
 Top 5 – Locuri de executare a ordinelor de tranzactionare 
 

 

 
 
 

Informații privind cele mai importante cinci locuri de executare (inclusiv brokeri) și calitatea executării 
obținută 

   
 

CLIENTI  PROFESIONALI - INSTRUMENTE FINANCIARE SIMPLE     
 

EQUITIES -Shares & Depositary Receipts 

Clasa instrumentului TITLURI DE CAPITAL - ACTIUNI & CERTIFICATE DE DEPOZIT 

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în 
medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare 

DA 

Cele mai importante cinci locuri de executare din 
punctul de vedere al volumelor de tranzacționare 

(ordine descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat exprimată 

ca procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Proporția 
ordinelor 
executate 

exprimată ca 
procent din 

totalul înregistrat 
pentru această 

clasă 

Procentul de 
ordine pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul de 
ordine 

direcționate 

Bursa de Valori Bucuresti   -segment principal 
XBSE 

100.00% 100.00% N/A N/A 100% 

 LISTED BONDS 

Clasa instrumentului INSTRUMENTE DE DATORIE - OBLIGATIUNI LISTATE 

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie 
< 1 tranzacție per zi lucrătoare 

DA 

Cele mai importante cinci locuri de executare din 
punctul de vedere al volumelor de tranzacționare 

(ordine descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat exprimată 

ca procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Proporția 
ordinelor 
executate 

exprimată ca 
procent din 

totalul înregistrat 
pentru această 

clasă 

Procentul de 
ordine pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul de 
ordine 

direcționate 

First Bank (549300UH7FDPRNBABQ46) 100.00% 100.00% 100.00%   - 
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CLIENTI PROFESIONALI - INSTRUMENTE FINANCIARE COMPLEXE 
    

 CURRENCY DERIVATIVES  

Clasa instrumentului 
INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE - SWAPURI, CONTRACTE FORWARD SI ALTE 

INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE  
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie 

< 1 tranzacție per zi lucrătoare 
DA 

 

Cele mai importante cinci locuri de executare din 
punctul de vedere al volumelor de tranzacționare 

(ordine descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat exprimată ca 

procent din totalul 
înregistrat pentru această 

clasă 

Proporția 
ordinelor 
executate 

exprimată ca 
procent din 

totalul înregistrat 
pentru această 

clasă 

Procentul de 
ordine pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul 
de ordine 

direcționate 

 
First Bank (549300UH7FDPRNBABQ46) 100% 100% N/A N/A N/A 

 
 

CLIENTI RETAIL -  INSTRUMENTE FINANCIARE SIMPLE     
 

EQUITIES -Shares & Depositary Receipts 

Clasa instrumentului TITLURI DE CAPITAL - ACTIUNI & CERTIFICATE DE DEPOZIT 

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 
tranzacție per zi lucrătoare 

NU 

Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul 
de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine 

descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat 
exprimată ca 

procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Proporția ordinelor 
executate exprimată 
ca procent din totalul 

înregistrat pentru 
această clasă 

Procentul 
de ordine 

pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul 
de ordine 

direcționate 

Bucharest Stock Exchange - Main Segment (XBSE) level 
1 and 2   

98.50% 92.46% N/A N/A 100% 

Bucharest Stock Exchange -MTS (XCAN)  level 1 and 2 1.50% 7.54% N/A N/A 100% 

Bucharest Stock Exchange - Main Segment (XBSE) level 
3 and 4 

100.00% 100.00% N/A N/A 100% 
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 LISTED BONDS 

Clasa instrumentului INSTRUMENTE DE DATORIE - OBLIGATIUNI LISTATE 

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 
tranzacție per zi lucrătoare 

DA 

Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul 
de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine 

descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat 
exprimată ca 

procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Proporția ordinelor 
executate exprimată 
ca procent din totalul 

înregistrat pentru 
această clasă 

Procentul 
de ordine 

pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul 
de ordine 

direcționate 

First Bank (549300UH7FDPRNBABQ46) 99.98% 100%      

 Bucharest Stock Exchange -MTS ( XCAN )  0.02%  N/A N/A 100% 

 
 
 

CLIENTI RETAIL -  INSTRUMENTE FINANCIARE COMPLEXE 
    

 STRUCTURED PRODUCTS (OTHER INSTRUMENTS/SECURITIZED DERIVATIVES)  

Clasa instrumentului 
INSTRUMENTE FINANCIARE STRUCTURATE ( DCD, DSD, WARANTS SI 

CERTIFICATE) 

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie 
< 1 tranzacție per zi lucrătoare 

DA 

Cele mai importante cinci locuri de executare din 
punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine 

descrescătoare) 

Proporția volumului 
tranzacționat 
exprimată ca 

procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Proporția ordinelor 
executate 

exprimată ca 
procent din totalul 
înregistrat pentru 

această clasă 

Procentul 
de ordine 

pasive 

Procentul 
de ordine 
agresive 

Procentul 
de ordine 

direcționate 

Bursa de Valori Bucuresti –segment principal (XBSE)     100% 100.00% N/A N/A 100% 
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Calitatea executarii ordinelor: Analiza si concluziile monitorizarii locurilor de tranzactionare in care au fost executate ordinele clientilor in anul 2019  

Factori care influenteaza executarea ordinelor precum 
pret, cost total, lichiditate si probabilitate de executare 
sau orice alt factor luat in considerare de catre First Bank 
in eforturile de obtinere a celor mai bune rezultate. 

Pentru ordinele executate pe piete reglemetate, in majoritatea cazurilor si pentru ordinele cu cantitati in media 
normal acordam prioritate celui mai bun pret posibil de obtinut, precum si costurilor totale. Pentru un numar 
limitat de cazuri, cand cantitatile instructate in ordin sunt considerate prea mari prin comparatie cu lichiditatea 
disponibila in locul de tranzactionare vizat, sau pentru tranzactionarea OTC, vom considera alti factori si vom 
acorda prioritate factorului de lichiditate a pietei, contraparte disponibila si pret potential a fi obtinut (sau 
probabilitate de executare a ordinului luand in considerare volumul tranzactiei). In acest caz e posibil ca ordinal 
sa fie executat in transe si nu neaparat la cel mai bun pret din piata daca nu exista suficienta lichiditate, 
prioritate avand probabilitate de executare. Deasemenea, ordinele ar putea fi executate diferit in cazul 
instrumentelor nestandardizate sau cele plasate in afara pietelor reglementate si unde ar putea fi dificil sa 
obtinem preturi comparabile datorita lipsei acelor instrumente pe alte piete sau datorita lipsei unei contraparti 
disponibile. First Bank evalueaza eligibilitatea fiecarei contraparti cu care intra in tranzactii pe baza riscului de 
credit, termenilor generali de Afaceri, transparenta costurilor, etc., iar in cazurile in care transmite ordinele 
clientilor spre executarea unui tert va fi doar catre piete reglementate sau firme de investitii care depun eforturi 
pentru obtinerea celor mai bune rezutate in executarea ordinelor. 

Descrierea unor legaturi stranse, conflicte de interese 
si/sau actionariat comun cu referire la oricare din locurile 
de tranzactionare folosite pentru executarea ordinelor 

Nu este cazul. 

Descrierea unor aranjamente specifice cu oricare din 
locurile de executie, plati primite sau effectuate, 
discount-uri, returnari sau beneficii nemonetare primite 

Nu este cazul 

Explicarea factorilor care au condus la modificarea listei 
de locuri de tranzactionare mentionate in politica de 
executare, daca astfel de schimbari au avut loc. 

Nu este cazul. 

Explicarea modului in care executarea ordinelor difera in 
functie de clasificarea clientilor 

First Bank  nu executa instructiunile clientilor in functie de clasificarea lor. 

Explicarea situatiilor in care s-a acordat prioritate altor 
factori de executie in locul pretului si costului si cum au 
influentat aceste criteria eforturile de obtinere a celor 
mai bune rezultate in executarea ordinelor clientilor.  

 N/A 

Explicarea modului in care Firma de Investitii a folosit 
oricare din datele sau instrumentele in legatura cu 
calitatea executarii, inclusiv date publicate prin 
Regulamentul Delegat EU 575/2017 

N/A  

 
 


