Best Execution RTS28-Raportti
Analyysi Kauppojen Toteuttamisen Laadun Seurannasta
Mifid II:n astuttua voimaan varainhoitoyhtiöt julkaisevat vuosittain raportin, jossa käydään läpi
toimeksiantojen toteuttamista. Raportin sisältöä sääntelee komission sääntelystandardit, ns. Regulatory
Technical Standard ("RTS"). Toimeksiantoja toteuttavien tahojen tai niitä toteutettavaksi välittävien tahojen
on julkaistava vuosittain RTS28-raportti, joka sisältää:



Kunkin rahoitusvälineen osalta 5 kaupankäyntivolyymiltä tärkeintä toteuttamispaikkaa
Yhteenveto toteutuksen laadusta rahoitusvälineittäin

Osakkeet ja talletustodistukset
Toteuttamispaikat: osakkeet ja talletustodistukset

Laadulliset kriteerit: osakkeet ja talletustodistukset
a) selvitys siitä, miten suuren suhteellisen
merkityksen sijoituspalveluyritys on
antanut toteutuksen laatua arvioidessaan
hinnalle, kustannuksille, nopeudelle,
toteutuksen todennäköisyydelle tai
mahdollisille muille toteuttamiseen
liittyville tekijöille, mukaan lukien
laadulliset tekijät
b) kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista,
eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin
tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa
käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden
c) kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan
kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka
koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja
sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai eirahallisia etuja
d) selvitys tekijöistä, jotka johtivat
sijoituspalveluyrityksen
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun
toteuttamispaikkojen luettelon
muuttamiseen, jos tällainen muutos on
tapahtunut
e) selvitys siitä, miten toimeksiantojen
toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden
luokittelun mukaan, jos
sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden
luokkia eri tavoin ja jos sillä on
mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen
toteuttamista koskeviin järjestelyihin;
f) selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty
välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä
merkittävämpinä yksityisasiakkaiden
toimeksiantoja toteutettaessa ja missä
määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet
ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta
parhaan mahdollisen tuloksen
saavuttamiseksi kokonaissuoritusta
tarkasteltaessa
g) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on
käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä
tietoja tai välineitä, mukaan lukien
mahdolliset delegoidun asetuksen (EU)
2017/575 mukaisesti julkistetut tiedot;
h) tarvittaessa selvitys siitä, miten
sijoituspalveluyritys on käyttänyt
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan
direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan
mukaisesti tuottamia tietoja

Tärkeimmiksi kriteereiksi toteutuksen laadun
seurannassa nousevat hinta ja toteutuksen
kustannukset, joita seurataan kvartaaleittain mm.
TCA –analyysien perusteella. Tämän lisäksi pieni
painoarvo on nopeudella. Muilla kriteereillä on
ollut vain marginaalinen paino.

Ei mainittavia läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai
yhteisomistuksia käytettyihin
toteuttamispaikkoihin nähden.
Ei erikoisjärjestelyitä.

Ei muutoksia toteuttamispaikkojen luettelossa.

Osaketoimeksiantoja osakkeilla on toteutettu
ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Toimeksiantoja osakkeilla on toteutettu ainoastaan
ammattimaisille asiakkaille.

Best Execution -komitea monitoroi
neljännesvuosittain kauppatietojen perusteella
kauppojen toteutuksien laatua.

Ei ole käytetty.

Korkojohdannaiset
Toteuttamispaikat: korkojohdannaiset

Laadulliset kriteerit: korkojohdannaiset
a) Miten suuri merkitys annettu toteutuksen
laatua arvioitaessa hinnalle, kustannuksille,
nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle ja
muille tekijöille;

b) Läheiset sidokset, eturistiriidat ja
yhteisomistukset käytettyyn
toteuttamispaikkaan nähden;
c) Toteuttamispaikan kanssa tehdyt
suoritettuja/saatuja maksuja, hyvityksiä,
alennuksia tai ei-rahallisia etuja koskevat
erityisjärjestelyt;
d) Selvitys tekijöistä, jotka johtivat
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun
toteuttamispaikkaluettelon muuttamiseen;

e) Selvitys miten toimeksiantojen toteuttaminen
vaihtelee asiakkaiden luokittelun mukaan;

Hinta on ylivoimaisesti tärkein kriteeri kauppaa
tehdessä, sillä kustannukset on leivottu sisään
hintaan ja pidämme toteutusta yhtä
todennäköisenä kaikkien ISDA/CSA
kaupankäyntikumppaniemme kanssa.
Hinnanannon nopeus on ollut edellytyksenä
mukanaololle kilpailutuksissa.
Ei raportoitavaa.

Ei erikoisjärjestelyitä.

Ei muutoksia kaupankäyntivastapuoliin. Kolme
vastapuolta, joiden kanssa käydään kauppaa
elektronisilla kauppapaikoilla ja jotka tarvittaessa
pystyvät hoitamaan välittömän
kaupparaportoinnin (SI-status) mikäli kaupankäynti
joudutaan siirtämään pois elektroniselta
kauppapaikalta.
Toteuttaminen ei vaihtele.

f) Onko muita perusteita pidetty välittömiä hintaja kustannustekijöitä merkittävimpinä
yksityisasiakkaiden toimeksiantoja
toteutettaessa + missä määrin perusteet olleet
ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta
parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi
kokonaissuoritusta tarkasteltaessa;
g) Miten on käytetty toteutuksen laatuun liittyviä
tietoja tai välineitä (ml. toteutuspaikkojen
julkaisemat tiedot, RTS 27);

Ei ole.

h) Miten käytetty konsolidoitujen kauppatietojen
tarjoajan tuottamia tietoja (tarvittaessa).

Ei ole käytetty.

FX-johdannaiset
Toteuttamispaikat: FX-johdannaiset

Best Execution -komitea monitoroi
neljännesvuosittain kauppatietojen perusteella
kauppojen toteutuksien laatua.

Laadulliset kriteerit: FX-johdannaiset
a) Miten suuri merkitys annettu toteutuksen
laatua arvioitaessa hinnalle, kustannuksille,
nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle ja
muille tekijöille;

b) Läheiset sidokset, eturistiriidat ja
yhteisomistukset käytettyyn
toteuttamispaikkaan nähden;
c) Toteuttamispaikan kanssa tehdyt
suoritettuja/saatuja maksuja, hyvityksiä,
alennuksia tai ei-rahallisia etuja koskevat
erityisjärjestelyt;
d) Selvitys tekijöistä, jotka johtivat
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun
toteuttamispaikkaluettelon muuttamiseen;

e) Selvitys miten toimeksiantojen toteuttaminen
vaihtelee asiakkaiden luokittelun mukaan;
f) Onko muita perusteita pidetty välittömiä hintaja kustannustekijöitä merkittävimpinä
yksityisasiakkaiden toimeksiantoja
toteutettaessa + missä määrin perusteet olleet
ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta
parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi
kokonaissuoritusta tarkasteltaessa;
g) Miten on käytetty toteutuksen laatuun liittyviä
tietoja tai välineitä (ml. toteutuspaikkojen
julkaisemat tiedot, RTS 27);
h) Miten käytetty konsolidoitujen kauppatietojen
tarjoajan tuottamia tietoja (tarvittaessa).

Hinta on ylivoimaisesti tärkein kriteeri kauppaa
tehdessä, sillä kustannukset on leivottu sisään
hintaan ja pidämme toteutusta yhtä
todennäköisenä kaikkien ISDA/CSA
kaupankäyntikumppaniemme kanssa.
Hinnanannon nopeus on ollut edellytyksenä
mukanaololle kilpailutuksissa.
Ei raportoitavaa.

Ei erikoisjärjestelyitä.

Ei muutoksia kaupankäyntivastapuoliin. Kolme
vastapuolta, joiden kanssa käydään kauppaa
elektronisilla kauppapaikoilla ja jotka tarvittaessa
pystyvät hoitamaan välittömän
kaupparaportoinnin (SI-status) mikäli kaupankäynti
joudutaan siirtämään pois elektroniselta
kauppapaikalta.
Toteuttaminen ei vaihtele.
Ei ole.

Best Execution -komitea monitoroi
neljännesvuosittain kauppatietojen perusteella
kauppojen toteutuksien laatua.
Ei ole käytetty.

Osakejohdannaiset
Toteuttamispaikat: osakejohdannaiset

Laadulliset kriteerit: osakejohdannaiset
a) selvitys siitä, miten suuren suhteellisen
merkityksen sijoituspalveluyritys on
antanut toteutuksen laatua arvioidessaan
hinnalle, kustannuksille, nopeudelle,
toteutuksen todennäköisyydelle tai
mahdollisille muille toteuttamiseen
liittyville tekijöille, mukaan lukien
laadulliset tekijät
b) kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista,
eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin
tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa
käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden
c) kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan
kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka
koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja
sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai eirahallisia etuja
d) selvitys tekijöistä, jotka johtivat
sijoituspalveluyrityksen
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun
toteuttamispaikkojen luettelon
muuttamiseen, jos tällainen muutos on
tapahtunut

Tärkeimmiksi kriteereiksi toteutuksen laadun
seurannassa nousevat hinta ja toteutuksen
kustannukset, joita seurataan kvartaaleittain mm.
TCA –analyysien perusteella. Tämän lisäksi pieni
painoarvo on nopeudella. Muilla kriteereillä on
ollut vain marginaalinen paino.

Ei mainittavia läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai
yhteisomistuksia käytettyihin
toteuttamispaikkoihin nähden.
Ei erikoisjärjestelyitä.

Ei muutoksia toteuttamispaikkojen luettelossa.

e) selvitys siitä, miten toimeksiantojen
toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden
luokittelun mukaan, jos
sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden
luokkia eri tavoin ja jos sillä on
mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen
toteuttamista koskeviin järjestelyihin;
f) selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty
välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä
merkittävämpinä yksityisasiakkaiden
toimeksiantoja toteutettaessa ja missä
määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet
ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta
parhaan mahdollisen tuloksen
saavuttamiseksi kokonaissuoritusta
tarkasteltaessa
g) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on
käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä
tietoja tai välineitä, mukaan lukien
mahdolliset delegoidun asetuksen (EU)
2017/575 mukaisesti julkistetut tiedot;
h) tarvittaessa selvitys siitä, miten
sijoituspalveluyritys on käyttänyt
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan
direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan
mukaisesti tuottamia tietoja

Pörssilistatut tuotteet
Toteuttamispaikat: pörssilistatut tuotteet

Osakejohdannaistoimeksiantoja on toteutettu vain
ammattimaisille sijoittajille.

Osakejohdannaistoimeksiantoja on toteutettu vain
ammattimaisille sijoittajille.

Ei ole käytetty.

Ei ole käytetty.

Laadulliset kriteerit: pörssilistatut tuotteet
a) selvitys siitä, miten suuren suhteellisen
merkityksen sijoituspalveluyritys on
antanut toteutuksen laatua arvioidessaan
hinnalle, kustannuksille, nopeudelle,
toteutuksen todennäköisyydelle tai
mahdollisille muille toteuttamiseen
liittyville tekijöille, mukaan lukien
laadulliset tekijät
b) kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista,
eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin
tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa
käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden
c) kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan
kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka
koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja
sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai eirahallisia etuja
d) selvitys tekijöistä, jotka johtivat
sijoituspalveluyrityksen
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun
toteuttamispaikkojen luettelon
muuttamiseen, jos tällainen muutos on
tapahtunut
e) selvitys siitä, miten toimeksiantojen
toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden
luokittelun mukaan, jos
sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden
luokkia eri tavoin ja jos sillä on
mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen
toteuttamista koskeviin järjestelyihin;
f) selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty
välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä
merkittävämpinä yksityisasiakkaiden
toimeksiantoja toteutettaessa ja missä
määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet
ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta
parhaan mahdollisen tuloksen
saavuttamiseksi kokonaissuoritusta
tarkasteltaessa
g) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on
käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä
tietoja tai välineitä, mukaan lukien
mahdolliset delegoidun asetuksen (EU)
2017/575 mukaisesti julkistetut tiedot;
h) tarvittaessa selvitys siitä, miten
sijoituspalveluyritys on käyttänyt
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan
direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan
mukaisesti tuottamia tietoja

Tärkeimmiksi kriteereiksi toteutuksen laadun
seurannassa nousevat hinta ja toteutuksen
kustannukset, joita seurataan kvartaaleittain mm.
TCA –analyysien perusteella. Tämän lisäksi pieni
painoarvo on nopeudella. Muilla kriteereillä on
ollut vain marginaalinen paino.

Ei mainittavia läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai
yhteisomistuksia käytettyihin
toteuttamispaikkoihin nähden.
Ei erikoisjärjestelyitä.

Ei muutoksia toteuttamispaikkojen luettelossa.

Toimeksiantoja pörssilistatuilla tuotteilla on
toteutettu ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Ei.

Best Execution -komitea monitoroi
neljännesvuosittain kauppatietojen perusteella
kauppojen toteutuksien laatua.

Ei ole käytetty.

