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RAPORT BEX 2021 Klient Detaliczny 

Kategoria instrumentu Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - rynek polski -Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany 
ceny 5 i 6 (od 2 000 transakcji dziennie) 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zrealizowanych zleceń w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 96.57% 91.88% 56.10% 43.90% 100% 

Alternatywny System Obrotu GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 3.43% 8.12% 44.31% 55.69% 100% 

 

Kategoria instrumentu Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - rynek polski - Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany 
ceny 3 i 4 (od 80 do 1 999 transakcji dziennie) 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zrealizowanych zleceń w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 86.57% 79.86% 48.82% 51.18% 100% 

Alternatywny System Obrotu GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 13.43% 20.14% 46.27% 53.73% 100% 
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Kategoria instrumentu Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - rynek polski - Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany 
ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie) 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zrealizowanych zleceń w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 80.26% 73.00% 45.57% 54.43% 100% 

Alternatywny System Obrotu GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 19.74% 27.00% 38.25% 61.75% 100% 

 

Kategoria instrumentu Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - rynki zagraniczne- zlecenia przekazywane do brokera 
zagranicznego 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

NASDAQ (MIC:XNAS) 45.67% 43.98% N/A N/A 100% 

NYSE (MIC:XNYS) 35.27% 40.62% N/A N/A 100% 

London Stock Exchange (MIC:LSE) 8.25% 7.07% N/A N/A 100% 

Deutsche Börse (LEI:529900G3SW56SHYNPR95) 5.41% 3.18% N/A N/A 100% 

Euronext Paris (MIC:XPAR) 2.11% 2.29% N/A N/A 100% 
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Kategoria instrumentu Instrumenty dłużne 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Alternatywny System Obrotu GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 46.03% 49.23% 41.44% 58.56% 100% 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 53.97% 50.77% 36.15% 63.85% 100% 

 

 

Kategoria instrumentu Instrumenty pochodne na akcje 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 100% 100% 55.51% 44.49% 100% 
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Kategoria instrumentu Walutowe instrumenty pochodne 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 100% 100% 40.49% 59.51% 100% 

 

 

Kategoria instrumentu Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego - rynek polski 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 100.00% 100% 42.54% 57.46% 100% 
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Kategoria instrumentu Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego - rynki zagraniczne - zlecenia przekazywane do brokera 
zagranicznego 

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Deutsche Börse (LEI:529900G3SW56SHYNPR95) 36.74% 33.87% N/A N/A 100% 

Euronext Amsterdam (MIC:XAMS) 28.51% 31.46% N/A N/A 100% 

London Stock Exchange (MIC:LSE) 24.52% 19.50% N/A N/A 100% 

NYSE (MIC:XNYS) 5.59% 6.55% N/A N/A 100% 

Euronext Paris (MIC:XPAR) 4.57% 2.01% N/A N/A 100% 

 

 

Kategoria instrumentu Inne Instrumenty  

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany GPW 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71) 100% 100.00% 50.93% 49.07% 100% 

 

 

Unikalny nr dokumentu: cac3a5f9-88fa-43a7-ae5c-0ebe49a907f2



Strona 6 /6 
 

Kategoria instrumentu Kontrakty różnic kursowych  

Powiadomienie w przypadku, gdy wykonano 
średnio mniej niż 1 transakcję na dzień roboczy w 
poprzednim roku (tak / nie) 

nie 

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział wolumenu obrotu 
jako odsetek całkowitego 
wolumenu w tej kategorii 

Udział wykonywanych zleceń 
jako odsetek całkowitej liczby 
zleceń w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

BOSSAFX (LEI: 2594003MRRL1L5OVRZ44) 100% 100.00% N/A N/A 100% 
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