STATISTIKY KLIENTŮ – II. čtvrtletí 2022
Níže uvedená tabulka obsahuje údaje týkající se výsledků dosažených klienty na
finančních nástrojích na OTC trhu s rozdělením podle skupin nástrojů za první
čtvrtletí roku 2022:
Páka nástroje

Od

Do

3.3% 01.04.2022 30.06.2022
5.0% 01.04.2022 30.06.2022
10.0% 01.04.2022 30.06.2022
20.0% * 01.04.2022 30.06.2022
*liczba klientow mniejsza niż 10

Realizovaný
zisk v %
25,00
57,14
100,00
50,00

Zisk ani ztrátu
nevykázalo %
0,00
0,00
0,00
0,00

Realizovaná
ztráta v %
75,00
42,86
0,00
50,00

Výsledky dosahované klienty v prvním čtvrtletí 2022 s rozdělením podle druhu
nástrojů:
Symbol Typ

Od

Do

Commodity CFD 01.04.2022
Equity CFD* 01.04.2022
Forex CFD 01.04.2022
Index CFD 01.04.2022
*liczba klientow mniejsza niż 10

30.06.2022
30.06.2022
30.06.2022
30.06.2022






Realizovaný
zisk v %
66,67
0,00
57,14
33,33

Zisk ani ztrátu Realizovaná
nevykázalo %
ztráta v %
0,00
33,33
0,00
100,00
0,00
42,86
0,00
66,67

Tato informace zohledňuje výsledky klientů na transakcích zavřených v daném
čtvrtletí.
Bossa na základě výsledků klientů dosahovaných na jednotlivých transakcích
vypočte procentní hodnotu klientů, kteří dosáhli zisku, nevykázali ztrátu ani
zisk nebo realizovali ztrátu.
Statistiky výsledků dosahovaných klienty se seskupují jako podle typu
finančního nástroje, tak podle páky stanovené pro daný finanční nástroj.
Jsou-li statistiky popsané v bodě 3 vypočteny na základě zavřených transakcí
méně než 10 klientů, uvádí se příslušná poznámka o této skutečnosti v
tabulce.

DOBA REALIZACE POKYNŮ KLIENTŮ NA FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH
NA OTC TRHU V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2022
Standardní doba procesování pokynů podávaných klienty v prvním čtvrtletí roku
2022 činí 111 milisekund. Pokynem klienta se rozumí zadání čekajícího pokynu,
pokyn k nákupu nebo prodeji a anulování nebo modifikace těchto pokynů.








Standardní doba představuje aritmetický průměr procesování pokynů klientů.
Vypočte se na základě transakcí klientů provedených v daném čtvrtletí.
Standardní doba se počítá s přesností na 1 milisekundu.
Standardní doba pokynu se publikuje do 10 dnů po skončení čtvrtletí.
Pokynem klienta se rozumí zadání čekajícího pokynu, pokyn k nákupu nebo
prodeji a anulování nebo modifikace těchto pokynů.
Doba realizace jednotlivého pokynu se stanoví jako rozdíl mezi časem zadání
pokynu klienta zaznamenaným v transakčním systému a časem uzavření
transakce zaznamenaným v transakčním systému.
Údaje sloužící k provádění příslušných výpočtů pocházejí ze zaregistrovaných
pokynů klienta, o nichž se hovoří v bodě 4 výše zapsaných v transakčním
systému. Na základě údajů se vypočte čas uzavření transakce.
Bossa si vyhrazuje právo zveřejnit standardní dobu realizace pokynu za jiné
období než čtvrtletí.

Standardní doba realizace pokynu nepředstavuje závazek ani záruku Bossa, že
pokyny klienta bude realizovat za tuto dobu nebo za dobu kratší a klientovi nevznikají
na tomto základě žádné nároky vůči Bossa. Standardní doba realizace pokynu se
uvádí čistě z informativních důvodů.
Doba realizace pokynu klienta může být delší než doba standardní, čas realizace
pokynu zveřejněný Bossa, v případě:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

mimořádné situace,
přerušení nebo zastavení kotace podkladových nástrojů,
chybné kotace,
zveřejnění makroekonomických údajů,
zásadních událostí na trhu,
velké proměnlivosti cen podkladového nástroje,
malé likvidity na trhu podkladového nástroje,
kotace nástroje způsobem uvedeným v bodu 9.2 Pravidel (Request),
pokynů podávaných pomocí modulu k algoritmickému obchodování
využívajícího zpoždění spojené s cenou a všechny další situace, kdy se cena
finančního nástroje v okamžiku uzavření transakce významně liší od ceny
podkladového nástroje,
otevření trhu,
čekání na potvrzení nebo realizaci transakce na podkladovém trhu, v případě
Equity CFD,
opakované kotace (Requote),
v případech uvedených v bodu 7.14 Pravidel.

