Slovenská sporiteľňa, a.s.
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov
klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje
o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2020
Neprofesionáli – obchodné miesta

Slovenská sporiteľňa, a.s. – informácia o piatich
najlepších obchodných miestach za rok 2020
Neprofesionáli – obchodné miesta

Zverejnenie piatich najlepších obchodných miest umožňuje klientom vyhodnotiť kvalitu a postupy
pri vykonávaní pokynov klientov Slovenskou sporiteľňou, a.s. a identifikovať päť obchodných miest,
na ktorých Slovenská sporiteľňa, a.s. vykonávala najviac pokynov od klientov.

I. Akcie a vkladové potvrdenky – Veľkosť tiku pásma likvidity 1 a 2
a. Pásma likvidity podľa veľkosti tiku 1 a 2 (od 0 do 79 obchodov za deň)
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku: Áno

päť najlepších miest výkonu
z hľadiska objemov
obchodovania
(zostupné poradie)

BRATISLAVA STOCK
EXCHANGE
(MIC: XBRA)

podiel
podiel
vykonaných
obchodovanépokynov ako
ho objemu
percento
ako percento
celkového
celkového
počtu
objemu
v danej
v danej triede
triede
100.00 %

100.00 %

percentuálny
podiel
pasívnych
pokynov

percentuálny
podiel
agresívnych
pokynov

percentuálny
podiel
nasmerovaných pokynov

5.71 %

94.29 %

100.00 %

II. Dlhové nástroje - dlhopisy
Dlhopisy
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku: Nie

päť najlepších miest výkonu
z hľadiska objemov
obchodovania
(zostupné poradie)

BRATISLAVA STOCK
EXCHANGE
(MIC: XBRA)
BLOOMBERG TRADING
FACILITY B.V.
(MIC: BTFE)
BLOOMBERG TRADING
FACILITY LIMITED
(MIC: BMTF)

podiel
podiel
vykonaných
obchodovanépokynov ako
ho objemu
percento
ako percento
celkového
celkového
počtu
objemu
v danej
v danej triede
triede

percentuálny
podiel
pasívnych
pokynov

percentuálny
podiel
agresívnych
pokynov

percentuálny
podiel
nasmerovaných pokynov

68.07 %

89.47 %

9.03 %

90.97 %

100.00 %

26.02 %

8.95 %

25.81 %

74.19 %

100.00 %

5.91 %

1.59 %

45.45 %

54.55 %

100.00 %

III. Menové deriváty
Swapy, forwardy a iné menové deriváty
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku: ÁNO

päť najlepších miest výkonu
z hľadiska objemov
obchodovania
(zostupné poradie)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
(LEI:
549300S2T3FWVVXWJI89)

podiel
podiel
vykonaných
obchodovanépokynov ako
ho objemu
percento
ako percento
celkového
celkového
počtu
objemu
v danej
v danej triede
triede
100.00 %

100.00 %

percentuálny
podiel
pasívnych
pokynov

percentuálny
podiel
agresívnych
pokynov

percentuálny
podiel
nasmerovaných pokynov

0.00 %

100.00 %

100.00 %

IV. Informácia k monitorovaniu kvality vykonávania pokynov
a) Pri posudzovaní najlepšieho možného výsledku pre klienta berie Banka do úvahy faktory v zmysle
Stratégie vykonávania a postupovania pokynov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Banky v
dokumente s názvom “Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade
s európskou legislatívou”.

b) V súvislosti s miestom vykonávania pokynov a s ohľadom na prípadný konflikt záujmov Banka
uvádza, že s výnimkou vykonávania pokynov klientov na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s.,
Banka postupuje všetky pokyny na vykonanie svojej materskej spoločnosti Erste Group Bank AG.
Podiel Banky na základnom imaní Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. bol v roku 2019 3,93 %.

c) Banka nemá žiadnu špeciálnu zmluvu s diskontom alebo nepeňažným benefitom so žiadnym
obchodným miestom.

d) K zmene poradia miest výkonu neprišlo.

e) Kategória klienta (profesionál alebo neprofesionál) nemá vplyv na vykonanie pokynov, nakoľko Banka
nezaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne.

f)

Banka pri vykonávaní pokynov klientov z hľadiska zabezpečenia najlepšieho možného výsledku
neuprednostňuje iné kritéria než je okamžitá cena a náklady.

g) Banka vyhodnocuje kvalitu vykonávania pokynov a posudzuje výkonnosť vykonávania pokynov
porovnávaním hodnôt medzi údajmi zverejňovanými trhovými miestami s použitím všeobecného
priradenia váh hodnotiacim faktorom, okrem prípadov, keď má pre finančný nástroj k dispozícii iba
jedno obchodné miesto pre vykonanie pokynu.

