθούν, ωστόσο δε δύνανται
να εξαλειφθούν ̟λήρως. Οι κίνδυνοι ̟ου αναλαµβάνουν οι ε̟ενδυτές συµµετέχοντας στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου δεν µ̟ορούν ό̟ως
είναι κατανοητό να ̟ροβλεφθούν ή να αντισταθµιστούν ̟λήρως και τούτο γιατί οι ιστορικές α̟οδόσεις δεν µ̟ορούν να εγγυηθούν µελλοντικές
α̟οδόσεις. Σε γενικό ε̟ί̟εδο, οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται στη µείωση της αξίας της ε̟ενδύσεως ή ακόµη και στην ̟λήρη α̟ώλεια του
ε̟ενδεδυµένου ̟οσού.
Η ̟αράθεση των κυριότερων κατηγοριών κινδύνων ̟ου ακολουθεί είναι ενδεικτική και σε γενικές γραµµές, οι κύριοι ε̟ενδυτικοί κίνδυνοι
συνοψίζονται ως εξής:
Κίνδυνος Αγοράς (market risk): Είναι ο κίνδυνος ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό µεταβολές σε γενικούς ̟αράγοντες της αγοράς ό̟ως ε̟ιτόκια, τιµές
µετοχών και δεικτών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές εµ̟ορευµάτων και δεικτών εµ̟ορευµάτων, µεταβολές στη µεταβλητότητα. Οι ε̟ενδυτές
̟αίρνοντας µια θέση στην αγορά αναλαµβάνουν τον κίνδυνο µείωσης των τιµών των χρηµατοοικονοµικών ̟ροϊόντων µε συνέ̟εια την α̟ώλεια
µέρους ή του συνόλου του ε̟ενδεδυµένου κεφαλαίου τους.
Κίνδυνος ε̟ιτοκίων (interest rate risk): Είναι ο κίνδυνος ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την κίνηση των ε̟ιτοκίων και την ε̟ίδρασή τους στην ̟αρούσα
αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατικών ροών µιας ε̟ένδυσης. Η ̟ορεία των ε̟ιτοκίων ενδέχεται να ε̟ηρεάσει τόσο τα κυβερνητικά
όσο και εταιρικά οµόλογα, καθώς και ̟αράγωγα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα και γενικά όλα τα ̟ροϊόντα ό̟ου υ̟άρχει µόχλευση.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό δυσµενείς µεταβολές στην ισοτιµία του ηµεδα̟ού για τους ε̟ενδυτές
νοµίσµατος και του νοµίσµατος στο ο̟οίο γίνεται η α̟οτίµηση του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού ̟ροϊόντος στο ο̟οίο έχουν ε̟ενδύσει.
Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk): Είναι ο κίνδυνος αδυναµίας έγκαιρης ρευστο̟οίησης ενός χρηµατοοικονοµικού ̟ροϊόντος και σε εύλογη
̟άντοτε τιµή. Σε ̟ερί̟τωση έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, ενδέχεται να µην είναι δυνατό να βρεθεί αγοραστής ή ̟ωλητής τη δεδοµένη
χρονική στιγµή, µε α̟οτέλεσµα η ε̟ένδυση ή α̟ό -ε̟ένδυση να καταστεί δύσκολη ή ακόµα και ανέφικτη.
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Ο κίνδυνος αυτός είναι ̟εριορισµένος για χρηµατοοικονοµικά ̟ροϊόντα ̟ου ̟αρουσιάζουν ιστορικά µεγάλη εµ̟ορευσιµότητα.
Κίνδυνος ̟ληθωρισµού (inflation risk): Είναι ο κίνδυνος α̟ώλειας της ̟ραγµατικής αξίας του κεφαλαίου λόγω µεγαλύτερης της αναµενόµενης
αύξησης του ̟ληθωρισµού. Η ̟ορεία του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ε̟ηρεάζει την ̟ραγµατική αξία του ε̟ενδυόµενου κεφαλαίου και των
̟ροσδοκώµενων α̟οδόσεων.
Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk): Είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων του εκδότη οµολόγων ή/και µετοχών ̟ρος τους
ε̟ενδυτές, γεγονός ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσει µέχρι και στην ̟τώχευση του εκδότη.
Κίνδυνος Πρόωρης Α̟ο̟ληρωµής (Early Redemption Risk): Είναι ο κίνδυνος ̟ου εµ̟εριέχουν ορισµένοι τύ̟οι οµολόγων οι ο̟οίοι ̟αρέχουν
την δυνατότητα στον εκδότη να ανακαλέσει και να α̟ο̟ληρώσει ̟ρόωρα τα εν λόγω οµόλογα. Ο κίνδυνος αυτός ̟ροκύ̟τει α̟ό την µη
συµφέρουσα για τον ε̟ενδυτή τιµή στην ο̟οία τα οµόλογα ανακαλούνται και α̟ο̟ληρώνονται.
Κίνδυνος Μόχλευσης: Είναι ο κίνδυνος ̟ου ̟ροέρχεται λόγω του ανοίγµατος θέσεων α̟ό τους ε̟ενδυτές, των ο̟οίων η αξία είναι
̟ολλα̟λάσια των αρχικά ε̟ενδεδυµένων κεφαλαίων. Ένας ε̟ενδυτής είτε µε τη χρήση λογαριασµών ̟ίστωσης στην spot αγορά είτε µε την
χρήση της αγοράς ̟αραγώγων µ̟ορεί να ̟άρει µια ε̟ενδυτική θέση η ο̟οία είναι κατά ̟ολύ µεγαλύτερη α̟ό το αρχικό ̟ρος ε̟ένδυση
κεφάλαιο. Συνέ̟εια αυτού του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού είναι ότι ακόµη και µια µικρή µεταβολή (θετική ή αρνητική) στο υ̟οκείµενο µέσο,
α̟οφέρει ̟ολλα̟λάσια µεταβολή στα ε̟ενδυµένα κεφάλαια. Η ̟ερί̟τωση αυτή αφορά κυρίως τα χαρτοφυλάκια ̟ου χρησιµο̟οιούν ̟αράγωγα
̟ροϊόντα σαν µέσο κερδοσκο̟ίας και όχι σαν µέσο αντιστάθµισης κινδύνου. Προκύ̟τει δε όταν και εάν η αγορά κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση
α̟ό αυτήν ̟ου ̟ροσδοκά ο ε̟ενδυτής, µε α̟οτέλεσµα ο ε̟ενδυτής να διατρέχει τον κίνδυνο α̟ώλειας ̟ερισσότερων κεφαλαίων α̟ό το αρχικώς
ε̟ενδεδυµένο κεφάλαιο.
Συστηµατικός κίνδυνος (Systematic Risk): Είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού ̟ροϊόντος λόγω ̟αραγόντων ̟ου
α̟ορρέουν α̟ό τη φύση της αγοράς. Αφορά τον κίνδυνο ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τη συσχέτιση της τιµής µιας µετοχής µε την ̟ορεία της αγοράς.
Ειδικός Κίνδυνος (Μη Συστηµατικός Κίνδυνος, Non Systematic Risk): Είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού
̟ροϊόντος λόγω εξωγενών ̟αραγόντων ̟ου ε̟ηρεάζουν κυρίως τον εκδότη του ̟ροϊόντος (οικονοµικά α̟οτελέσµατα, κλάδος
δραστηριο̟οίησης). Ο κίνδυνος αυτός δεν συµ̟εριλαµβάνεται στον κίνδυνο αγοράς.
Πολιτικός Κίνδυνος: Οι διεθνείς εξελίξεις σε ̟ολιτικό, δι̟λωµατικό και στρατιωτικό ε̟ί̟εδο, η εκλογή κυβέρνησης και οι συγκεκριµένες
κυβερνητικές ε̟ιλογές για κάθε τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής ε̟ηρεάζουν την ̟ορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών.
Λειτουργικός Κίνδυνος(operational risk): H ̟ιθανότητα οικονοµικής ζηµία ς εξαιτίας ανε̟άρκειας ή α̟οτυχίας εσωτερικών διαδικασιών,
ανθρώ̟ων και συστηµάτων ή εξαιτίας εξωτερικών γεγονότων.
Νοµικός Κίνδυνος: Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου δια̟ραγµατεύονται στις κεφαλαιαγορές, καθώς και ο
τρό̟ος και οι ̟ροϋ̟οθέσεις διενέργειας συναλλαγών ε̟’ αυτών, ενδέχεται να τρο̟ο̟οιούνται α̟ό τους αρµόδιους φορείς. Οι όροι και η
διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών µ̟ορούν ε̟ίσης να τρο̟ο̟οιηθούν α̟ό α̟οφάσεις των αρµόδιων φορέων. Οι
συναλλαγές ̟ου διέ̟ονται α̟ό ξένη νοµοθεσία ενδέχεται να εκθέσουν το ε̟ενδυόµενο κεφάλαιο σε ε̟ι̟ρόσθετους κινδύνους. Η ξένη νοµοθεσία
µ̟ορεί να ̟ροσφέρει ασθενέστερη ̟ροστασία στον ε̟ενδυτή συγκριτικά µε αυτή του ελληνικού δικαίου.
Κίνδυνος Συστηµάτων ∆ια̟ραγµάτευσης: Τα Συστήµατα ∆ια̟ραγµάτευσης, µέσω των ο̟οίων γίνεται η ̟ραγµατο̟οίηση των συναλλαγών,
υ̟όκεινται στον κίνδυνο της ̟ροσωρινής βλάβης ή διακο̟ής λειτουργίας.
Κίνδυνος ∆ιακανονισµού: Ο κίνδυνος διακανονισµού είναι ο κίνδυνος να µην ̟ραγµατο̟οιηθούν οι εκκαθαρίσεις των συναλλαγών για ένα ή
̟ερισσότερα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα µε βάση τα όσα έχουν συµφωνηθεί είτε εντός ρυθµιζόµενης αγοράς είτε όχι. Αυτό µ̟ορεί να συµβεί όταν
ένας α̟ό τους αντισυµβαλλόµενους δεν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε σχετικά µε το χρηµατικό µέρος της συναλλαγής είτε µε την φυσική
̟αράδοση των τίτλων.
Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε την έλλειψη διαφορο̟οίησης του χαρτοφυλακίου ε̟ενδύσεων.
Είναι ο κίνδυνος ̟ου αναλαµβάνει ε̟ενδυτής ̟ου ε̟ενδύει όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα σε ένα µόνον χρηµατο̟ιστωτικό µέσο. Η διασ̟ορά
του κεφαλαίου του σε ένα µεγάλο αριθµό µη συσχετιζόµενων ε̟ενδύσεων ελαχιστο̟οιεί τον κίνδυνο αυτό.
Κίνδυνος Θεµατοφυλακής: Πρόκειται για τον κίνδυνο ̟ου σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του θεµατοφύλακα ή του υ̟οθεµατοφύλακα (µη εκ̟λήρωση των καθηκόντων του ή ακόµη και ̟ερί̟τωση ̟τώχευσης), δηλαδή των οντοτήτων ̟ου έχουν αναλάβει την φύλαξη
και διαχείριση των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κεφαλαίων των ε̟ενδυτών.
Κίνδυνος του Τό̟ου Εκτέλεσης: Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς (ρυθµιζόµενη ή µη) στην ο̟οία
δια̟ραγµατεύεται ή αναφέρεται το συγκεκριµένο χρηµατο̟ιστωτικό µέσο.

4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Εταιρεία κατά την φύλαξη χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κεφαλαίων ̟ελατών, συµµορφώνεται µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία και
εφαρµόζει ̟ολιτική φύλαξης ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ελατών και ̟αροχής υ̟ηρεσιών θεµατοφυλακής, στην ο̟οία αναφέρονται όλα τα
α̟αραίτητα µέτρα και οι οργανωτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ασφάλεια, διαφάνεια και α̟οτελεσµατικότητα της φύλαξης των ̟εριουσιακών
στοιχείων των ̟ελατών. Πιο συγκεκριµένα:
> Το Τµήµα Θεµατοφυλακής της Εταιρείας διασφαλίζει το διαχωρισµό των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων των Πελατών ̟ου κατέχει η Εταιρεία,
α̟ό τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα της ίδιας της Εταιρείας καθώς και τη διάκριση των ̟εριουσιακών στοιχείων µεταξύ των Πελατών, έτσι ώστε να
̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια ο δικαιούχος και να α̟οκλείεται η χρησιµο̟οίησή τους α̟ό την Εταιρεία, α̟ό τρίτα µη-δικαιούχα ̟ρόσω̟α ή α̟ό
άλλους Πελάτες.
> Κατ' αναλογία το Λογιστήριο, ως το αρµόδιο Τµήµα της Εταιρείας για την τήρηση, ̟αρακολούθηση και έλεγχο κεφαλαίων, µεριµνά κατά
όµοιο τρό̟ο αναφορικά µε τα κεφάλαια των Πελατών και φροντίζει για το διαχωρισµό και την τήρηση αυτών χωριστά α̟ό τα κεφάλαια της
Εταιρείας καθώς και α̟ό τα κεφάλαια άλλων Πελατών.
> Το σύνολο των διαδικασιών ̟ου ακολουθούνται ̟ροκειµένου να υλο̟οιούνται τα ανωτέρω, βρίσκεται υ̟ό τη συνεχή ̟αρακολούθηση και
έλεγχο του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας το ο̟οίο και ̟αρεµβαίνει διορθωτικά και ενισχυτικά των ακολουθούµενων
ενεργειών σε κάθε ̟ερί̟τωση ό̟ου κρίνει σκό̟ιµο κάτι τέτοιο.
> Η Εταιρεία αντιµετω̟ίζει ο̟οιαδή̟οτε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα και κεφάλαια ̟ου φυλάσσονται για λογαριασµό του Πελάτη ως
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα και κεφάλαια ̟ου ανήκουν στον Πελάτη και δε θα τα χρησιµο̟οιεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων
Πελατών ή για λογαριασµό ο̟οιουδή̟οτε τρίτου, εκτός εάν άλλως, ρητώς και εγγράφως, συµφωνηθεί.
4.1 Τήρηση κεφαλαίων Πελάτη. Τα κεφάλαια του Πελάτη κατατίθενται σε τρα̟εζικούς λογαριασµούς ̟ιστωτικών ιδρυµάτων ε̟' ονόµατι της
Εταιρείας και για λογαριασµό των Πελατών της. Τα συνεργαζόµενα ̟ιστωτικά ιδρύµατα (της Ελλάδας ή του εξωτερικού) ε̟ιλέγονται µε
κριτήρια την αξιο̟ιστία, τη φερεγγυότητα, το µέγεθος και τη φήµη τους, καθώς ε̟ίσης και µε βάση το βαθµό εξυ̟ηρέτησης των αναγκών των
Πελατών, την ̟οιότητα της συνεργασίας, το κόστος τήρησης των λογαριασµών, την α̟όδοσή τους. Σε ̟ερί̟τωση συνεργασίας µε ̟ιστωτικό
ίδρυµα εκτός Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ελέγχεται καταρχάς το θεσµικό ̟λαίσιο και το κανονιστικό καθεστώς λειτουργίας ̟ου διέ̟ει τη λειτουργία
του και ιδίως, ο βαθµός ύ̟αρξης τουλάχιστον ισοδύναµων κανόνων λειτουργίας µε αυτούς ̟ου ισχύουν στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Εφόσον αυτό
εξασφαλίζεται, ακολουθεί ο έλεγχος ̟λήρωσης των κριτηρίων ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν και για τα εντός Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ιστωτικά ιδρύµατα.
> Ο έλεγχος των τρα̟εζικών υ̟ολοί̟ων του συνόλου των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων µε τα ο̟οία η Εταιρεία συνεργάζεται είναι καθηµερινός, ό̟ως
καθηµερινή είναι και η συµφωνία µεταξύ των τηρούµενων α̟ό την Εταιρεία στοιχείων και των στοιχείων ̟ου τηρούνται στα συνεργαζόµενα
̟ιστωτικά ιδρύµατα ( extrait).
> Ενεργώντας ̟ρος όφελος των Πελατών και κατό̟ιν εντολής τους, η Εταιρεία δύναται να το̟οθετεί κεφάλαια αυτών σε ̟ροθεσµιακές
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καταθέσεις ̟οικίλης διάρκειας, συµ̟εριλαµβανόµενης της ηµερήσιας (daily repos). Οι το̟οθετήσεις αυτές δύνανται να αφορούν ̟ερισσότερους
α̟ό έναν Πελάτες καθένας εκ των ο̟οίων κατά τη λήξη κάθε τέτοιας το̟οθέτησης, ̟ιστώνεται την α̟όδοση ̟ου του αναλογεί α̟ό την εκάστοτε
το̟οθέτηση σύµφωνα µε το ̟οσό συµµετοχής του σε αυτή και το ύψος της α̟όδοσης κάθε τέτοιας το̟οθέτησης. Για την ̟αροχή αυτής της
υ̟ηρεσίας η Εταιρεία δύναται να θέτει ειδικούς όρους, ό̟ως, ̟.χ. η θέσ̟ιση ελάχιστου ̟οσού συµµετοχής κάθε Πελάτη. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η
Εταιρεία δηλώνει και ο Πελάτης α̟οδέχεται ότι η α̟όδοση τέτοιων το̟οθετήσεων είναι καθηµερινά µεταβαλλόµενη και ως εκ τούτου, ουδείς
εγγυάται το ύψος της αφενός και αφετέρου, καµία συγκεκριµένη ληφθείσα α̟όδοση δε µ̟ορεί να θεωρείται ότι θα ε̟αναληφθεί.
> Σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική νοµοθεσία ̟ερί του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Ε̟ενδύσεων (ΤΕΚΕ), α̟ό την εγγύηση
καλύ̟τεται ο ̟ραγµατικός δικαιούχος, εφόσον το ̟ρόσω̟ο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία µία
κατάθεση καθίσταται µη διαθέσιµη .Σε ̟ερί̟τωση ̟ολλών ̟ραγµατικών δικαιούχων, για την εφαρµογή του καλυ̟τόµενου ορίου των εκατό
χιλιάδων (100.000) Ευρώ ως ανώτερο όριο α̟οζηµίωσης για καλυ̟τόµενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου καλύ̟τεται
α̟ό το ΤΕΚΕ, λαµβάνεται υ̟όψη το µερίδιο ̟ου αναλογεί στον καθένα µε βάση τις νόµιµες ή συµβατικές ρυθµίσεις ̟ου διέ̟ουν τη διαχείριση
των κατατεθέντων ̟οσών.
> Η Εταιρεία κατά την ̟αροχή των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών θα συµφωνεί µε τον Πελάτη την ε̟ιφύλαξη του δικαιώµατός της να συµψηφίζει
µετρητά διαθέσιµα ή εάν αυτά δεν ε̟αρκούν να ρευστο̟οιεί ικανά χρηµατο̟ιστωτικά µέσα του Πελάτη ̟ροκειµένου να συµψηφίσει µέρος ή και
το σύνολο του ̟ροϊόντος ρευστο̟οίησης µε ο̟οιοδή̟οτε οφειλόµενο δυνάµει σχετικής συµβάσεως ̟οσό.
4.2Τήρηση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων Πελάτη. Το Τµήµα Θεµατοφυλακής διεξάγει συνεχείς ελέγχους και συµφωνίες των τηρούµενων στην
Εταιρεία στοιχείων µε τα αντιστοίχως καταχωρηµένα στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΕΧΑΕ και ταυτόχρονα µεριµνά, για την α̟όδοση σε
κάθε δικαιούχο Πελάτη τυχόν µερισµάτων, τόκων, κου̟ονιών ή άλλων ωφελειών. Ωστόσο, η Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη σε ̟ερί̟τωση
σφαλµάτων ή ̟ροβληµάτων στη λειτουργία του ΣΑΤ.
> Χρηµατο̟ιστωτικά µέσα του Πελάτη ενδέχεται να φυλάσσονται α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο/θεµατοφύλακα στα ̟λαίσια εκτέλεσης ειδικών
συµβάσεων µε τον Πελάτη, ό̟ως είναι η ̟αροχή ̟ιστώσεων για διενέργεια συναλλαγών, η ̟ραγµατο̟οίηση συναλλαγών ε̟ί ̟αραγώγων
̟ροϊόντων ή ε̟ί χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε τό̟ους εκτέλεσης στους ο̟οίους η Εταιρεία δεν έχει ιδία ̟ρόσβαση. Η
καταχώρηση των τίτλων σε θεµατοφύλακα διενεργείται έτσι ώστε αναµφισβήτητα να ̟ροκύ̟τει η κυριότητα κάθε δικαιούχου Πελάτη. Στις
̟ερι̟τώσεις αυτές, ο θεµατοφύλακας ̟ου ε̟ιλέγεται κάθε φορά µ̟ορεί να είναι µόνο αξιό̟ιστο και φερέγγυο Κεντρικό Μητρώο ή άλλο
εξουσιοδοτηµένο Κεντρικό Α̟οθετήριο Τίτλων, Σύστηµα Τήρησης Τίτλων σε Λογιστική Μορφή, ̟ιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ ̟ου διαθέτει άδεια
̟αροχής των υ̟ηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης τίτλων και κατά τη σύναψη συµβατικής σχέσης µαζί του, η Εταιρεία ενεργεί έτσι
ώστε να ̟ροστατεύονται τα δικαιώµατα των Πελατών και να καθίσταται σαφής ο ακριβής τρό̟ος τήρησης των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων των
Πελατών α̟ό το θεµατοφύλακα. Σε κάθε ̟ερί̟τωση συνεργασίας της Εταιρείας µε αλλοδα̟ή ε̟ιχείρηση, για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, ισχύει ότι οι
ε̟ιχειρήσεις αυτές υ̟άγονται στο θεσµικό ̟λαίσιο της χώρας καταγωγής τους και ε̟οµένως τα δικαιώµατα και η ̟ροστασία των Πελατών
α̟ορρέουν α̟ό το δίκαιο της χώρας αυτής. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ̟ράξεις και ̟αραλήψεις των συνεργαζόµενων µε
αυτήν ε̟ιχειρήσεων. Κατά το χρόνο σύνταξης του ̟αρόντος, συνεργαζόµενες εταιρείες ̟ου λειτουργούν ως θεµατοφύλακες τίτλων Πελατών της
Εταιρείας είναι η Eurobank Ergasias, η Τρά̟εζα Πειραιώς και η Εθνική Τρά̟εζα. Η Εταιρεία ε̟ιφυλάσσεται για ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική
συνεργασία µε άλλους θεµατοφύλακες ή για διακο̟ή ο̟οιασδή̟οτε α̟ό τις ήδη υφιστάµενες.
4.3Χρησιµο̟οίηση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ελατών
Η χρησιµο̟οίηση α̟ό την Εταιρεία χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου ανήκουν σε Πελάτη, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου Πελάτη,
για ο̟οιοδή̟οτε λόγο και, ιδίως, για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µόνο κατό̟ιν σύναψης ειδικής, έγγραφης
και ρητής συµφωνίας µε τον Πελάτη. Σε κάθε τέτοια ̟ερί̟τωση, τηρούνται αναλυτικά ανά Πελάτη αρχεία ̟ου ̟εριγράφουν λε̟τοµερώς κάθε
̟τυχή αυτής της συµφωνίας, αναδεικνύουν, σε ̟ρώτη ζήτηση, την αυστηρή τήρησή της και ̟αρέχουν όλη την α̟αιτούµενη ενηµέρωση ̟ρος τον
Πελάτη.
> Η τήρηση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κεφαλαίων του Πελάτη σε συλλογικό λογαριασµό είναι εφικτή, µόνο εφόσον εξασφαλίζεται η ρητή
συγκατάθεση και συνά̟τεται ειδική, έγγραφη συµφωνία µε τον Πελάτη, του ο̟οίου τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ̟ρόκειται να ̟εριληφθούν σε
συλλογικό λογαριασµό, µε δεδοµένο ότι οι συλλογικοί λογαριασµοί λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ̟ου σε κάθε ̟ερί̟τωση
εµ̟λέκεται και ενδέχεται να υφίστανται ̟εριορισµοί, στους ο̟οίους οι συµµετέχοντες οφείλουν να ̟ροσαρµόζονται. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές,
ενδέχεται οι συναλλαγές µεταξύ Εταιρείας και Πελάτη να διέ̟ονται α̟ό τους κανόνες ̟αράδοσης ε̟ί ̟ληρωµή ( delivery versus payment ),
ό̟ου το χαρτοφυλάκιο του Πελάτη κατατίθεται και φυλάσσεται σε έναν ή ̟ερισσότερους θεµατοφύλακες, µε τους ο̟οίους η Εταιρεία έχει
συνάψει σχετική σύµβαση ̟ροκειµένου να εξασφαλίσει την τήρηση α̟ό αυτούς των όρων ̟αράδοσης έναντι ̟ληρωµής µε ̟ροσκόµιση νοµίµων
δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή. Η τήρηση των σχετικών αρχείων είναι, και στην ̟ερί̟τωση αυτή, ακριβής και λε̟τοµερής έτσι ώστε, ό̟ως
και στις ̟ερι̟τώσεις χρησιµο̟οίησης τίτλων µε σκο̟ό το δανεισµό τους ή µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο σκο̟ό, τα αναλογούντα ανά Πελάτη
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα να εξειδικεύονται στα βιβλία της Εταιρείας και να συµφωνούνται τόσο σε ατοµική (ανά Πελάτη) βάση όσο και σε
ενο̟οιηµένη (ανά τίτλο), καθώς και να είναι εφικτή η ̟αρακολούθηση όλων των σχετικών ̟ράξεων και εγγραφών ώστε να διασφαλίζονται τα
συµφέροντα των Πελατών και η κατανοµή κερδών και ζηµιών.
> Τόσο σε ̟ερι̟τώσεις χρησιµο̟οίησης χρηµατο̟ιστωτικών µέσων Πελατών, όσο και σε ̟ερι̟τώσεις τήρησης αυτών σε συλλογικό λογαριασµό,
η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υ̟’ αριθµ. 1/452/2007 Α̟όφασης του ∆Σ της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει ̟λήρως τον Πελάτη
για όλα τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους, τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις του, το ισχύον σε κάθε ̟ερί̟τωση θεσµικό ̟λαίσιο, τους όρους
εµ̟ράγµατης ασφάλειας ή βάρους και τα τυχόν δικαιώµατα συµψηφισµού ̟ου έχουν ή µ̟ορεί να α̟οκτήσουν είτε η Εταιρεία είτε ο
θεµατοφύλακας ε̟ί των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων του Πελάτη και για κάθε άλλο στοιχείο θα ήταν α̟αραίτητο στον Πελάτη,
̟ροκειµένου να διαµορφώσει ιδία αντίληψη και να α̟οφασίσει για την ̟αροχή της συγκατάθεσής του ή όχι.
4.4Τήρηση αρχείων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων & κεφαλαίων Πελάτη. Σε κάθε ̟ερί̟τωση φύλαξης χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κεφαλαίων
Πελάτη α̟ό την Εταιρεία, τα Τµήµατα Θεµατοφυλακής και Λογιστηρίου µεριµνούν αντίστοιχα για την τήρηση των ανά ̟ερί̟τωση αρχείων και
λογαριασµών κατά τρό̟ο ώστε:
• Ο διαχωρισµός ̟εριουσιακών στοιχείων κάθε Πελάτη, α̟ό τα ̟εριουσιακά στοιχεία άλλων Πελατών ή της Εταιρείας ή ο̟οιουδή̟οτε
τρίτου (̟.χ. θεµατοφύλακα), να υφίσταται ανά ̟άσα στιγµή και να ̟αρουσιάζεται χωρίς καθυστέρηση σε ̟ρώτη ζήτηση.
• Να ελέγχεται και να συµφωνείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα το σύνολο των εγγραφών σε κάθε έναν α̟ό τους κατά ̟ερί̟τωση
εξεταζόµενους λογαριασµούς, µε τις καταχωρήσεις και το ̟εριεχόµενο των αντιστοίχως τηρουµένων λογαριασµών σε θεµατοφύλακα. Σε
κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιβάλλεται α̟ό τη φύση των διενεργούµενων εργασιών ( ̟.χ. διακανονισµός συναλλαγών σε ̟αράγωγα, κινήσεις
τρα̟εζικών λογαριασµών κ.λ.̟. ) οι έλεγχοι και οι συµφωνίες είναι καθηµερινές.
• Να καταγράφεται η ηµεροµηνία και το αίτιο κάθε κίνησης χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και κεφαλαίων Πελατών, καθώς και το νέο
υ̟όλοι̟ο ̟ου διαµορφώνεται µετά την κίνηση αυτή στα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα και κεφάλαια σε κάθε λογαριασµό και για κάθε
χρηµατο̟ιστωτικό µέσο.
4.5 Ενηµέρωση ̟ελάτη όσον αφορά την κατοχή χρηµατο̟ιστωτικών µέσων
Η Εταιρεία α̟οστέλλει στον ̟ελάτη, σε τριµηνιαία βάση, έγγραφη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση η ο̟οία ̟εριλαµβάνει κατάσταση των
χρηµατο̟ιστωτικών µέσων του ̟ελάτη ̟ου κατέχει µε το αναγκαίο κατά νόµο ̟εριεχόµενο, εκτός εάν µία τέτοια κατάσταση έχει ήδη
̟αρασχεθεί στον ̟ελάτη µέσω άλλης ̟εριοδικής κατάστασης α̟ό την ίδια ή τρίτο ή εάν η Εταιρεία ̟αρέχει στον ̟ελάτη ̟ρόσβαση (µέσω
κατάλληλης εφαρµογής -internet), το ο̟οίο θεωρείται σταθερό µέσο, α̟ό το ο̟οίο ο ̟ελάτης µ̟ορεί να α̟οκτήσει ε̟ικαιρο̟οιηµένες
καταστάσεις των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία.
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5) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όλες οι χρεώσεις ̟ου ε̟ιβαρύνουν τους ̟ελάτες µας σχετικά µε την ̟αροχή ε̟ενδυτικών και ̟αρε̟όµενων υ̟ηρεσιών και την εκτέλεση
συναλλαγών σε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα είναι σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµολογιακή ̟ολιτική της Εταιρείας και τις σχετικές
κανονιστικές/φορολογικές διατάξεις και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας www.axonsec.gr.Η τιµολογιακή ̟ολιτική της
Εταιρείας είναι διαθέσιµη στον ̟ελάτη, ̟ρος ενηµέρωσή του, ̟ριν την ̟αροχή ε̟ενδυτικών και ̟αρε̟όµενων υ̟ηρεσιών.
Η Εταιρεία γνωστο̟οιεί στον Πελάτη το συνολικό ̟οσό των ̟ροµηθειών και χρεώσεων και του κόστους και των ε̟ιβαρύνσεων ̟ου βαρύνουν
τον Πελάτη και α̟ορρέουν α̟ό κάθε συναλλαγή ̟ου εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασµό του Πελάτη, τόσο εκ των ̟ροτέρων όσο και σε ετήσια
βάση α̟ολογιστικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ραγµατικό κόστος δεν είναι διαθέσιµο εκ των ̟ροτέρων, η Εταιρεία δύναται να στηρίζει την
ενηµέρωσή της σε εύλογες εκτιµήσεις.
Περιεχόµενο ενηµέρωσης
Στον ̟ελάτη ̟αρέχεται ως ενηµέρωση:
α) Το συνολικό κόστος και ε̟ιβαρύνσεων ̟ου χρεώνονται α̟ό την Εταιρεία ή α̟ό άλλα µέρη, στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Πελάτης έχει ̟αρα̟εµφθεί
σε αυτά, για την ε̟ενδυτική υ̟ηρεσία (τις ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες) και/ή ̟αρε̟όµενες υ̟ηρεσίες ̟αρεχόµενες στον ̟ελάτη. Όταν η Εταιρεία
̟ροτείνει ή διαθέτει στον Πελάτη υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό άλλη ε̟ιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις ε̟ιβαρύνσεις των υ̟ηρεσιών της µε
τα κόστη και τις ε̟ιβαρύνσεις των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχονται α̟ό την άλλη ε̟ιχείρηση. Οι ̟ληρωµές τρίτων µερών, εισ̟ραττόµενες α̟ό την
Εταιρεία σε σχέση µε την ε̟ενδυτική υ̟ηρεσία ̟ου ̟αρέχεται σε ̟ελάτη, αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά κόστη και ε̟ιβαρύνσεις
̟ροστίθενται και εκφράζονται ως χρηµατικό ̟οσό και ως ̟οσοστό.
β) Το συνολικό κόστος και ε̟ιβαρύνσεις ̟ου σχετίζονται µε την κατασκευή και διαχείριση των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων, ως άθροισµα.
γ) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο̟οιοδή̟οτε µέρος του συνολικού κόστους και ε̟ιβαρύνσεων ̟ρέ̟ει να καταβληθεί σε ξένο νόµισµα ή αντι̟ροσω̟εύει
̟οσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, ̟αρέχεται ένδειξη του σχετικού νοµίσµατος και ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη µετατρο̟ής.
δ) Α̟εικόνιση του αθροιστικού α̟οτελέσµατος του κόστους ε̟ί της α̟όδοσης κατά την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών.
Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενηµέρωση κατό̟ιν αιτήµατός του.
Εκ των ̟ροτέρων ̟ληροφόρηση για το κόστος των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων:
Η ως άνω ̟ληροφόρηση υ̟ό β) ̟αρέχεται τον Πελάτη εκ των ̟ροτέρων στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) όταν η Εταιρεία ̟ροτείνει ή διαθέτει χρηµατο̟ιστωτικά µέσα σε ̟ελάτες ή
β) όταν η Εταιρεία ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει στον Πελάτη έγγραφα βασικών ̟ληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών ̟ληροφοριών για ε̟ενδυτές ̟ου
αφορούν συσκευασµένα ε̟ενδυτικά ̟ροϊόντα για ιδιώτες ε̟ενδυτές και ε̟ενδυτικά ̟ροϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP) όσον αφορά τα
σχετικά χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε την οικεία ενωσιακή νοµοθεσία.
Ετήσια ̟εριοδική ̟ληροφόρηση:
Η Εταιρεία ̟αρέχει ε̟ίσης ετήσια ̟ληροφόρηση για όλα τα κόστη και ε̟ιβαρύνσεις ̟ου σχετίζονται µε τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα και τις
ε̟ενδυτικές ή ̟αρε̟όµενες υ̟ηρεσίες σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχει ̟ροτείνει ή διαθέσει τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ή έχει ̟αράσχει στον ̟ελάτη το
βασικό έγγραφο ̟ληροφοριών ή το έγγραφο βασικών ̟ληροφοριών για ε̟ενδυτές και διατηρεί ή διατηρούσε σταθερή σχέση µε τον Πελάτη
στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω ̟ληροφόρηση βασίζεται στο ̟ραγµατικό κόστος και ̟αρέχεται σε εξατοµικευµένη βάση. Η
Εταιρεία µ̟ορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ̟αρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική ̟ληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη και τις
ε̟ιβαρύνσεις των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών και των χρηµατο̟ιστωτικών σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες ̟εριοδικές εκθέσεις ̟ου ̟αρέχει στον
Πελάτη.
5.1 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στα ̟λαίσια ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών εκτός της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατό̟ιν εκτέλεσης εντολής ενός ̟ελάτη σε ο̟οιοδή̟οτε
χρηµατο̟ιστωτικό µέσο η Εταιρία ̟αρέχει στον ̟ελάτη µέσω ταχυδροµείου ή ο̟οιουδή̟οτε άλλου σταθερού µέσου ε̟ικοινωνίας έχει
συµφωνηθεί µαζί του, τις ̟ιο ουσιώδεις ̟ληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης εντολής. Συγκεκριµένα η Εταιρία ̟αρέχει
αµέσως στον ̟ελάτη την ε̟ιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε ̟ερί̟τωση όχι αργότερα α̟ό την ̟ρώτη εργάσιµη
ηµέρα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η εντολή εκτελεστεί α̟ό κά̟οιον τρίτο, η Εταιρία α̟οστέλλει στον ̟ελάτη την εν λόγω ε̟ιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής,
όταν τη λάβει α̟ό τον τρίτο και σε κάθε ̟ερί̟τωση όχι αργότερα α̟ό την ̟ρώτη εργάσιµη µέρα µετά τη λήψη της ε̟ιβεβαίωσης α̟ό τον τρίτο. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος α̟οστέλλει α̟ευθείας στον ̟ελάτη την εν λόγω ε̟ιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, η ε̟ιχείρηση δεν είναι υ̟οχρεωµένη να
α̟οστείλει ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής.
Η Εταιρεία α̟οστέλλει στον ̟ελάτη, σε τριµηνιαία βάση, κατάσταση των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων του ̟ελάτη ̟ου κατέχει µε το αναγκαίο κατά
νόµο ̟εριεχόµενο, εκτός εάν µία τέτοια κατάσταση έχει ήδη ̟αρασχεθεί στον ̟ελάτη µέσω άλλης ̟εριοδικής κατάστασης ή εάν η Εταιρεία
̟αρέχει στον ̟ελάτη ̟ρόσβαση (µέσω κατάλληλης εφαρµογής –internet) σύστηµα, το ο̟οίο θεωρείται σταθερό µέσο, α̟ό το ο̟οίο ο ̟ελάτης
µ̟ορεί να α̟οκτήσει ε̟ικαιρο̟οιηµένες καταστάσεις των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία.
∆υνάµει της MiFID II η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να συµφωνεί σε ̟εριορισµένη εφαρµογή των α̟αιτήσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται σχετικά µε
την ενηµέρωση των ̟ελατών στο ̟λαίσιο ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών εκτός της διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην ̟ερί̟τωση των ε̟ιλέξιµων
αντισυµβαλλοµένων.

6) ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ
6.1 Ε̟ενδυτικές Υ̟ηρεσίες ̟λην διαχείρισης και ανεξάρτητων ε̟ενδυτικών συµβουλών
Ενδεικτικά, η Εταιρία µ̟ορεί να καταβάλλει ή να εισ̟ράττει αντι̟αροχές α̟ό τρίτους στις κάτωθι ̟ερι̟τώσεις:
> Σε ̟ερί̟τωση σύστασης Πελάτη α̟ό συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση, ό̟ως ̟.χ. σε ̟ερι̟τώσεις συνεργασιών στα ̟λαίσια εξωτερικής ανάθεσης,
για την ̟αροχή των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών ̟ου διέ̟ονται α̟ό τους όρους της Βασικής Σύµβασης, ο Πελάτης ε̟ιβαρύνεται µόνο α̟ό την
̟ροαναφερθείσα τιµολογιακή ̟ολιτική. Ποσοστό της ̟ροµήθειας ̟ου καταβάλλει ο Πελάτης ̟αρέχεται ως αµοιβή της συνεργαζόµενης
ε̟ιχείρησης σε µηνιαία βάση ή ό̟ως αλλιώς συµφωνηθεί. Το ύψος της αντι̟αροχής ̟ου ̟αρέχεται α̟οτελεί αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης
και συµφωνίας µε τη συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση.
> Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου η εντολή του Πελάτη διαβιβάζεται ̟εραιτέρω α̟ό την Εταιρεία ̟ρος εκτέλεση σε συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση, ο Πελάτης
ενδέχεται είτε να ε̟ιβαρυνθεί µόνο µε τις χρεώσεις ̟ου η τιµολογιακή ̟ολιτική της Εταιρείας αναφέρει, είτε και µε χρεώσεις ̟ου αφορούν και
̟ηγάζουν α̟οκλειστικά α̟ό τη συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση. Η ακολουθούµενη τελικώς ̟ολιτική, διαµορφώνεται εκάστοτε α̟ό τις διµερείς
συµβάσεις µεταξύ Εταιρείας και συνεργαζόµενης ε̟ιχείρησης, οι ο̟οίες ορίζουν ε̟ίσης και τα ζητήµατα αντι̟αροχών µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών. Η Εταιρεία δεσµεύεται, στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, να ̟ληροφορεί τον Πελάτη για το σύνολο των χρεώσεων ̟ου
ενδέχεται να ε̟ωµισθεί ̟ριν την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και τη διενέργεια συναλλαγών αυτών των ̟ερι̟τώσεων και, ιδίως, για εκείνες ̟ου
αφορούν τις συνεργαζόµενες ε̟ιχειρήσεις καθώς και το εκάστοτε ισχύον καθεστώς αντι̟αροχών.
> Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο Πελάτης δύναται να α̟ευθύνεται στην Εταιρεία για ε̟ακριβή και λε̟τοµερή ̟ληροφόρηση ε̟ί των αντι̟αροχών της
Εταιρείας α̟ό / και ̟ρος τις συνεργαζόµενες ε̟ιχειρήσεις.
> Στις αντι̟αροχές δεν ̟εριλαµβάνονται οι καταβολές αµοιβών ή οφέλους ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν ή ̟ου είναι αναγκαίες για την ̟αροχή των
ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών ό̟ως τα τέλη διακανονισµού και τα χρηµατιστηριακά τέλη, τα έξοδα φύλαξης, τα ρυθµιστικά τέλη ή τα νοµικά
έξοδα κτλ.
6.2 ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και ̟αροχή ανεξάρτητων ε̟ενδυτικών συµβουλών
> Στην ̟ερί̟τωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των ανεξάρτητων ε̟ενδυτικών συµβουλών η Εταιρία δεν α̟οδέχεται ούτε
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̟αρακρατεί η ίδια αµοιβές, ̟ροµήθειες ή άλλα χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη ̟ου τυχόν καταβάλλονται ή ̟αρέχονται στην Εταιρεία
α̟ό ή α̟ό ̟ρόσω̟ο ̟ου ενεργεί για λογαριασµό τρίτου σε σχέση µε τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό την Εταιρία στον Πελάτη.

7) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Υ̟οχρέωση για Εκτέλεση Εντολών στο Πλαίσιο MiFID II
Κατά την εκτέλεση µίας εντολής για λογαριασµό ενός Ιδιώτη ή Ε̟αγγελµατία ̟ελάτη, η Εταιρεία λαµβάνει ε̟αρκή µέτρα ̟ροκειµένου να
ε̟ιτύχει το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα, λαµβάνοντας υ̟’ όψιν την τιµή, τα κόστη, την ταχύτητα, την ̟ιθανότητα εκτέλεσης και εκκαθάρισης
της εντολής, το µέγεθος, τη φύση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟αράµετρο, σχετική µε την εκτέλεση της εντολής.
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν υ̟άρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του ̟ελάτη, η Εταιρία εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες.
Στο ̟λαίσιο διαχείρισης και εκτέλεσης εντολών ̟ελατών σε χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, η Εταιρία έχει θεσ̟ίσει και ακολουθεί Πολιτική Εκτέλεσης
Εντολών. Η Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρούνται ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Εταιρία ε̟ιτυγχάνει το καλύτερο
δυνατό α̟οτέλεσµα όταν διαχειρίζεται και εκτελεί εντολές για λογαριασµό των ̟ελατών της.
Η ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών της Εταιρείας είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση : www.axonsec.gr. Ο Πελάτης
έχει λάβει ̟λήρη και σαφή γνώση της ̟ολιτικής αυτής, την ο̟οία και α̟οδέχεται στο σύνολό της ήδη µε την υ̟ογραφή της Βασικής Σύµβασης. Η
Εταιρεία διατηρεί ̟άντοτε το δικαίωµα τρο̟ο̟οίησης της ̟ολιτικής εκτέλεσης εντολών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 17.2. της Βασικής
Σύµβασης.
Συνο̟τικά, η ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών της Εταιρείας έχει ως εξής :
ΟΡΙΣΜΟΙ
Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών: είναι η διαδικασία ̟ου εφαρµόζεται και δεσµεύει την Εταιρεία σχετικά µε τον τρό̟ο ̟ου λαµβάνει,
διαχειρίζεται, και ̟εραιτέρω εκτελεί ή διαβιβάζει ̟ρος εκτέλεση την εντολή Πελάτη.
Τό̟ος Εκτέλεσης: είναι οι οργανωµένες αγορές, οι Πολυµερείς ή εναλλακτικοί Μηχανισµοί ∆ια̟ραγµάτευσης, συστηµατικός εσωτερικο̟οιητής,
ειδικός δια̟ραγµατευτής, ή ο̟οιοσδή̟οτε άλλος ̟άροχος ρευστότητας ή µια οντότητα ̟ου ε̟ιτελεί σε τρίτη χώρα λειτουργία όµοια µε τις
̟αρα̟άνω λειτουργίες στα ο̟οία διατίθενται ̟ρος αγορά ή ̟ώληση τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ε̟ί των ο̟οίων ο Πελάτης ε̟ιθυµεί να
καταρτίσει συναλλαγές.
Τό̟ος Ίδιας Εκτέλεσης : είναι ο Τό̟ος Εκτέλεσης στον ο̟οίο η Εταιρεία είναι Μέλος και έχει άµεση ̟ρόσβαση, εκτελώντας η ίδια τις εντολές
̟ελατών της.
Αντισυµβαλλόµενος : είναι συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση, ̟ρος την ο̟οία η Εταιρεία διαβιβάζει τις εντολές ̟ελατών ̟ρος εκτέλεση, γεγονός ̟ου
λαµβάνει χώρα όταν η Εταιρεία δεν έχει άµεση ̟ρόσβαση σε Τό̟ους Εκτέλεσης ό̟ου δια̟ραγµατεύονται χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ε̟ί των
ο̟οίων ο Πελάτης ε̟ιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές. Κατά την ηµεροµηνία λήψης του ̟αρόντος εγγράφου, οι συνεργαζόµενες µε την
Εταιρεία εκτελούσες ε̟ιχειρήσεις είναι οι Degiro, Saxo Bank, Exante, & Interactive Brokers. Η Εταιρεία ε̟ιφυλάσσεται για ο̟οιαδή̟οτε
µελλοντική συνεργασία µε άλλες εκτελούσες ε̟ιχειρήσεις ή για διακο̟ή της ήδη υφιστάµενης συνεργασίας µε τις ανωτέρω αναφερθείσες
συνεργαζόµενες εκτελούσες ε̟ιχειρήσεις. Ο Πελάτης ρητά συναινεί δια της ̟αρούσας ότι θα ενηµερώνεται για ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή
σχετικά α̟ό την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση www.axonsec.gr ό̟ου είναι δηµοσιευµένη η ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών
της Εταιρείας.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρµόζεται για όλες τις εντολές ̟ελατών της Εταιρείας, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι ε̟αγγελµατίες ̟ελάτες.
Αναφέρεται στα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα για τα ο̟οία η Εταιρεία δύναται να δέχεται εντολές και ̟εριλαµβάνει τους Τό̟ους Εκτέλεσης στους
ο̟οίους η Εταιρεία θεωρεί ότι µ̟ορεί µε συστηµατικό τρό̟ο να ε̟ιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα για τους ̟ελάτες της.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη και θέτει δια του ̟αρόντος, καθώς και µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, την ισχύουσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών, σε
αναλυτική µορφή. Παράλληλα ̟αρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Πελάτη να λάβει γνώση της ισχύουσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µέσω της
ιστοσελίδας της Εταιρείας. Ε̟οµένως, όταν η Εταιρεία λαµβάνει εντολές ̟ρος κατάρτιση συναλλαγών, ευλόγως θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει λάβει
γνώση, συµφωνεί µε την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και την α̟οδέχεται.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
i) Οι εντολές του Πελάτη ̟ρος την Εταιρεία ̟ρέ̟ει να είναι σαφείς και να ̟εριγράφουν µε ακρίβεια το αντικείµενό τους. Ο Πελάτης δύναται
να διαβιβάζει εντολές µε ή χωρίς όριο τιµής, σύµφωνα ̟άντοτε µε τους κανόνες ̟ου ισχύουν στον Τό̟ο Εκτέλεσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι εντολές
(οδηγίες) του Πελάτη δεν είναι συγκεκριµένες ή σαφείς σχετικά µε όρους ή συνθήκες εκτέλεσής τους, η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να
µην εκτελέσει τις εντολές αυτές, ̟ριν λάβει ε̟αρκείς οδηγίες για την εκτέλεσή τους, ή να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της,
χωρίς να φέρει καµία ευθύνη για την ερµηνεία της.
ii) Εντολές για τρο̟ο̟οιήσεις, ε̟ιβεβαιώσεις ή ε̟αναλήψεις ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Οι εντολές του
Πελάτη ̟ρέ̟ει να αναφέρουν συγκεκριµένα το ̟ρόσω̟ο για λογαριασµό του ο̟οίου δίδονται, άλλως θεωρείται ότι δίδονται για λογαριασµό
του ιδίου του Πελάτη.
Εφόσον οι εντολές του ̟ελάτη δεν α̟οκλείουν τη µερική ή τµηµατική εκτέλεση, µ̟ορούν να εκτελεστούν µερικώς ή τµηµατικά.
iii) Εντολές του Πελάτη ̟ρος την Εταιρεία δίνονται α̟ό τον ίδιο ή α̟ό εξουσιοδοτηµένο για τη διαβίβαση εντολών ̟ρόσω̟ο. Οι εντολές του
̟ελάτη δίνονται είτε γρα̟τώς, συµ̟εριλαµβανοµένων του τηλεοµοιοτυ̟ικού (Fax) και του ηλεκτρονικού (mail) µηνύµατος, είτε ̟ροφορικώς
µέσω τηλεφώνου. Η Εταιρεία, ̟ρος α̟όδειξη του ̟εριεχοµένου των εντολών και γενικά των συµφωνιών µε τον Πελάτη και σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, ̟ροβαίνει σε καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οριακή εντολή Πελάτη ε̟ί εισηγµένων µετοχών, η
ο̟οία δεν εκτελείται αµέσως, ανακοινώνεται δηµόσια εφόσον ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες γενικές ή ανά εντολή οδηγίες. Το µέσο
ανακοίνωσης ε̟ιλέγεται α̟ό την Εταιρεία και µ̟ορεί να είναι η εισαγωγή της εντολής ̟ρος εκτέλεση στον Τό̟ο Εκτέλεσής της.
iv) Η Εταιρεία δεσµεύεται µόνον α̟ό εντολές του Πελάτη ̟ου δίνονται σε εργάσιµες στην Ελλάδα ηµέρες και ώρες, ακόµα και για Τό̟ους
Εκτέλεσης ̟ου λειτουργούν σε ηµέρες και ώρες µη εργάσιµες στην Ελλάδα. Οι εντολές του Πελάτη ̟ρος την Εταιρεία ισχύουν α̟οκλειστικά και
µόνο για την ηµέρα κατά τη διάρκεια της ο̟οίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο εκτός λειτουργίας του σχετικού µε τη συναλλαγή Τό̟ου
Εκτέλεσης, για την αµέσως ε̟όµενη ηµέρα λειτουργίας του, εκτός εάν άλλως ρητώς συµφωνηθεί. Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας εκτελέσεως των
εντολών του Πελάτη εν όλω ή εν µέρει κατά την ηµέρα ̟ου ισχύουν, ̟αύουν να ισχύουν για το µέρος αυτών ̟ου δεν εκτελέστηκε.
v) Η Εταιρεία εκτελεί τις εντολές ̟ου λαµβάνει µε βάση την αρχή της χρονικής ̟ροτεραιότητας, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένης
εντολής, οι συνθήκες της αγοράς ή τα συµφέροντα του Πελάτη ε̟ιβάλλουν διαφορετικό χειρισµό. Η Εταιρεία ενηµερώνει εντός του
αντικειµενικά ευλόγως α̟αιτούµενου χρόνου για κάθε ουσιώδες ̟ρόβληµα ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη, εφόσον
αυτό µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του ̟ροβλήµατος αυτού.
vi) Η Εταιρεία, σύµφωνα µε το στοιχείο γ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 23 της υ̟’αριθµ. 1/452/2007 Α̟όφασης του ∆Σ της Ε̟ιτρο̟ής
Κεφαλαιαγοράς, εφιστά την ̟ροσοχή του Πελάτη ως ̟ρος το ότι τυχόν συγκεκριµένες οδηγίες α̟ό τον Πελάτη ενδέχεται να εµ̟οδίσουν την
Εταιρεία να λάβει τα µέτρα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών, ̟ροκειµένου να ε̟ιτύχει το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα κατά
την εκτέλεση των εντολών ως ̟ρος τα στοιχεία ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τις οδηγίες του ̟ελάτη.
vii) Η Εταιρεία δε δεσµεύεται α̟ό τυχόν ανάκληση των εντολών του Πελάτη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί ̟εραιτέρω για εκτέλεση ή έχει
διενεργηθεί ο̟οιαδή̟οτε, έστω και ̟ροκαταρκτική, ̟ράξη εκτέλεσης ε̟' αυτών.
viii) Η Εταιρεία δύναται να οµαδο̟οιεί εντολές ̟ελατών της µε τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση
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των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει ̟ρος εκτέλεση, ο̟ότε και διαβιβάζει στην εκτελούσα ε̟ιχείρηση τις εντολές οµαδο̟οιηµένες, ̟ρος
κατάρτιση α̟ό την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασµό ̟ερισσοτέρων ̟ελατών της εταιρείας. Οµαδο̟οίηση εντολών δε διενεργείται,
εκτός εάν ̟ιθανολογείται ότι αυτή θα λειτουργήσει ̟ρος όφελος του Πελάτη, ιδίως α̟ό α̟όψεως κόστους. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η Εταιρεία έχει
θεσ̟ίσει και τηρεί µε τη δέουσα ε̟ιµέλεια Πολιτική Α̟οφυγής Σύγκρουσης Συµφερόντων, στην ο̟οία έχει λάβει µέριµνα για την α̟οφυγή
συγκρούσεων στις ̟ερι̟τώσεις οµαδο̟οίησης και ε̟ιµερισµού των εντολών ̟ελατών. Ο ε̟ιµερισµός των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων, ̟ου
α̟οκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό ̟ελατών στο ̟λαίσιο οµαδο̟οιηµένης συναλλαγής, γίνεται στη µέση ενιαία τιµή ̟ου ε̟ιτεύχθηκε µε
όλες τις ε̟ιµέρους συναλλαγές ως ̟ρος τα ε̟ιµέρους χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, έτσι ώστε να ε̟ιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος ε̟ιµερισµός των
οµαδο̟οιηµένων εντολών και συναλλαγών.
Εφόσον το ̟ροϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν ε̟αρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των Πελατών ̟ου είχαν οµαδο̟οιηθεί, το ̟ροϊόν
των συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά βάσει του αιτηθέντος α̟ό κάθε Πελάτη όγκου.
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
i)
Η Εταιρεία δια̟ιστώνει µε έρευνα αγοράς τους Τό̟ους Εκτέλεσης και ̟ροσδιορίζει µε ανάλυση κόστους - ̟ροσδοκώµενου οφέλους τους
Τό̟ους Ίδιας Εκτέλεσης για τα χρηµατο̟ιστωτικά αυτά µέσα. Η Εταιρεία ε̟ιλέγει Τό̟ους Ίδιας Εκτέλεσης ̟ου θεωρεί οικονοµικά βιώσιµους και
ε̟αρκείς για την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών. Κατά την εκτέλεση εντολών σε Τό̟ους Ίδιας Εκτέλεσης, η Εταιρεία δεν ̟ροβαίνει καταρχήν σε
ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων καθώς τεκµαίρεται ότι η εντολή εκτελείται στον Τό̟ο Ίδιας Εκτέλεσης οικονοµικότερα και ασφαλέστερα. Η
Εταιρεία µ̟ορεί, ωστόσο, να ̟ροβαίνει σε ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων και για χρηµατο̟ιστωτικά µέσα για τα ο̟οία διαθέτει Τό̟ους Ίδιας
Εκτέλεσης, όταν µε σχετική ανάλυση κόστους - ̟ροσδοκώµενου οφέλους δια̟ιστώσει ότι η συγκεκριµένη διασύνδεσή της µε Αντισυµβαλλόµενο
αυξάνει τις δυνατότητες βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών.
ii) Η Εταιρεία ̟ροχωρά σε ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων όταν δεν υ̟άρχει Τό̟ος Ίδιας Εκτέλεσης, βασιζόµενη και ̟άλι σε ανάλυση κόστους ̟ροσδοκώµενου οφέλους και εστιάζοντας στην ̟ροσδοκώµενη ̟οιότητα της εκτέλεσης και το κόστος της σχετικής διασύνδεσης. Η Εταιρεία,
̟ροκειµένου να ̟ιθανολογήσει την ̟ροσδοκώµενη ̟οιότητα της εκτέλεσης, εξετάζει την ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυµβαλλόµενου
καθώς και σειρά α̟ό στοιχεία, ό̟ως ενδεικτικά τους Τό̟ους Εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού στους ο̟οίους έχει ίδια ̟ρόσβαση ο
Αντισυµβαλλόµενος κ.α.
iii) Η Εταιρεία διαµορφώνει την ̟ολιτική των αµοιβών και ̟ροµηθειών της κατά τρό̟ο ̟ου δεν οδηγεί σε αθέµιτη διάκριση µεταξύ διαφόρων
Τό̟ων Εκτέλεσης.
iv) Η Εταιρεία αξιολογεί τους Τό̟ους Ίδιας Εκτέλεσης αλλά και τους Αντισυµβαλλόµενους τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος. Η αξιολόγηση
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.axonsec.gr και µ̟ορεί να οδηγεί σε αλλαγή των Τό̟ων Εκτέλεσης ή/και των
Αντισυµβαλλοµένων. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται υ̟όψη συγκεκριµένο ιστορικό συναλλαγών ορισµένης χρονικής ̟εριόδου και
αντικείµενό της α̟οτελεί ο βαθµός, στον ο̟οίο ο Τό̟ος Εκτέλεσης ή ο Αντισυµβαλλόµενος ε̟ιτυγχάνει ή ε̟ιτρέ̟ει στην Εταιρεία να ε̟ιτύχει τα
Βέλτιστα ∆υνατά Α̟οτελέσµατα εκτέλεσης για τους ̟ελάτες.
v) Η Εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε ε̟ιµέλεια στους Αντισυµβαλλόµενους την εντολή και τις τυχόν ειδικές οδηγίες ̟ου λαµβάνει α̟ό τους
̟ελάτες, ̟λην όµως η εκτέλεση γίνεται µε βάση την αντίστοιχη ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυµβαλλόµενου και, ως εκ τούτου, εκφεύγει
του ̟εδίου αµέσου ελέγχου της Εταιρείας, ̟ολύ δε ̟ερισσότερο ̟ου ο Αντισυµβαλλόµενος α̟οτελεί οικονοµικά και νοµικά αυτόνοµη
ε̟ιχείρηση.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
i) Εφόσον, σύµφωνα µε την Πολιτική Εκτέλεσης, υ̟άρχουν ̟ερισσότεροι α̟ό ένας Τό̟οι Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλόµενοι για το
χρηµατο̟ιστωτικό µέσο το ο̟οίο αφορά η εντολή Πελάτη, η Εταιρεία λαµβάνει υ̟όψη της
■ την κατηγοριο̟οίηση του ̟ελάτη (ιδιώτης, ε̟αγγελµατίας ή ε̟ιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος) και τα χαρακτηριστικά του,
■ τη φύση της εντολής, εάν ̟ρόκειται για αγορά ή ̟ώληση, εάν είναι εντολή σχετιζόµενη µε την τιµή, οριακή ή ελεύθερη, εάν δίνεται
ηλεκτρονικά α̟ευθείας µέσω του ΟΑΣΗΣ κ.λ.̟.,
■ τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου χρηµατο̟ιστωτικού µέσου ̟ου α̟οτελεί αντικείµενο της εντολής, εάν είναι εισηγµένο ̟ρος
δια̟ραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆ ή αντίθετα εάν είναι α̟ό τη φύση του «εξωχρηµατιστηριακά» δια̟ραγµατευόµενο, εάν η αγορά
του έχει ρευστότητα ή είναι µη ρευστή κ.λ.̟.
συγκρίνει
α) τις ̟ιθανές τιµές στις ο̟οίες µ̟ορεί να εκτελεστεί η εντολή στους διαφόρους ̟ροσβάσιµους Τό̟ους Εκτέλεσης,
β) το κόστος της συναλλαγής,
γ) την ̟ιθανότητα της εκτέλεσης, δεδοµένου και του υφιστάµενου εκκρεµούς όγκου εντολών,
δ) την ̟ιθανολογούµενη ταχύτητα της εκτέλεσης και
ε) κάθε άλλη κρίσιµη για την εκτέλεση της εντολής ̟αράµετρο, και α̟οφασίζει για τη βέλτιστη εκτέλεση εκάστης εντολής,
α̟οφασίζει δηλαδή για την ορθή διαχείρισή της ̟ριν την α̟οστολή της για εκτέλεση, για τον ορθό ε̟ιµερισµό των α̟οκτηθέντων µετά την
εκτέλεση εφόσον υ̟άρχει θέµα ε̟ιµερισµού και για τη βέλτιστη ε̟ιλογή Τό̟ου Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλοµένου κατά την κρίση της ή κατ'
εφαρµογή των οδηγιών του Πελάτη.
ii) Ως Βέλτιστο ∆υνατό Α̟οτέλεσµα για τον Πελάτη νοείται η εκτέλεση της εντολής του µε ε̟ίτευξη του καλύτερου δυνατού συνολικού
τιµήµατος, δηλαδή της καλύτερης τιµής ̟λέον χρεώσεων, ̟ροµηθειών και εξόδων εκτέλεσης και διακανονισµού, µε βεβαιότητα διακανονισµού
της, κατά την ώρα λήψης της εντολής ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Σε κάθε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία η Εταιρεία κρίνει ότι, για να ε̟ιτύχει το
Βέλτιστο ∆υνατό Α̟οτέλεσµα ή για να συµµορφωθεί µε υ̟οχρεώσεις της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή τους κανόνες δια̟ραγµάτευσης
των αγορών ό̟ου συµµετέχει θα ̟ρέ̟ει να αξιολογήσει και άλλες ̟αραµέτρους, έχει την υ̟οχρέωση να ̟ράξει ό,τι είναι α̟αραίτητο για την
ουσιαστική βέλτιστη εκτέλεση της εντολής και την ̟ροστασία της αγοράς. Τέτοιες ̟ερι̟τώσεις ανακύ̟τουν ενδεικτικά, όταν το είδος του Πελάτη
ε̟ιβάλει διαφορετικές ̟ροτεραιότητες εκτέλεσης, ό̟ως ̟.χ. ταχύτητα έναντι ε̟ιδιωκόµενης τιµής, όταν η ̟ροστασία της αγοράς ή των
συµφερόντων του
Πελάτη ε̟ιβάλει τον ̟ροσεκτικό χειρισµό του κινδύνου ̟ου ανακύ̟τει κατά την εκτέλεση µίας µεγάλης σε όγκο εντολής κ.α. Η στάθµιση
τέτοιων ̟αραγόντων είναι ευχερέστερη για ε̟αγγελµατίες ̟ελάτες.
iii) Όταν η Εταιρεία λαµβάνει ειδικές, συγκεκριµένες οδηγίες α̟ό τον Πελάτη για την εκτέλεση της εντολής του, ακολουθεί αυτές τις οδηγίες
εκ̟ληρώνοντας έτσι την υ̟οχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής.
iv) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη βέλτιστη εκτέλεση εκάστης εκ των εντολών ̟ου διαβιβάζονται σε Αντισυµβαλλόµενο, καθώς αυτές
εκτελούνται σύµφωνα µε την δική του ̟ολιτική εκτέλεσης. Ως ̟ρος τον Αντισυµβαλλόµενο, οι υ̟οχρεώσεις της Εταιρείας είναι α̟οκλειστικά η
ετήσια τουλάχιστον αξιολόγησή του και η ̟αροχή ̟ρος τον Πελάτη κάθε δυνατής συνδροµής για την ικανο̟οίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον
έχει υ̟οστεί ζηµία και η συνδροµή αυτή κρίνεται α̟αραίτητη.
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
i) Η Εταιρεία ̟αρακολουθεί την α̟οτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών ̟ου έχει θεσ̟ίσει,
̟ροβαίνοντας σε αλλαγές, ό̟ου αυτό είναι α̟αραίτητο και εξετάζει ̟εριοδικά και τουλάχιστον ά̟αξ ετησίως, κατά ̟όσον οι Τό̟οι Εκτέλεσης
εξυ̟ηρετούν ε̟αρκώς τα συµφέροντά των Πελατών της. Η ε̟ανεξέταση αυτή ̟ραγµατο̟οιείται ε̟ίσης κάθε φορά ̟ου ε̟έρχεται ουσιώδης
µεταβολή, η ο̟οία ε̟ηρεάζει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να ε̟ιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα για τους Πελάτες της.
ii) Η Εταιρεία ενηµερώνει τους Πελάτες της για ο̟οιεσδή̟οτε ουσιώδεις µεταβολές της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µε την το̟οθέτηση
αναθεωρηµένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στην ιστοσελίδα της www.axonsec.gr, θέτει δε εαυτόν στη διάθεση των Πελατών της για κάθε
̟ρόσθετη ̟ληροφορία ή διευκρίνιση ως ̟ρος την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών.
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Τό̟οι Ίδιας Εκτέλεσης : Οι αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr
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Τό̟οι Εκτέλεσης : Εντολές ̟ελατών ε̟ί χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε Τό̟ους Εκτέλεσης εκτός των Τό̟ων

Ίδιας Εκτέλεσης, διαβιβάζονται σε Αντισυµβαλλόµενο σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερθέντα, υ̟ό 7.

8) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Εταιρεία είναι υ̟οχρεωµένη, ̟ριν την έναρξη ̟αροχής της ε̟ενδυτικής υ̟ηρεσίας, να κατηγοριο̟οιήσει τους ̟ελάτες της, σε µια α̟ό
τις ̟αρακάτω κατηγορίες: «Ε̟αγγελµατίας ̟ελάτης», «Ιδιώτης ̟ελάτης», «Ε̟ιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος», βάσει συγκεκριµένων
κριτηρίων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το Νόµο και των ̟ληροφοριών ̟ου διαθέτει η Εταιρεία µας .Η Εταιρεία ενηµερώνει τους ̟ελάτες της
εγγράφως για την κατηγοριο̟οίηση τους. Σκο̟ό αυτής της κατηγοριο̟οίησης α̟οτελεί η διασφάλιση ότι οι ̟αρεχόµενες ε̟ενδυτικές
υ̟ηρεσίες ̟ραγµατο̟οιούνται µε βάση τη γνώση και την εµ̟ειρία ̟ου διαθέτουν οι ̟ελάτες για τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών.
Οι ̟ελάτες της Εταιρείας έχουν την υ̟οχρέωση και ̟αροτρύνονται να ̟αρέχουν και να γνωστο̟οιούν όσο το δυνατόν ̟ληρέστερα
στοιχεία ̟ου θα συµβάλλουν στην ορθή κατηγοριο̟οίηση τους, καθώς και τυχόν µεταβολές ̟ου µ̟ορεί να ε̟ηρεάσουν την
κατηγοριο̟οίηση αυτή. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλµένη κατηγοριο̟οίηση του ̟ελάτη, ̟ου οφείλεται σε
µη ε̟αρκή ή και µη ειλικρινή ̟αροχή στοιχείων α̟ό τον ίδιο.
8.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
Ως Ε̟αγγελµατίας Πελάτης ορίζεται εκείνος ο ο̟οίος διαθέτει την ̟είρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, ώστε να λαµβάνει τις δικές του
ε̟ενδυτικές α̟οφάσεις και να εκτιµά δεόντως τους κινδύνους ̟ου αναλαµβάνει και ο ο̟οίος ̟ληροί τα κριτήρια ̟ου ορίζονται στο
Παράρτηµα II του Ν.4514/2018. Στην κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνονται, εκτός των άλλων, συγκεκριµένοι θεσµικοί ε̟ενδυτές καθώς και
µεγάλες ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟ληρούν τουλάχιστον δύο α̟ό τα ακόλουθα κριτήρια:
- σύνολο ισολογισµού :€ 20.000.000,
- καθαρό κύκλο εργασιών: € 40.000.000,
- ίδια κεφάλαια: € 2.000.000
Οι Ε̟αγγελµατίες Πελάτες α̟ολαµβάνουν, κατά το Νόµο, µειωµένο βαθµό ̟ροστασίας σε σχέση µε τους Ιδιώτες Πελάτες.
8.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Ως Ε̟ιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι ορίζονται οι Ε̟αγγελµατίες Πελάτες ̟ρος τους ο̟οίους ̟αρέχονται συγκεκριµένα είδη ε̟ενδυτικών
υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν στην εκτέλεση εντολών, στη λήψη ή διαβίβασή τους, καθώς και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟αρε̟όµενη υ̟ηρεσία άµεσα
σχετιζόµενη µε αυτές τις συναλλαγές ή όταν οι ̟ελάτες αυτοί δια̟ραγµατεύονται για ίδιο λογαριασµό.
Οι Ε̟ιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι έχουν το χαµηλότερο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας α̟ό τις κατηγορίες της MiFID II

8.3 Ι∆ΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
Ως Ιδιώτης Πελάτης ορίζεται φυσικό ̟ρόσω̟ο ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου δεν ανήκουν στη κατηγορία «Ε̟αγγελµατίες Πελάτες» ούτε στη
κατηγορία «Ε̟ιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος».
Οι Ιδιώτες Πελάτες έχουν το υψηλότερο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας.
Στο ̟λαίσιο συµµόρφωσης µε τις α̟αιτήσεις του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού ̟λαισίου για τις αγορές χρηµατο̟ιστωτικών µέσων η
Εταιρεία ζητά α̟ό τους ̟ελάτες ̟ου ανήκουν στην κατηγορία των «Ιδιωτών» να συµ̟ληρώνουν ειδικό Ερωτηµατολόγιο Ε̟ενδυτικού Προφίλ.
Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί µε σκο̟ό να ̟ροσδιορίσει το ε̟ενδυτικό ̟ροφίλ του ̟ελάτη, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι
συγκαταλέγεται στους ̟ελάτες των ο̟οίων οι ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι είναι συµβατοί µε συγκεκριµένο χρηµατο̟ιστωτικό
µέσο/̟ροϊόν.
Τα ̟ροφίλ ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψουν είναι:
Συντηρητικό
Το ̟ροφίλ αυτό οδηγεί στην ε̟ιλογή ενός συντηρητικού (conservative) χαρτοφυλακίου. Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο στοχεύει στην ̟ροστασία του
κεφαλαίου του ̟ελάτη µε κύριο χαρακτηριστικό την άµεση ρευστο̟οίηση αυτού αναλαµβάνοντας εξαιρετικά χαµηλό ε̟ενδυτικό κίνδυνο. Το
χαρτοφυλάκιο αυτό α̟αρτίζεται κυρίως α̟ό βραχυ̟ρόθεσµες το̟οθετήσεις και τίτλους σταθερού εισοδήµατος.
Εισοδήµατος
Το ̟ροφίλ αυτό οδηγεί στην ε̟ιλογή ενός χαρτοφυλακίου εισοδήµατος (income). Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο στοχεύει στην ε̟ίτευξη σταθερού
εισοδήµατος α̟ό τοκοµερίδια, µερίσµατα και βραχυ̟ρόθεσµες το̟οθετήσεις ,καθώς ε̟ίσης και στη διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης
αναλαµβάνοντας ̟ολύ µικρό ε̟ενδυτικό κίνδυνο.
Ισορρο̟ηµένο
Το ̟ροφίλ αυτό οδηγεί στην ε̟ιλογή ενός ισορρο̟ηµένου χαρτοφυλακίου (income and growth). Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο στοχεύει στην
ε̟ίτευξη εισοδήµατος α̟ό τοκοµερίδια και µερίσµατα, όσο και σε κεφαλαιακή υ̟εραξία µεσο̟ρόθεσµα, µε α̟οδοχή µίας ̟ιθανής διακύµανσης
του κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό α̟αρτίζεται κυρίως α̟ό οµόλογα και µετοχές.
Ε̟ιθετικό
Το ̟ροφίλ αυτό οδηγεί στην ε̟ιλογή ενός ανα̟τυξιακού (growth) χαρτοφυλακίου. Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο στοχεύει στην ε̟ίτευξη µίας
σηµαντικής κεφαλαιακής υ̟εραξίας µακρο̟ρόθεσµα µε ανάληψη αυξηµένου ε̟ενδυτικού κινδύνου. Οι µετοχικές αξίες αντι̟ροσω̟εύουν ένα
σηµαντικό ̟οσοστό στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Το α̟οτέλεσµα ̟ου ̟ροκύ̟τει στηρίζεται α̟οκλειστικά στις ̟ληροφορίες και στα δεδοµένα
̟ου ο ̟ελάτης δηλώνει στην Εταιρεία µέσω του ̟αρα̟άνω ερωτηµατολογίου και σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να θεωρηθεί ότι εµ̟εριέχει
ε̟ενδυτική ̟ρόταση, ̟ροσφορά, σύσταση ή συµβουλή α̟ό την Εταιρεία για κατάρτιση ο̟οιασδή̟οτε σύµβασης µε την Εταιρεία ή τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, σε ̟ερί̟τωση ̟ου για ο̟οιονδή̟οτε λόγο η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συλλέξει ̟ληροφορίες ώστε να αξιολογήσει το
ε̟ενδυτικό ̟ροφίλ του ̟ελάτη και να τον εντάξει σε ̟ροσδιορισµένη αγορά και, βάσει αυτής, να εκτιµήσει τη συµβατότητά του µε συγκεκριµένο
Χρηµατο̟ιστωτικό Μέσο, η συναλλαγή ̟ραγµατο̟οιείται µε α̟οκλειστική ευθύνη του ̟ελάτη. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η Εταιρεία συνιστά στον
̟ελάτη να ανατρέξει στα χαρακτηριστικά των Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων και των αντίστοιχων, συµβατών µε αυτά, ̟ροσδιορισµένων αγορών.
Η ως άνω διαδικασία σε καµία ̟ερί̟τωση δε δύναται να εξασφαλίσει το οικονοµικό α̟οτέλεσµα των συναλλαγών ̟ου ο ̟ελάτης διενεργεί, ούτε
α̟οτελεί ̟αροχή εγγύησης εκ µέρους της Εταιρείας αναφορικά µε την α̟όδοσή τους.
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8.4 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Στους ̟ελάτες ή τους δυνητικούς ̟ελάτες ̟αρέχεται εγκαίρως κατάλληλη ̟ληροφόρηση σχετικά µε την Τρά̟εζα και τις υ̟ηρεσίες της, τα
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα καθώς και την κατηγορία του ̟ελάτη ή του δυνητικού ̟ελάτη (ιδιώτης ή ε̟αγγελµατίας ή ε̟ιλέξιµος
αντισυµβαλλόµενος).
∆υνάµει της Mifid II, ο Ιδιώτης Πελάτης εξακολουθεί να λαµβάνει το υψηλότερο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας και ̟ληροφόρησης συγκριτικά µε τον
Ε̟αγγελµατία Πελάτη και τον Ε̟ιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο.
Περιλη̟τικά, η ̟ρόσθετη ̟ροστασία και ̟ληροφόρηση ̟ου ̟αρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες είναι η εξής:
(α) Στον Ιδιώτη Πελάτη ̟αρέχεται ̟ερισσότερη ̟ληροφόρηση σχετικά, µε τα κόστη, τις ̟ροµήθειες, και τις συναφείς ε̟ιβαρύνσεις των υ̟ηρεσιών
και κατά ̟ερί̟τωση, το κόστος του χρηµατο̟ιστωτικού µέσου ̟ου συνιστάται ή διαφηµίζεται, ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο µ̟ορεί ο ̟ελάτης να το
̟ληρώσει καθώς και όλες οι ̟ληρωµές ̟ρος τρίτους.
(β) Η Εταιρεία, όταν ̟αρέχει ε̟ενδυτικές συµβουλές ή ̟ροβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου , οφείλει να αντλεί α̟ό τους ̟ελάτες τις
̟ληροφορίες εκείνες ̟ου είναι α̟αραίτητες ̟ροκειµένου να σχηµατίσει εύλογα την ̟ε̟οίθηση, λαµβάνοντας δεόντως υ̟όψη τη φύση και την
έκταση της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας, ότι η συγκεκριµένη συναλλαγή ̟ου θα συστηθεί στο ̟λαίσιο ̟αροχής της υ̟ηρεσίας ε̟ενδυτικών
συµβουλών ή θα διενεργηθεί στο ̟λαίσιο της ̟αροχής υ̟ηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ̟ληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
(i) είναι σύµφωνη µε τους ε̟ενδυτικούς στόχους του ̟ελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής κινδύνου του ̟ελάτη,
(ii) είναι τέτοια , ώστε να συµβαδίζει µε την οικονοµική κατάσταση του ̟ελάτη και ο ̟ελάτης να µ̟ορεί να φέρει το βάρος κάθε σχετικού
ε̟ενδυτικού κινδύνου ̟ου είναι συνε̟ής µε τους ε̟ενδυτικούς του στόχους , συµ̟εριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής ζηµιών του ̟ελάτη και
(iii) είναι τέτοια ώστε ο ̟ελάτης να διαθέτει την αναγκαία ̟είρα και τις α̟αιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους ̟ου
συνε̟άγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
(γ) Η Εταιρία οφείλει όταν ̟αρέχει ε̟ενδυτικές συµβουλές, να υ̟οβάλλει έκθεση στον ιδιώτη ̟ελάτη, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει ̟εριγραφή της
̟αρεχόµενης συµβουλής και του τρό̟ου µε τον ο̟οίο η ̟αρεχόµενη ̟ρόταση είναι κατάλληλη για τον ιδιώτη ̟ελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένου
του τρό̟ου µε τον ο̟οίο ικανο̟οιεί τους στόχους του και τις ̟ροσω̟ικές ̟εριστάσεις σε σχέση µε την αιτούµενη ε̟ενδυτική διάρκεια, τη γνώση
και την εµ̟ειρία του, τη στάση του ̟ρος τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας.
Στην έκθεση καταλληλότητας η Εταιρία ̟εριλαµβάνει ̟ληροφορίες σχετικά µε το εάν ενδέχεται οι ̟ροτεινόµενες υ̟ηρεσίες ή τα µέσα να
α̟αιτούν α̟ό τον ιδιώτη ̟ελάτη να αναζητήσει µια ̟εριοδική ε̟ανεξέταση των ρυθµίσεών τους.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η Εταιρία ̟αρέχει την υ̟ηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή έχει ενηµερώσει τον ̟ελάτη ότι θα ̟ραγµατο̟οιεί
̟εριοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, η ̟εριοδική έκθεση ̟εριέχει ε̟ικαιρο̟οιηµένη δήλωση σχετικά µε τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο η
ε̟ένδυση αντα̟οκρίνεται στις ̟ροτιµήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη ̟ελάτη.
(δ) Όταν η Εταιρεία εκτελεί εντολή για λογαριασµό Ιδιώτη Πελάτη, το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα ̟ροσδιορίζεται σε σχέση µε το συνολικό
τίµηµα, το ο̟οίο αντι̟ροσω̟εύει την τιµή του χρηµατο̟ιστωτικού µέσου και τα κόστη ̟ου συνδέονται µε την εκτέλεση, τα ο̟οία ̟εριλαµβάνουν
όλα τα έξοδα ̟ου βαρύνουν τον ̟ελάτη και συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, ό̟ως ιδίως τα τέλη ̟ου εισ̟ράττει ο τό̟ος εκτέλεσης,
τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλες τις λοι̟ές αµοιβές ̟ου καταβάλλονται στους τρίτους ̟ου συµµετέχουν στην εκτέλεση της
εντολής.
Ενώ οι Ιδιώτες Πελάτες δικαιούνται την ̟λήρη ̟ροστασία και ενηµέρωση ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος οι Ε̟αγγελµατίες Πελάτες ενδέχεται να έχουν
µειωµένο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας ή και ενηµέρωσης ως ̟ρος τα εξής:
(α) Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωµα βάσει MIFID ΙΙ να θεωρήσει ότι ένας Ε̟αγγελµατίας Πελάτης διαθέτει την αναγκαία ̟είρα και τις
α̟αιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους ̟ου συνδέονται µε τις ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες ή συναλλαγές ή τα είδη συναλλαγών ή
̟ροϊόντων, για τα ο̟οία ο ̟ελάτης έχει κατηγοριο̟οιηθεί ως Ε̟αγγελµατίας Πελάτης.
(β) Η Εταιρεία, όταν ̟αρέχει ε̟ενδυτικές συµβουλές ή ̟ροβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, θα δικαιούται να θεωρήσει ότι ο ̟ελάτης διαθέτει
το α̟αιτούµενο ε̟ί̟εδο ̟είρας και γνώσεων για να κατανοήσει τους κινδύνους ̟ου συνε̟άγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του
χαρτοφυλακίου του µε τα ̟ροϊόντα, τις συναλλαγές και τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες έχει ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Ε̟ι̟ρόσθετα, κατά την
̟αροχή της υ̟ηρεσίας ε̟ενδυτικών συµβουλών η Εταιρεία θα δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Ε̟αγγελµατίας Πελάτης είναι ικανός α̟ό οικονοµική
ά̟οψη να αναλάβει κάθε σχετικό ε̟ενδυτικό κίνδυνο ̟ου είναι συνε̟ής µε τους ε̟ενδυτικούς του στόχους.
(γ) Η Εταιρία κατά την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών σε Ε̟αγγελµατίες Πελάτες έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει σε ̟εριορισµένη εφαρµογή
των λε̟τοµερών α̟αιτήσεων ̟ληροφόρησης σε σχέση µε όλα τα κόστη και τις συναφείς ε̟ιβαρύνσεις. Η Εταιρία δεν ε̟ιτρέ̟εται να συµφωνεί σε
τέτοιου είδους ̟εριορισµούς κατά την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή στην ̟ερί̟τωση ό̟ου τα
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν ̟αράγωγα, ανεξαρτήτως της ̟αρεχόµενης ε̟ενδυτικής υ̟ηρεσίας.
(δ) Όταν η Εταιρεία ̟αρέχει βέλτιστη εκτέλεση σε Ε̟αγγελµατίες Πελάτες δεν είναι υ̟οχρεωµένη να θεωρεί τα συνολικά κόστη της συναλλαγής
ως τον ̟ιο σηµαντικό ̟αράγοντα για την ε̟ίτευξη της βέλτιστης για αυτούς εκτέλεση.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η Εταιρεία ̟αρέχει σε Ε̟ιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο τις ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών ̟ελατών,
της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό ̟ελατών, ή/ και ο̟οιαδή̟οτε ̟αρε̟όµενη υ̟ηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε συναλλαγές στο ̟λαίσιο
τέτοιων υ̟ηρεσιών / δραστηριοτήτων:
(α) διατηρεί το δικαίωµα να συµφωνεί σε ̟εριορισµένη εφαρµογή των λε̟τοµερών α̟αιτήσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται σχετικά µε:
• την ε̟ιβεβαίωση εκτέλεσης της συναλλαγής
• την ̟ληροφόρηση για το κόστος και τις συναφείς ε̟ιβαρύνσεις-εκτός εάν, ανεξαρτήτως της ̟αρεχόµενης ε̟ενδυτικής υ̟ηρεσίας, τα σχετικά
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν ̟αράγωγα και ο ε̟ιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος ̟ροτίθεται να τα ̟ροσφέρει στους ̟ελάτες του
• τις υ̟οχρεώσεις ̟ληροφόρησης για τη φύλαξη χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων ̟ελατών
• τις υ̟οχρεώσεις σύναψης σύµβασης
(β) δεν είναι υ̟οχρεωµένη να :
• διενεργεί έλεγχο συµβατότητας για το ̟αρεχόµενο ̟ροϊόν ή υ̟ηρεσία, καθώς οι Ε̟ιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρείται ότι κατέχουν την
α̟αιτούµενη εξειδίκευση έτσι ώστε να κατανοούν τους ε̟ενδυτικούς κινδύνους ̟ου συνδέονται µε τα ̟ροϊόντα ή τις υ̟ηρεσίες ̟ου ε̟ιθυµούν να
λάβουν
• εκτελεί εντολές για λογαριασµό Ε̟ιλέξιµων Αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τις αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης της ε̟ιχείρησης ε̟ενδύσεων και να
̟αρέχει στον ̟ελάτη έκθεση βέλτιστης εκτέλεσης
• γνωστο̟οιεί ̟ληροφορίες σχετικά µε ο̟οιαδή̟οτε αµοιβή ή ̟ροµήθεια ̟ου καταβάλλει ή εισ̟ράττει η Εταιρεία
• ̟αρέχει γνωστο̟οιήσεις για συναλλαγές ̟ου συνε̟άγονται ενδεχόµενη υ̟οχρέωση.
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8.5 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε το Νόµο, κάθε ̟ελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως ο̟οτεδή̟οτε αλλαγή της κατηγορίας στην ο̟οία έχει ενταχθεί α̟ό
την Εταιρεία. Η αλλαγή κατηγορίας µ̟ορεί να ε̟ιφέρει ̟εριορισµό όσον αφορά το ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας του ̟ελάτη. Σε ̟ερί̟τωση ε̟ιθυµίας του
̟ελάτη για αλλαγή κατηγορίας, α̟αιτείται η υ̟οβολή σχετικού έγγραφου αιτήµατός του ̟ρος την Εταιρεία η ο̟οία δεν υ̟οχρεούται να το
α̟οδεχθεί. Η Εταιρεία θα ενηµερώνει εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος τον ̟ελάτη για την έγκριση ή την α̟όρριψη της αιτήσεώς
του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου γνωστο̟οιηθούν στην Εταιρεία στοιχεία τα ο̟οία α̟οδεικνύουν ότι οι ̟ελάτες δεν ̟ληρούν ̟λέον τα κριτήρια της κατηγορίας
στην ο̟οία έχουν ενταχθεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής της κατηγορίας.
∆ιαδικασία µεταβολής κατηγορίας
> Η αίτηση Πελάτη για αλλαγή κατηγορίας α̟ό αυτήν στην ο̟οία έχει ενταχθεί, υ̟οβάλλεται γρα̟τώς στην Εταιρεία. Η αίτηση ̟ροσδιορίζει
ε̟' ακριβώς και µε σαφήνεια τις υ̟ηρεσίες, τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, τις συναλλαγές ή τους συγκεκριµένους συνδυασµούς όλων αυτών, καθώς
και το χρονικό διάστηµα για το ο̟οίο ο Πελάτης αιτείται τη µετάταξή του σε άλλη κατηγορία. Εφόσον ο Πελάτης δεν ̟αράσχει λε̟τοµερώς όλες
αυτές τις διευκρινίσεις, η Εταιρεία θα θεωρεί ότι το αίτηµα µεταβολής κατηγορίας αφορά το σύνολο των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών,
χρηµατο̟ιστωτικών µέσων και συναλλαγών.
> Η Εταιρεία εξετάζει το υ̟οβληθέν αίτηµα του Πελάτη και ε̟ι̟λέον ελέγχει την τήρηση όλων των, ̟ροαναφερθεισών στην κατηγοριο̟οίηση
̟ελατών, ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου ̟ρέ̟ει κατά ̟ερί̟τωση να ̟ληρούνται. Εφόσον η Εταιρεία α̟ορρίψει το αίτηµα του Πελάτη, τον ενηµερώνει
γρα̟τώς για την α̟όφασή της. Εφόσον η Εταιρεία α̟οδέχεται το αίτηµα του Πελάτη :
> Τον ενηµερώνει γρα̟τώς για τις συνέ̟ειες αλλαγής της κατηγορίας και, ιδίως, για τις µεταβολές ̟ου ε̟έρχονται συνε̟εία αυτής της αλλαγής
στο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας ̟ου η Εταιρεία του ̟αρέχει, για τις αλλαγές ̟ου ε̟έρχονται σε δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις του καθώς και για την
ηµεροµηνία ενεργο̟οίησης της νέας κατηγοριο̟οίησης. Αν ̟ρόκειται ̟ερί αιτήµατος ιδιώτη Πελάτη για µετάταξή του στην κατηγορία του
ε̟αγγελµατία, η Εταιρεία διευκρινίζει σε αυτόν γρα̟τώς την ̟ροστασία και τα δικαιώµατα α̟οζηµίωσης ̟ου ενδέχεται να α̟ολέσει και ο
Πελάτης δηλώνει γρα̟τώς, σε έγγραφο χωριστό α̟ό τη σύµβαση ότι έχει ε̟ίγνωση των συνε̟ειών ̟ου έχει η α̟ώλεια αυτής της ̟ροστασίας.
> Υ̟ογράφεται µεταξύ των µερών συµφωνία ̟ου ̟εριέχει το εύρος της νέας κατηγοριο̟οίησης σύµφωνα µε τους όρους του αιτήµατος, τα νέα
δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις των µερών και την ηµεροµηνία ενεργο̟οίησης της νέας κατηγοριο̟οίησης.
Οι ε̟αγγελµατίες ̟ελάτες οφείλουν να γνωστο̟οιούν στην Εταιρεία κάθε µεταβολή ̟ου µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει την ταξινόµησή τους. Εάν η
Εταιρεία δια̟ιστώσει µε βάση την ̟ληροφόρηση αυτή α̟ό τον Πελάτη ότι ο τελευταίος δεν ̟ληροί τους όρους βάσει των ο̟οίων ταξινοµήθηκε
ως ε̟αγγελµατίας ̟ελάτης, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και ιδίως τον ταξινοµεί ως ιδιώτη ̟ελάτη και τον ενηµερώνει σχετικά.
> Οι ανωτέρω διαδικασίες ακολουθούνται και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟ρωτοβουλία µεταβολής της κατηγορίας ̟ου αρχικώς εντάχθηκε ο

Πελάτης, ανήκει στην Εταιρεία.
9) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Εταιρεία αναθέσει σε τρίτους ουσιώδεις ή σηµαντικές ε̟ιχειρησιακές λειτουργίες ή ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες ή
δραστηριότητες, εξακολουθεί να έχει την ̟λήρη ευθύνη για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει σύµφωνα µε το Νόµο4514/2018.

10) ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Για λόγους συµµόρφωσης µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό ̟λαίσιο , και µε την ε̟ιφύλαξη της νοµοθεσίας για την ̟ροστασία δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, η Εταιρεία τηρεί τις ακόλουθες κατηγορίες αρχείων:
α) Αξιολόγηση των ̟ελατών (̟.χ. συµβάσεις µε ̟ελάτες, αξιολογήσεις συµβατότητας),
β) Χειρισµός εντολών (̟.χ. αρχεία σχετικά µε τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών ̟ελατών),
γ) Εντολές ̟ελατών και συναλλαγές (̟.χ. τήρηση αρχείων εντολών ̟ελατών ή α̟οφάσεων δια̟ραγµάτευσης),
δ) Ενηµέρωση των ̟ελατών (̟.χ. γνωστο̟οιήσεις σε ̟ελάτες),
ε) Προστασία των ̟εριουσιακών στοιχείων των ̟ελατών (̟.χ. αρχεία σχετικά µε τη χρησιµο̟οίηση χρηµατο̟ιστωτικών µέσων των ̟ελατών),
στ) Ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες (̟.χ. διαφηµιστικές α ανακοινώσεις), και
ζ) Οργανωτικές α̟αιτήσεις (̟.χ. Αρχείο συγκρούσεων συµφερόντων, αρχείο αντι̟αροχών).
η) Παρά̟ονα και Καταγγελίες των ε̟ενδυτών/̟ελατών καθώς και τα µέτρα ̟ου ελήφθησαν σχετικά α̟ό την Εταιρεία.

11) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τα δικαιώµατα και οι υ̟οχρεώσεις ̟ου ισχύουν µεταξύ της Εταιρείας και των ̟ελατών της αναφορικά µε την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών
διέ̟ονται α̟ό τους όρους ̟ου αναφέρονται αναλυτικά στις ε̟ιµέρους συµβάσεις για τις κατά ̟ερί̟τωση ̟αρεχόµενες ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες. Η
̟αρούσα ̟ροσυµβατική ̟ληροφόρηση α̟οτελεί ̟ρόσθετη ενηµέρωση των ̟ελατών της Εταιρείας ̟ου λαµβάνουν ή ̟ροτίθενται να λάβουν
ε̟ενδυτικές υ̟ηρεσίες.

12) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Η Εταιρεία ενηµερώνει τον ̟ελάτη ότι διαθέτει αρµόδια υ̟ηρεσία για την κατάλληλη και α̟οτελεσµατική διερεύνηση ̟αρα̟όνων α̟ό
υφιστάµενους και δυνητικούς ̟ελάτες µε σκο̟ό την ε̟ίλυση των διαφορών ̟ου ενδέχεται να ̟ροκύψουν στο ̟λαίσιο της ̟αροχής ε̟ενδυτικών
και ̟αρε̟όµενων υ̟ηρεσιών(ωράριο λειτουργίας 9:00-17:00, τηλ.210-3363800).
Η δυνατότητα υ̟οβολής ̟αρα̟όνων ̟αρέχεται δωρεάν. Ο ̟ελάτης µ̟ορεί να α̟ευθύνεται εγγράφως στην αρµόδια υ̟ηρεσία ̟ροκειµένου να
εκφράσει τυχόν ̟αρά̟ονο και η Εταιρεία θα διερευνήσει το ̟αρά̟ονο του υφιστάµενου/δυνητικού ̟ελάτη και θα α̟αντήσει το συντοµότερο
δυνατό, σε α̟λή και κατανοητή γλώσσα, στα χρονικά όρια ̟ου ορίζονται α̟ό το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό ̟λαίσιο. Εάν α̟αιτηθεί ̟εραιτέρω
διερεύνηση του θέµατος, ο ̟ελάτης θα ενηµερωθεί σχετικά. Οι υφιστάµενοι/δυνητικοί ̟ελάτες οι ο̟οίοι δεν έχουν µείνει ικανο̟οιηµένοι α̟ό την
α̟άντηση της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να α̟ευθυνθούν στο Μεσολαβητή Τρα̟εζικών και Ε̟ενδυτικών Υ̟ηρεσιών, Μασσαλίας 1, 106 80
Αθήνα, τηλ: 2103376700 , ιστοσελίδα: www.hobis.gr. ή να ασκήσει αστική αγωγή.

13) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
13.1 Αξιολόγηση Καταλληλότητας
Η υφιστάµενη νοµοθεσία ̟ροβλέ̟ει ότι η Εταιρεία θα ̟ρέ̟ει, ̟ριν α̟ό την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών ε̟ενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, να αξιολογήσει την καταλληλότητα των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών και των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου ̟ροτείνονται ή ε̟ί των
ο̟οίων ̟ραγµατο̟οιούνται συναλλαγές. Προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλη η συµβουλή ή η συναλλαγή , θα ̟ρέ̟ει να εξετάζεται εάν
̟ληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
• ο ̟ελάτης διαθέτει την αναγκαία γνώση και εµ̟ειρία, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους ̟ου ενέχει η συγκεκριµένη
συναλλαγή/χρηµατο̟ιστωτικό µέσο
• η συµβουλή ή η συναλλαγή είναι σύµφωνη µε τους ε̟ενδυτικούς στόχους του ̟ελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής κινδύνου
• ο ̟ελάτης έχει την οικονοµική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος των σχετικών ε̟ενδυτικών κινδύνων ζηµίας, σύµφωνα ̟άντα µε τους
ε̟ενδυτικούς στόχους του.
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Προκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί ο Έλεγχος Καταλληλότητας, η Εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσει α̟ό τον ̟ελάτη, µέσω του σχεδιασµένου
Ερωτηµατολογίου Καταλληλότητας, ̟ληροφορίες σχετικές µε τους τρεις ̟αρα̟άνω τοµείς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ελάτης δεν ̟αρέχει τις
α̟αραίτητες ̟ληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να ̟ροσφέρει τις ̟ροαναφερθείσες υ̟ηρεσίες.
Ε̟ίσης, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ικανο̟οιούνται τα ̟αρα̟άνω κριτήρια , τότε δεν µ̟ορούν να ̟ροσφερθούν οι ̟ροαναφερθείσες υ̟ηρεσίες.
Στην ̟ερί̟τωση των Ε̟αγγελµατιών Πελατών, η Εταιρεία θεωρεί ότι διαθέτουν την α̟αιτούµενη γνώση και εµ̟ειρία, ̟ροκειµένου να
κατανοήσουν τους κινδύνους ̟ου συνδέονται µε τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ή τις υ̟ηρεσίες ̟ου τους ̟αρέχονται.
13.2 Αξιολόγηση Συµβατότητας
Σύµφωνα µε τη MiFID II , τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: «̟ολύ̟λοκα » και «µη ̟ολύ̟λοκα». Ακολουθώντας τις
α̟αιτήσεις και τα κριτήρια της νοµοθεσίας, η Εταιρεία αντιµετω̟ίζει ως « µη ̟ολύ̟λοκα» µέσα: α) Μετοχές εισηγµένες ̟ρος δια̟ραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆ , εφόσον ̟ρόκειται για µετοχές εταιρειών , εξαιρουµένων µετοχών σε
οργανισµούς συλλογικών ε̟ενδύσεων µη ΟΣΕΚΑ και µετοχών στις ο̟οίες έχουν ενσωµατωθεί ̟αράγωγα, β) Μέσα χρηµαταγοράς , εξαιρουµένων
εκείνων στα ο̟οία ενσωµατώνονται ̟αράγωγα, γ) Οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλο̟οιηµένου χρέους , εισηγµένες ̟ρος δια̟ραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆ εξαιρουµένων αυτών ό̟ου ενσωµατώνονται ̟αράγωγα,
ή στα ο̟οία έχουν ενσωµατωθεί δοµές ̟ου καθιστούν δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δ) Μετοχές ή Μερίδια σε
ΟΣΕΚΑ και ETF εξαιρουµένων των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ
Ως «̟ολύ̟λοκα» χρηµατο̟ιστωτικά µέσα νοούνται ενδεικτικά τα εξής:
Χρεωστικοί τίτλοι µε ενσωµατωµένο ̟αράγωγο
Ως ενσωµατωµένο ̟αράγωγο θεωρείται το στοιχείο εκείνο του χρεωστικού τίτλου, το ο̟οίο ̟ροκαλεί την τρο̟ο̟οίηση µέρους ή του συνόλου των
ταµειακών ροών ̟ου σε διαφορετική ̟ερί̟τωση θα ̟ροέκυ̟ταν α̟ό τον τίτλο, σύµφωνα µε µία ή ̟ερισσότερες ορισθείσες µεταβλητές.
Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα:
α) Μετατρέψιµα και ανταλλάξιµα οµόλογα.
β) Οµόλογα συνδεδεµένα µε δείκτες (indexedbonds) και ̟ιστο̟οιητικά ε̟ένδυσης στην ε̟ίδοση υ̟οκείµενων µέσων (turbocertificates).
γ) Υ̟ό αίρεση µετατρέψιµα οµόλογα.
δ) Οµόλογα µε δικαίωµα ανάκλησης ή εξαργύρωσης (callableorputtablebonds).
ε) Χρεόγραφα συνδεδεµένα µε τον ̟ιστωτικό κίνδυνο (creditlinkednotes).
στ) ∆ικαιώµατα αγοράς σε καθορισµένη τιµή (warrants). Χρεωστικοί τίτλοι στους ο̟οίους έχουν ενσωµατωθεί δοµές ̟ου καθιστούν δύσκολη για
τον ̟ελάτη την κατανόηση του κινδύνου
Χρεωστικοί τίτλοι στους ο̟οίους έχουν ενσωµατωθεί δοµές ̟ου καθιστούν δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του κινδύνου
Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα:
α) Χρεωστικοί τίτλοι των ο̟οίων η α̟όδοση εξαρτάται α̟ό την ε̟ίδοση µιας καθορισµένης οµάδας στοιχείων ενεργητικού. Σε αυτή την
κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι των ο̟οίων η α̟όδοση ή η ε̟ίδοση εξαρτάται α̟ό τις εισ̟ρακτέες α̟αιτήσεις, είτε σταθερές είτε
ανακυκλούµενες, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα στοιχεία ενεργητικού της υ̟οκείµενης οµάδας. Παραδείγµατα:
- Αξιόγραφα και εµ̟ορικά χρεόγραφα α̟ό τιτλο̟οίηση ̟εριουσιακών στοιχείων (Asset-backedsecurities και asset-backedcommercialpapers),
- αξιόγραφα α̟ό τιτλο̟οίηση ενυ̟όθηκων στεγαστικών δανείων (ResidentialMortgageBackedSecurities – RMBS),
- αξιόγραφα α̟ό τιτλο̟οίηση ενυ̟όθηκων εµ̟ορικών
β) Χρεωστικοί τίτλοι των ο̟οίων η α̟όδοση είναι µειωµένης εξασφάλισης έναντι της εξόφλησης χρέους ̟ρος τρίτους. Σε αυτή την κατηγορία
̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε σε ̟ερί̟τωση αθέτησης των υ̟οχρεώσεων του εκδότη, οι
κάτοχοι χρεωστικών τίτλων µε ̟ροτεραιότητα εξόφλησης να έχουν ̟ρόσβαση στα ̟εριουσιακά στοιχεία του εκδότη κατά ̟ροτεραιότητα έναντι
των κατοχών χρεωστικών τίτλων µειωµένης εξασφάλισης.
Παραδείγµατα:
- Χρεωστικοί τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης
- Πιστο̟οιητικά (ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 σηµείο 27 της MiFIR)
γ) Χρεωστικοί τίτλοι µε δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης των ταµειακών ροών του µέσου κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκδότη. Σε αυτή την
κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων ή η α̟ο̟ληρωµή του
κεφαλαίου να εξαρτάται α̟ό µεταβλητές ̟ου ορίζει ο εκδότης κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
δ) Χρεωστικοί τίτλοι χωρίς συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγοράς ή λήξης. Σε αυτή την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι
έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να µην υ̟άρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης και, κατ' ε̟έκταση, συνήθως ούτε α̟ο̟ληρωµή του
κεφαλαίου ̟ου έχει ε̟ενδυθεί.
Παραδείγµατα:
- Οµόλογα στο διηνεκές (perpetualbonds)
ε) Χρεωστικοί τίτλοι µε ασυνήθιστο ή άγνωστο υ̟οκείµενο. Σε αυτή την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε
τέτοιο τρό̟ο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων ή α̟ο̟ληρωµή του κεφαλαίου να εξαρτάται α̟ό µεταβλητές οι ο̟οίες είναι ασυνήθιστες ή
άγνωστες στον µέσο ιδιώτη ε̟ενδυτή.
Παραδείγµατα:
- Χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι αναφέρονται σε υ̟οκείµενα, ό̟ως µη δηµοσιο̟οιηµένοι δείκτες αναφορές, σύνθετοι δείκτες, εξειδικευµένες αγορές,
ιδιαιτέρως τεχνικά µέτρα (µεταξύ άλλων µεταβλητότητα τιµής και συνδυασµοί µεταβλητών)
- οµόλογα καταστροφών
στ) Χρεωστικοί τίτλοι µε σύνθετους µηχανισµούς ̟ροσδιορισµού ή υ̟ολογισµού της α̟όδοσης. Σε αυτή την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται
χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων να µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται συχνά ή/και
σηµαντικά σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά τη διάρκεια του τίτλου είτε λόγω εκ̟λήρωσης συγκεκριµένων ̟ροκαθορισµένων ̟ροϋ̟οθέσεων
ορίων είτε λόγω ε̟έλευσης συγκεκριµένων χρονικών σηµείων.
Παραδείγµατα:
- χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων να µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται συχνά ή/και
σηµαντικά σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά τη διάρκεια του τίτλου είτε λόγω εκ̟λήρωσης συγκεκριµένων ̟ροκαθορισµένων ̟ροϋ̟οθέσεων
ορίων είτε λόγω ε̟έλευσης συγκεκριµένων χρονικών σηµείων.
ζ) Χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι είναι δοµηµένοι µε τέτοιο τρό̟ο ώστε το ̟οσό του κεφαλαίου ενδέχεται να µην α̟ο̟ληρώνεται ολοσχερώς. Σε αυτή
την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν τέτοια δοµή ή υ̟όκεινται σε µηχανισµό ο ο̟οίος, σε συγκεκριµένες
̟εριστάσεις, ενεργο̟οιεί τη µερική α̟ο̟ληρωµή (ή τη µη α̟ο̟ληρωµή) του κεφαλαίου. - χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι είναι ε̟ιλέξιµοι για σκο̟ούς
διάσωσης µε ίδια µέσα.
η) Χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι εκδίδονται α̟ό φορείς ειδικού σκο̟ού όταν η ονοµασία του χρεωστικού τίτλου ή η ε̟ωνυµία του φορέα ειδικού
σκο̟ού ενδέχεται να ̟αρα̟λανήσει τους ε̟ενδυτές ως ̟ρος την ταυτότητα του εκδότη ή του εγγυητή.
Παραδείγµατα:
- Χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι εκδίδονται α̟ό φορείς ειδικού σκο̟ού (SPV) όταν η ονοµασία του χρεωστικού τίτλου ή η ε̟ωνυµία του φορέα
ειδικού σκο̟ού
ενδέχεται να ̟αρα̟λανήσει τους ε̟ενδυτές ως ̟ρος την ταυτότητα του εκδότη ή του εγγυητή

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr

18

θ) Χρεωστικοί τίτλοι µε σύνθετους µηχανισµούς εγγύησης. Σε αυτή την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι τους ο̟οίους έχει εγγυηθεί
τρίτο µέρος και οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί κατά τρό̟ο ̟ου καθιστά ̟ολύ̟λοκο για τον ε̟ενδυτή να αξιολογήσει µε ακρίβεια τον τρό̟ο µε τον
ο̟οίο ο µηχανισµός εγγύησης ε̟ηρεάζει την έκθεση της ε̟ένδυσης σε κίνδυνο. Παραδείγµατα:
- Χρεωστικοί τίτλοι µε µηχανισµό εγγύησης βάσει του ο̟οίου η ενεργο̟οίηση της εγγύησης εξαρτάται α̟ό µία ή ̟ερισσότερες ̟ροϋ̟οθέσεις
̟έραν της αθέτησης των υ̟οχρεώσεων του εκδότη
- Χρεωστικοί τίτλοι µε µηχανισµό εγγύησης βάσει του ο̟οίου το ε̟ί̟εδο της εγγύησης ή η ενεργο̟οίηση της εγγύησης υ̟όκειται σε χρονικούς
̟εριορισµούς.
ι) Χρεωστικοί τίτλοι µε χαρακτηριστικά µόχλευσης. Σε αυτή την κατηγορία ̟εριλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι ο̟οίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο
τρό̟ο ώστε η α̟όδοση ή η ζηµία του ε̟ενδυτή ενδέχεται να α̟οτελεί ̟ολλα̟λάσιο της αρχικής ε̟ένδυσης.
∆οµηµένες καταθέσεις στις ο̟οίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές ̟ου καθιστούν δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του κινδύνου α̟όδοσης
Η δοµή ̟ου καθιστά δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του κινδύνου α̟όδοσης υφίσταται όταν:
α) η λαµβανόµενη α̟όδοση ε̟ηρεάζεται α̟ό µία ή ̟ερισσότερες µεταβλητές
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις στις ο̟οίες η α̟όδοση καταβάλλεται µόνο όταν µια οµάδα µέσων ή στοιχείων ενεργητικού ε̟ιτύχει καλύτερη ε̟ίδοση
α̟ό έναν συγκεκριµένο δείκτη αναφοράς - - ∆οµηµένες καταθέσεις στις ο̟οίες η α̟όδοση ̟ροσδιορίζεται µε συνδυασµό δύο ή ̟ερισσότερων
δεικτών.
β) η σχέση µεταξύ α̟όδοσης και συναφούς µεταβλητής ή µηχανισµού για τον ̟ροσδιορισµό ή υ̟ολογισµό της α̟όδοσης είναι σύνθετη
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις οι ο̟οίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε ο µηχανισµός βάσει του ο̟οίου α̟οτυ̟ώνεται το ε̟ί̟εδο τιµής ενός δείκτη
στην α̟όδοση να ̟εριλαµβάνει διάφορα στοιχεία της αγοράς 12 (̟.χ. ̟ρέ̟ει να ε̟ιτευχθεί ένα ή ̟ερισσότερα όρια) ή διάφορες µετρήσεις του
δείκτη σε διαφορετικές ηµεροµηνίες
- ∆οµηµένες καταθέσεις οι ο̟οίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε το κεφαλαιακό κέρδος ή ο ̟ληρωτέος τόκος να αυξάνονται ή να µειώνονται
σε συγκεκριµένες καθορισµένες ̟εριστάσεις
- ∆οµηµένες καταθέσεις οι ο̟οίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων να µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται συχνά ή/και
σηµαντικά σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά τη διάρκεια του τίτλου.
γ) η µεταβλητή ̟ου χρησιµο̟οιείται στον υ̟ολογισµό της α̟όδοσης είναι ασυνήθιστη ή άγνωστη για τον µέσο ιδιώτη ε̟ενδυτή ή
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις των ο̟οίων η α̟όδοση συνδέεται µε εξειδικευµένες αγορές, µε κά̟οιον εσωτερικό δείκτη ή άλλο δείκτη ̟ου δεν
δηµοσιεύεται, µε σύνθετο δείκτη ή µε κά̟οιο ιδιαιτέρως τεχνικό µέτρο, ό̟ως η µεταβλητότητα της τιµής στοιχείου του ενεργητικού.
δ) η σύµβαση ̟αρέχει στο ̟ιστωτικό ίδρυµα το δικαίωµα µονοµερούς ̟ρόωρης λύσης της συµφωνίας.
∆οµηµένες καταθέσεις στις ο̟οίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές ̟ου καθιστούν δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του κόστους ̟ρόωρης εξόδου
Η δοµή ̟ου καθιστά δύσκολη για τον ̟ελάτη την κατανόηση του κόστους ̟ρόωρης εξόδου α̟ό το ̟ροϊόν υφίσταται όταν το κόστος εξόδου δεν
είναι:
α) σταθερό χρηµατικό ̟οσό
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις µε µεταβλητό ή µέγιστο κόστος εξόδου (̟.χ. σε ̟ερί̟τωση ̟ρόωρης εξόδου χρεώνεται ̟ροµήθεια έως 300 ευρώ)
- ∆οµηµένες καταθέσεις οι ο̟οίες αναφέρουν ̟ως το κόστος εξόδου υ̟ολογίζεται µε βάση κά̟οιον µεταβλητό ̟αράγοντα, ό̟ως κά̟οιο ε̟ιτόκιο.
β) σταθερό χρηµατικό ̟οσό για κάθε µήνα (ή µέρος του µήνα ) ̟ου υ̟ολεί̟εται έως το τέλος της συµφωνηµένης διάρκειας
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις µε µεταβλητό ή µέγιστο κόστος εξόδου ανά µήνα ̟ου υ̟ολεί̟εται έως το τέλος της συµφωνηµένης διάρκειας (̟.χ. σε
̟ερί̟τωση ̟ρόωρης εξόδου χρεώνεται ̟ροµήθεια έως 50 ευρώ ανά µήνα).
γ) σταθερό ̟οσοστό του κατατεθειµένου ̟οσού.
Παραδείγµατα:
- ∆οµηµένες καταθέσεις µε κόστος εξόδου το ο̟οίο ισούται κατ' ελάχιστον µε το ̟οσό της δεδουλευµένης α̟όδοσης έως την ηµεροµηνία ̟ρόωρης
εξόδου.
Στο ̟λαίσιο ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών (εκτός της ̟αροχής ε̟ενδυτικών συµβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου) η νοµοθεσία
MiFID II α̟αιτεί την ̟ραγµατο̟οίηση Ελέγχου Συµβατότητας ̟ριν την α̟οδοχή εντολής ενός Ιδιώτη Πελάτη, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει κά̟οιο
̟ολύ̟λοκο χρηµατο̟ιστωτικό µέσο.
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ̟ραγµατο̟οίηση του Ελέγχου Συµβατότητας η Εταιρεία ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσει τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες, ώστε να κατανοήσει τα ουσιώδη δεδοµένα του ̟ελάτη. Για το σκο̟ό αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα Ερωτηµατολόγιο Συµβατότητας,
έτσι ώστε να συγκεντρωθούν οι ̟ληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και εµ̟ειρία του ̟ελάτη στον τοµέα των ε̟ενδύσεων και των
χρηµατο̟ιστωτικών µέσων.
Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ̟αρέχει στην Εταιρεία όλες τις ̟ληροφορίες ̟ου σχετίζονται µε τις γνώσεις του και την εµ̟ειρία του στον σχετικό µε
την ε̟ένδυση ή την υ̟ηρεσία χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου ̟ροσφέρεται ή α̟αιτείται, ε̟ενδυτικό τοµέα, ώστε να ε̟ιτρέψει στην Εταιρεία να
αξιολογήσει εάν η ε̟ένδυση ή η υ̟ηρεσία είναι κατάλληλη για τον Πελάτη.
Αν ο ̟ελάτης δεν ̟αράσχει τις ̟ληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και εµ̟ειρία του ή αν ̟αράσχει ανε̟αρκείς σχετικές ̟ληροφορίες, η α̟όφασή
του αυτή δε θα ε̟ιτρέψει στην Εταιρεία να κρίνει κατά ̟όσο η ε̟ενδυτική υ̟ηρεσία ή το ε̟ενδυτικό ̟ροϊόν είναι συµβατή/ό µε αυτόν, εκτός εάν
η νοµοθεσία ε̟ιτρέ̟ει στην Εταιρεία να ̟ροχωρήσει χωρίς να λάβει τέτοιες ̟ληροφορίες.
Σχετικά µε την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών ̟ελατών σε µη σύνθετα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα η Εταιρεία
δύναται να ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες αυτές χωρίς να ̟ραγµατο̟οιήσει τον Έλεγχο Συµβατότητας, εφόσον ̟ληρούνται οι ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις:
• Οι ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσίες συνδέονται µε µετοχές εισηγµένες ̟ρος δια̟ραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή
µερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουµένων των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ.
• Η υ̟ηρεσία ̟αρέχεται µε ̟ρωτοβουλία του ̟ελάτη ή του δυνητικού ̟ελάτη

14) ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Με την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηµατο̟ιστωτικών µέσων (Mifid II) στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Νόµο
4514/2018 εισάγεται διάκριση ανάµεσα σε Ανεξάρτητες και Μη ανεξάρτητες ε̟ενδυτικές συµβουλές. Η Εταιρία ενηµερώνει τον Πελάτη είτε στη
σύµβαση είτε κατά την ̟αροχή της ε̟ενδυτικής συµβουλής αν η συµβουλή είναι εξαρτηµένη ή µη.
Σε ̟ερί̟τωση µη ανεξάρτητων συµβουλών η Εταιρία δεν έχει υ̟οχρέωση να αξιολογήσει ένα ε̟αρκώς ευρύ φάσµα χρηµατο̟ιστωτικών µέσων
̟ου διατίθενται στην αγορά και τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι ε̟αρκώς διαφορετικά ως ̟ρος τον τύ̟ο και τους εκδότες τους ή τους ̟αρόχους των
̟ροϊόντων, και δύναται να ̟εριορίζεται στα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ̟ου εκδίδονται ή ̟αρέχονται α̟ό την ίδια την Εταιρία ή α̟ό οντότητες ̟ου
συνδέονται µε στενούς δεσµούς µε την Εταιρία ή α̟ό άλλες οντότητες µε τις ο̟οίες η Εταιρία έχει στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις. Κατά την
̟αροχή Ε̟ενδυτικών Συµβουλών, η Εταιρεία χορηγεί στο Πελάτη έκθεση καταλληλότητας, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει ̟εριγραφή της ̟αρεχόµενης
συµβουλής και του τρό̟ου µε τον ο̟οίο η ̟αρεχόµενη ̟ρόταση είναι κατάλληλη για τον Πελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένου του τρό̟ου µε τον

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr

19

ο̟οίο ικανο̟οιεί τους στόχους του και τις ̟ροσω̟ικές ̟εριστάσεις σε σχέση µε την αιτούµενη ε̟ενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την εµ̟ειρία
του, τη στάση του ̟ρος τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας. Η έκθεση αυτή χορηγείται στον Πελάτη ̟ριν τη διενέργεια της συναλλαγής
̟λην της ̟ερί̟τωσης σύµβασης εξ-α̟οστάσεως εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο Πελάτης στο σχετικό ̟εδίο της σύµβασης.

Οι ̟ληροφορίες του ̟αρόντος ̟αρέχονται στους ̟ελάτες της Εταιρείας για ενηµέρωσή τους σχετικά µε την ̟αροχή ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών στο ̟λαίσιο της
κείµενης Νοµοθεσίας. Ο υ̟οψήφιος ε̟ενδυτής ,αφού µελετήσει τις ̟ληροφορίες ̟ου ̟εριέχονται στο ̟αρόν Ενηµερωτικό Έντυ̟ο και αφού τυχόν ζητήσει
ο̟οιεσδή̟οτε διευκρινήσεις α̟ό το αρµόδιο στέλεχος της Εταιρείας, θα κληθεί να υ̟ογράψει α̟οδεικτικό ̟αραλαβής και α̟οδοχής του ̟εριεχοµένου του ̟αρόντος
εντύ̟ου.
Σας ενηµερώνουµε ότι το σχετικό ̟ληροφοριακό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας ο̟ότε θεωρούµε ότι έχετε α̟οδεχθεί το ̟εριεχόµενό του,
εφόσον ̟ραγµατο̟οιήσετε συναλλαγές µε την Εταιρεία µας µετά την ̟αρούσα ̟ληροφόρηση. Ε̟ι̟λέον σας ενηµερώνουµε ότι το ̟λήρες σχετικό ̟ληροφοριακό
υλικό είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρείας µας.

15) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
I. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

Α. Γενική τιµολογιακή ̟ολιτική
Κατηγορία Πελάτη : Φυσικό / Νοµικό Πρόσω̟ο, Ιδιώτης / Ε̟αγγελµατίας
Αξία συναλλαγών
Χρέωση
Αξία intraday
συναλλαγών
̟ροµήθειας
0,01€ έως 3934,70€
0,01
0,01€ έως 3000€
3934,71€ έως 13738,80€
0,0076
3001€ έως20000€
>13738,81€
0,0051
>20001€

Χρέωση
̟ροµήθειας
0,0051
0,0030
0,0026

Ελάχιστη χρέωση ̟ροµήθειας ανά
̟ινακίδιο
6€
6€
6€

1) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.
ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ.- Μετοχές
∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ.- Οµόλογα - Οµολογίες
∆ικαιώµατα συναλλαγών στο Χ.Α
Έξοδα εντολών
Έξοδα ∆ιακανονισµού
Εκκαθαριστικά ∆ικαιώµατα
Φόρος ̟ώλησης

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ε̟ί αξίας συναλλαγής
Ε̟ί αξίας συναλλαγής
Ε̟ί αξίας Πινακιδίου
Ανά εντολή
Ανά Τίτλο στο ̟ινακίδιο
Ε̟ί αξίας ̟ινακιδίου
Ε̟ί αξίας ̟ώλησης

ΠΟΣΟΣΤΟ
0,020%
0,005%
0,0125%
0,06 €
0,50 €
0,040%
0,20%

"Η Εταιρεία ̟ροσφέρει υ̟ηρεσίες φύλαξης τίτλων, συµµετοχή σε εταιρικές ̟ράξεις (̟.χ. αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου,είσ̟ραξη µερισµάτων,
δέσµευση µετοχών για συµµετοχή σε γενικές συνελεύσεις κ.ά.) στο σύνολο των ̟ελατών ̟ου διατηρούν χρηµατιστηριακό λογαριασµό σε αυτήν.
Για τις υ̟ηρεσίες αυτές, καθώς και για την κάλυψη των ̟άσης φύσεως εξόδων διοικητικής διαχείρισης χρηµατιστηριακών λογαριασµών, ό̟ως
είναι - ενδεικτικά αλλά όχι ̟εριοριστικά - τα ταχυδροµικά έξοδα, τα έξοδα ενηµέρωσης και ε̟ικοινωνίας κ.ά., η Εταιρεία δύναται να χρεώνει
έξοδα διοικητικής διαχείρισης σε ύψος ̟ου ανακοινώνεται δηµόσια και γνωστο̟οιείται στον Πελάτη κατά τον ̟ροσήκοντα τρό̟ο και χρόνο.

2) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Συνδροµή υ̟έρ ΕΧΑΕ για χαρτοφυλάκια µέσης αξίας άνω των 15.000€.
Ε̟ι̟λέον εξαµηνιαίο ̟άγιο ̟οσό 10,20 € για ε̟ενδυτικούς λογαριασµούς της ηµεδα̟ής.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άνοιγµα µερίδας Ε̟ενδυτή στο Σ.Α.Τ.
Μεταφορά Αξιών στον Ειδικό Λογαριασµό
Μεταφορά Αξιών α̟ό τον Ειδικό Λογαριασµό
Μεταφορά α̟ό Κοινή ̟ρος Ατοµική Μερίδα

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πάγιο ̟οσό
Ανά κίνηση ̟ρος χειριστή
Ανά κίνηση ̟ρος χειριστή
Ανά κίνηση ̟ρος χειριστή

Μεταφορά α̟ό Ατοµική ̟ρος Κοινή Μερίδα

Ανά κίνηση ̟ρος χειριστή

Χ.Α
10 €
20 € + ΦΠΑ
20 € + ΦΠΑ
0,1% ε̟ί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη
χρέωση 20€.Η χρέωση ε̟ιβάλλεται και δύο µέρη
της συναλλαγής(Κοινή, Ατοµική Μερίδα) Η
αντίστοιχη χρέωση οµολογιών 0,015%
0,01% ε̟ί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη
χρέωση 10€ & µέγιστη 100€ ανά κίνηση.
80€ + ΦΠΑ
3€
0.50 €

Ανά κίνηση ̟ρος χειριστή
Μεταφορά Χαρτοφυλακίου σε αλλο Χειριστή
Πάγιο Ποσό
Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασµού στο Σ.Α.Τ.
Χρέωση εξάσκησης WARRANTS
Ανά εντολή
∆ικαιώµατα Μεταθέσεων ∆ιακανονισµού Μετοχών
Ανά κίνηση
1€
-Ειδικές εργασίες ̟ου διεκ̟εραιώνονται στο ΧΑ και στην ΕΛΚΑΤ τιµολογούνται ό̟ως ορίζει η εκάστοτε τιµολογιακή ̟ολιτική του
χρηµατιστηρίου και ε̟ιβαρύνουν τον ε̟ενδυτή.
- ∆ιαφορο̟οιηµένη α̟ό τη γενική τιµολογιακή ̟ολιτική είναι δυνατόν να ακολουθείται, κατό̟ιν αίτησης του Πελάτη και εξέτασης
του αιτήµατός του α̟ό την Εταιρεία.
 ־Ενδεχόµενη ̟εριστασιακή, για µεµονωµένη συναλλαγή, µείωση της κατά ̟άγιο τρό̟ο εφαρµοζόµενης τιµολογιακής ̟ολιτικής στον Πελάτη, δε
συνιστά και δε µ̟ορεί έ̟’ ουδενί να λογίζεται ως ανάληψη υ̟οχρέωσης εκ µέρους της Εταιρείας να ε̟αναλάβει, ή να καθιερώσει τη µειωµένη
τιµολογιακή ̟ολιτική.
 ־Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος για την ̟αροχή στοιχείων και ειδικών εργασιών σε ̟ελάτη α̟ό το αρχείο της εταιρείας ό̟ως και σε ̟ερί̟τωση
αιτήµατος ε̟ανεκτύ̟ωσης ̟ινακιδίων θα ̟ροκύ̟τει χρέωση ανάλογη του όγκου των εργασιών µε σχετική ενηµέρωση.
- Εξειδικευµένες ̟ερι̟τώσεις συναλλαγών, ό̟ως η ̟ραγµατο̟οίηση συναλλαγών ε̟ί Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος ή η καταχώρηση
εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων συνε̟άγονται ε̟ι̟λέον χρεώσεις εκ µέρους της ΕΧΑΕ ή της ΕΤ.ΕΚ. Η Εταιρεία ε̟ιφυλάσσεται να
ενηµερώσει τον Πελάτη για τις χρεώσεις αυτές, εφόσον ε̟ιθυµεί να ̟ραγµατο̟οιήσει τέτοιου είδους συναλλαγές και ̟ριν την
̟ραγµατο̟οίησή τους, ό̟ως και για κάθε είδους χρέωση κατό̟ιν εγγράφου αιτήµατος.
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II. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες της Εταιρείας στα ̟λαίσια ̟αροχής συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών ̟ρος τον ̟ελάτη η Εταιρεία δικαιούται αµοιβής
η ο̟οία ̟ροσδιορίζεται ως ̟ροµήθεια µέχρι 1% ετησίως ε̟ί όλες τις αξίες του κεφαλαίου ̟ρος ε̟ένδυση, εκτός κι αν υφίσταται ειδική
συµφωνία. Ελάχιστο ̟οσό χρέωσης ύψους 120€ το χρόνο.

III. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Κόστος ανοίγµατος και διοικητικής διαχείρισης ε̟ενδυτικού λογαριασµού της αλλοδα̟ής 30€ ετησίως.

IV. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Α) Ετήσια χρέωση (MANAGEMENT FEES) : 2% Ε̟ί της αξίας του υ̟ό διαχείριση χαρτοφυλακίου
Β) Αµοιβή ε̟ιτυχίας (SUCCESS FEES) : 15% Ε̟ί των ̟ραγµατο̟οιηθέντων κερδών σε κάθε ̟ερίοδο αναφοράς.

V.ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ( ΚΡΑΤΙΚΑ - ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία αγοράς µέχρι
ηµεροµηνία λήξης Οµολόγου

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ποσοστό ε̟ί τρέχουσας αξίας
Οµολόγου

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ - ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ

<1 ΕΤΟΣ
1-5 ΕΤΗ
5-10 ΕΤΗ
>10 ΕΤΗ

1,00%
1,50%
1,75%
2,00%

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Χρέωση ανά 3µηνο, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της
µέσης αξίας των Οµολόγων

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ *
0,10% (ετησίως)
Ελάχιστη χρέωση 50€ (ετησίως)

ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ *
0,10% (ετησίως)
Ελάχιστη χρέωση 50€ (ετησίως)

* Στην αµοιβή της Εταιρείας υ̟ολογίζεται και ̟ροστίθεται Φ.Π.Α. 24% ο ο̟οίος α̟οδίδεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι µεταφορές οµολόγων ̟ρος τρίτο θεµατοφύλακα έχουν χρέωση 80€ ανά τίτλο.
VI. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ & ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ETFs)
ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Markets: US-Core Europe- Asia
Αξία συναλλαγής
Α̟ό 0,1 $ έως 3.500 $
Α̟ό 3.501 $ έως 10.000 $
$Market
(Core
Europe)
10.001 $ και
άνω

Brokerage & Settlement
(b.p.)
Minimum fee 30€
0,63%
Min fee 35€
0,53%
Min fee 35€

Custody
(b.p)
0,10%
0,10%
0,10%

Minimum Custody
Ticket
€ 20
€ 20
€ 20

Transfers
€ 40
€ 40
€ 40

Λήψη και διαβίβαση εντολών ε̟ί µετοχών/ ETFs ̟λην των ̟ροαναφεροµένων χρηµατιστηρίων 1% ̟λέον µεταβιβαστικών και λοι̟ών εξόδων
και φόρων µε ελάχιστη ̟ροµήθεια ό̟ως ορίζεται ανά χώρα. Για όλες τις ̟ωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε όλες τις χρηµαταγορές ισχύει Φόρος
Πώλησης 0,20% υ̟έρ Ελληνικού ∆ηµοσίου. Υ̟όχρεος καταβολής είναι ο ̟ωλητής-ε̟ενδυτής στις οικείες φορολογικές αρχές.

ΕΞΟ∆Α ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ε̟ί αξίας χαρτοφυλακίου σε ετήσια βάση και µε αναλογική χρέωση ανά τρίµηνο.
( Η χρέωση ε̟ιβαρύνεται µε τον ΦΠΑ ̟ου αναλογεί)
Κλίµακα µέσης αξίας χαρτοφυλακίου Ποσοστό χρέωσης σε ετήσια βάση ε̟ί µέσης
̟εριόδου
αξίας
0-100.000 ευρώ
0,08%
> 100.000 ευρώ
0,06%

Ελάχιστη χρέωση
60 € + ΦΠΑ
60€ + ΦΠΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ειδικές εργασίες ό̟ως α̟οΰλο̟οίηση, αύξηση ΑΜΚ, εταιρικές ̟ράξεις κλ̟. ̟ου διεκ̟εραιώνονται σε α̟οθετήρια του εξωτερικού και σε
οργανωµένες αγορές µέσω ξένων θεµατοφυλάκων τιµολογούνται ανά ̟ερί̟τωση και ε̟ιβαρύνουν τον ε̟ενδυτή.

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 48, 105 64, Αθήνα. Τηλ. : 210-3363800, Fax : 210-3243903, E-mail: main@axonsec.gr Web : www.axonsec.gr

21

22

