ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ВАРЧЕВ
ФИНАНС“ ЕООД ЗА 2017 г.
ОТЧЕТ ТОП 5 БРОКЕРИ И ТОП 5 МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(по чл. 3, параграф 1 от Делегиран регламент 2017/576)

Отчет по делегиран регламент 2017/576 - Приемане и предаване на поръчки топ 5 брокери, Непрофесионални клиенти

Клас инструменти

Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки

Уведомление, ако <1 средно сделки за работен ден през предходната
година

Не

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в
низходящ ред)

% от изтъргувания
обем

% от подадените
нареждания

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент
насочените
нареждания

на

Уникредит Булбанк - 549300Z7V2WOFIMUEK50

10.83%

0.30%

X%

X%

0.00%

Райфайзен Банк България - 5299009KAL4KO7584196

15.03%

1.50%

X%

X%

0.00%

Българска Фондова Борса АД - 747800W0XA9OV4MSRW74

29.00%

96.70%

X%

X%

85.00%

45.14%

1.50%

X%

X%

0.00%

Finans Yatirim Menkul Degerler A.S - 789000VGVFLH43JQJL90
Клас инструменти

Борсово-търгувани фондове, борсово-търгувани облигации и борсово-търгувани стоки

Уведомление, ако <1 средно сделки за работен ден през предходната
година

Да

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в
низходящ ред)

% от изтъргувания
обем

Райфайзен Банк България - 5299009KAL4KO7584196

% от подадените
нареждания

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент
насочените
нареждания

на

4.00%

12.00%

X%

X%

0.00%

Българска Фондова Борса АД - 747800W0XA9OV4MSRW74

38.80%

12.00%

X%

X%

0.00%

Уникредит Булбанк - 549300Z7V2WOFIMUEK50

57.20%

76.00%

X%

X%

0.00%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

X%

X%

Клас инструменти

Договори за разлика

Уведомление, ако <1 средно сделки за работен ден през предходната
година

Не

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в
низходящ ред)

% от изтъргувания
обем

X-Trade Brokers DM S.A. - 259400AVUPSABLEXNT19

100.00%

% от подадените
нареждания
100.00%

Процент
насочените
нареждания

на

0.00%
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Отчет по делегиран регламент 2017/576- Приемане и предаване на поръчки топ 5 брокери, Професионални клиенти
Кл ас инструменти

Капитал ови инструменти - акц ии и д епозитарни разписки

У вед омл ение, ако <1 сред но сд ел ки за работен д ен през пред ход ната
год ина

Дa

Д ял на
Д ял на тъ ргувания
извъ ршените
Вод ещите пет места за изпъ л нение, кл асирани в зависимост от обемите (в обем като проц ент
нареж д ания като
низход ящ ред )
от общо за този
проц ент от общо
кл ас
за този кл ас
Българска Ф ондова Борса А Д - 747800W0XA 9O V 4M S RW74

100.00%

П роц ент на
пасивните
нареж д ания

100.00% X%

П роц ент на
агресивните
нареж д ания

П роц ент
насочените
нареж д ания

X%

0.00%

Кл ас инструменти

Борсово-тъ ргувани ф онд ове, борсово-тъ ргувани обл игац ии и борсово-тъ ргувани стоки

У вед омл ение, ако <1 сред но сд ел ки за работен д ен през пред ход ната
год ина

Да

Д ял на
Д ял на тъ ргувания
извъ ршените
Вод ещите пет места за изпъ л нение, кл асирани в зависимост от обемите (в обем като проц ент
нареж д ания като
низход ящ ред )
от общо за този
проц ент от общо
кл ас
за този кл ас
Българска Ф ондова Борса А Д - 747800W0XA 9O V 4M S RW74

100.00%

П роц ент на
пасивните
нареж д ания

100.00% X%

П роц ент на
агресивните
нареж д ания

X%

на

П роц ент
насочените
нареж д ания

на

0.00%

Обяснителни бележки към отчетите по делегиран регламент 2017/576 - Приемане и предаване на поръчки топ 5 брокери за Непрофесионални и Професионални клиенти 

Категоризация на продуктите в класове финансови инструменти




Капиталови инструменти – акции и депозитарни разписки – Европейски кешови акции покриващи изискванията на регулаторната рамка Mifid II;
Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място за търговия – Борсови фючърси и борсови опции, включени в сектор „Финансови – валути“;
Стокови деривати и деривати за квоти за емисии - фючърси и опции, допуснати до търговия на място за търговия - Борсови фючърси и борсови опции, включени в сектори: „Базови
метали“, „Земеделски“, „Стокови индекси“, „Енергийни“, „Меса“, „Скъпоценни метали“;





Договори за разлика – CFD върху единични акции/ETF фондове изпълнение, посредством агентски модел на изпълнение;
Борсово-търгувани фондове – Включват ETF, ETN, ETC, регулирани по MIFID II;
Други – Европейски кешови акции, които не покриват MiFID II, Щатски и други неевропейски акции, взаимни фондове.

Описание
Първият RTS 28 отчет се базира на данните от календарната 2017 година. Въпреки това, трябва да отбележим, че информацията за пасивни/агресивни поръчки не е включена в справката, тъй като не е
била налична през посочения период. Според разпорежданията на ESMA, в първия RTS 28 отчет компаниите имат право да не включват информация, която не е била налична или приложима във връзка с
предходната година.
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Отчет по делегиран регламент 2017/576 - Изпълнение топ 5 брокери, Непрофесионални клиенти
Кл ас инструменти

Д оговори за разл ика

У вед омл ение, ако <1 сред но сд ел ки за работен д ен през пред ход ната
год ина

Не

Вод ещите пет места за изпъ л нение, кл асирани в зависимост от обемите (в % от изтъ ргувания % от под ад ените
низход ящ ред )
обем
нареж д ания
X-Trade Brokers DM S .A . - 259400A V U P S A BLE XN T19
Варчев Ф инанс Е О О Д - 529900H1O T06BP 9DA T78

6.00%

7.00%

94.00%

93.00%

П роц ент на
пасивните
нареж д ания

П роц ент на
агресивните
нареж д ания

П роц ент
насочените
нареж д ания

П роц ент на
агресивните
нареж д ания

П роц ент
насочените
нареж д ания

на

Отчет по делегиран регламент 2017/576 - Изпълнение топ 5 брокери, Професионални клиенти
Кл ас инструменти

Д оговори за разл ика

У вед омл ение, ако <1 сред но сд ел ки за работен д ен през пред ход ната
год ина

Не

Вод ещите пет места за изпъ л нение, кл асирани в зависимост от обемите (в % от изтъ ргувания % от под ад ените
низход ящ ред )
обем
нареж д ания
X-Trade Brokers DM S .A . - 259400A V U P S A BLE XN T19

0.00%

0.00%

Варчев Ф инанс Е О О Д

0.00%

0.00%

П роц ент на
пасивните
нареж д ания

на

Обяснителни бележки към отчетите по делегиран регламент 2017/576 - Изпълнение топ 5 брокери за Непрофесионални и
Професионални клиебти
Категоризация на продуктите в класове финансови инструменти


Договори за разлика – Договори за разлика върху индекси, договори за разлика върху стоки, договори за разлика върху акции.

Описание
Първият RTS 28 отчет се базира на данните от календарната 2017 година. Въпреки това, трябва да отбележим, че информацията за пасивни/агресивни поръчки не е включена в справката, тъй като не е
била налична през посочения период. Според разпорежданията на ESMA, в първия RTS 28 отчет компаниите имат право да не включват информация, която не е била налична или приложима във връзка с
предходната година.
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ОБОБЩЕНИЕ НА АНАЛИЗА И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА МОНИТОРИНГА НА „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯТА ЗА 2017 г.
(по чл. 3, параграф 3 от Делегиран регламент 2017/576)
1. Обща информация
Клиентските нареждания се изпълняват основно на регулиран и извън регулиран пазар.
Нареждания за финансови инструменти, допуснати до регулиран пазар в страната се изпълняват пряко от „Варчев Финанс“ ЕООД на пазарите, организирани от
„Българска Фондова Борса – София“ АД, съгласно Правилника за дейността на „Българска Фондова Борса – София“ АД. Разходите за изпълнение на „Българска
Фондова Борса – София“ АД са посочени в Тарифата на „Варчев Финанс“ ЕООД
Подадените до „Варчев Финанс“ ЕООД чрез платформите, предлагани от „Варчев Финанс“ ЕООД, нареждания за финансови инструменти, допуснати до регулиран
пазар в чужбина, се изпълняват на съответния регулиран пазар в чужбина непряко, като „Варчев Финанс“ ЕООД предава нареждането за изпълнение на свои
партньори, които пряко или чрез друг брокер са членове на този пазар. За изпълнение на нареждания относно финансови инструменти, допуснати до търговия на
чуждестранни регулирани пазари в разглеждания период, „Варчев Финанс“ ЕООД си партнира с Уникредит Булбанк и Райфайзен Банк България. За изпълнения на
нареждания търгувани на фондовите пазари в Турция „Варчев Финанс“ ЕООД си партнира с Finans Yatirim Menkul Degerler A.S – брокер базиран в Истанбул. За
нареждания, изпълнени от посочените в предходния член чуждестранни брокери, се прилага приетата от тях политика за изпълнение на клиентски нареждания.
По отношение на търговията с финансови инструменти, търгувани извън борсов пазар, включително чрез платформите, предлагани от „Варчев Финанс“ ЕООД,
„Варчев Финанс“ ЕООД изпълнява нарежданията, като се явява страна по сделките и действа, като място за изпълнение на поръчките.
Класове инструменти, включени в анализа:







Капиталови инструменти – акции и депозитарни разписки;
Борсово-търгувани фондове, борсово търгувани облигации и борсово търгувани стоки;
Валутни деривати – фючърси и опции, допуснати до търговия на място за търговия;
Стокови деривати и деривати за квоти за емисии – фючърси и опции, допуснати до търговия на място за търговия;
Договори за разлика – CFD върху единични акции/ETF фондове изпълнение, посредством агентски модел на изпълнение;
Други – Европейски кешови акции, които не покриват MiFID II, щатски и други неевропейски акции, взаимни фондове.
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2. Обобщен коментар подходящ за всички видове инструменти
Този анализ обобщава изводите направени относно качеството на изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти за 2017 г.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „а“ от Делегиран регламент 2017/576: „Обяснение на относителното значение, което посредникът е
отдал на изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятност на изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително
качествени фактори при оценка на качеството на изпълнение“
Относителната значимост, която „Варчев Финанс“ ЕООД е отдал на факторите за изпълнение могат да бъдат подробно разгледани в раздел III. „Фактори за найдоброто изпълнение“ от „Политика за изпълнение на нареждания при най-благоприятни условия за клиента“.
За постигане на най-добро изпълнение на клиентските нареждания, „Варчев Финанс“ ЕООД преценява относителната значимост на следните
фактори:









Цена;
Разходи;
Обем;
Вероятност за изпълнение;
Бързина на изпълнение;
Осигурен сетълмент;
Вид и същност на нареждането;
Други фактори, свързани с изпълнение на нареждането.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „б“ от Делегиран регламент 2017/576: „Описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси по
отношение което и да било от местата за изпълнение на нарежданията“
„Варчев Финанс“ ЕООД притежава 0.3% от капитала на „Българска Фондова Борса – София“ АД.

„Варчев Финанс“ ЕООД няма тесни връзки и конфликти на интереси и обща собственост по отношение на което и да било от местата за изпълнение на нарежданията.
„Варчев Финанс“ ЕООД се грижи да не осъществява дискриминация между местата за изпълнение, които са различни от факторите за изпълнение, отнасящи се до
съответната поръчка.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „в“ от Делегиран регламент 2017/576: „Описание на всякакви социални договорености с всички места
за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги“
„Варчев Финанс“ ЕООД не прилага специални договорености с различните места за изпълнение по отношение на извършени или получени плащания, отстъпки,
намаления или получени непарични облаги.
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Информация по чл. 3, параграф 3, буква „г“ от Делегиран регламент 2017/576: „Описание на факторите, които са довели до промяна в списъка
на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила“
Не са налични нови фактори, които да са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на „Варчев Финанс“ ЕООД
за разглеждания период.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „д“ от Делегиран регламент 2017/576: „Обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в
зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и кога той може да засегне
договореностите на изпълнение на нарежданията“
Всички Клиенти на „Варчев Финанс“ ЕООД се третират равностойно, независимо от категоризацията им.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „е“ от Делегиран регламент 2017/576: „Обяснение дали други критерии са били предпочетени пред
непосредствената цена и разходите при изпълнение на нарежданията на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента“
„Варчев Финанс“ ЕООД третира всички клиенти равностойно, независимо от категоризацията им, съгласно „Политиката за изпълнение на нареждания при найблагоприятни условия за клиента“.
„Варчев Финанс“ ЕООД не е използвал друг критерий за определяне на най-добрия резултат за отчетния период, който да е бил предпочетен пред непосредствената
цена на инструмента и разходите за изпълнение на нареждането.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „ж“ от Делегиран регламент 2017/576: „Обяснение за начина, по който „Варчев Финанс“ ЕООД
използва всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент
(ЕС) 2017/575“
В разглеждания период „Варчев Финанс“ ЕООД не е установил отклонения от принципите за най-добро изпълнение, съгласно „Политика за изпълнение на клиентски
нареждания за сделки с финансови инструменти“.
При извършване на анализа за разглеждания период не са използвани данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575, тъй като същият не е бил в сила
за съответния период.

Информация по чл. 3, параграф 3, буква „з“ от Делегиран регламент 2017/576: „Когато е приложимо, описание на начина, по който
инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива
2014/65/ЕС“
Разпоредбата на чл. 3, параграф 3, буква „з“ от Делегиран регламент 2017/576 е неприложима към дейността на инвестиционен посредник „Варчев Финанс“ ЕООД.
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