Tisztelt Üzletkötők!
Tárgy: Kereskedési Kódex módosítások hatályba lépése
A 2011. április 8-i hétvégén kerül sor az MMTS I Kereskedési Munkaállomás verziócseréjére.
verzió
Ezt követően az MMTS I TW 3.2.42.18. számú lesz a hivatalos Kereskedési Munkaállomás verzió az azonnali
piacon. A Munkaállomásban kereskedés-technikai
kereskedés
szempontból nincs változás, csak az ajánlatbeküldés
ellenőrzési
rzési háttérfolyamatainak hatékonyabbá tétele volt a módosítás célja. Az új verzió telepítése legkélegk
sőbb május 2-ig meg kell történjen, ezen határidőt
határid követően korábbi munkaállomás verzióval nem lehet
kereskedni a BÉT azonnali piacán. A verzióváltás miatt a jelenleg használt munkaterületek újraállítása
nem kötelező, ugyanakkor
kkor a BÉT javasolja a munkaterületek frissítését. A verzióváltás az MMTS II szárszá
mazékos rendszert egyáltalán nem érinti.
A verzióváltással összefüggésben, 2011. április 11-én életbe lép a Kereskedési Kódex módosított verzióverzi
ja, amellyel a kereskedés szempontjából fontos változások lépnek hatályba.
hatályba.
Részvény szekcióban, az eddigi kereskedési modellbe bekerül egy újdonság:
újdonság: a felfüggesztés utáni
egyensúlyi áras kereskedés.. Amennyiben a kereskedés
kereskedés szabad szakaszában, a felfüggesztés megszűnését követően
en újra kereskedhetővé
kereskedhet
válik egy értékpapír, úgy a tőzsde
zsde dönthet egyensúlyi áras kereskedés lefolytatásáról. Ilyen esetben, a felfüggesztés visszavonását követően
ően, a kereskedés marad
szabad szakaszban,
zakaszban, nem történik szakaszváltás,
szakasz
de a kereskedés - a nyitó és záró szakaszban alkalmaalkalm
zott - egyensúlyi áras algoritmus alapján folytatódik, nem pedig a folyamatos ajánlatpárosítással.
ajánlatpárosítással
Fontos kiemelni, hogy az egyensúlyi áras kereskedés az árelmozdulás miatti szüneteltetéseket nem
érinti, 10%-os
os árelmozdulás esetén bekövetkező
bekövetkez szüneteltetés esetén a tőzsdei
zsdei szabályok nem változválto
nak, pár perces szünetet követően
ően
en a kereskedés az eddig megszokottak szerint megy tovább.
Az egyensúlyi áras kereskedés legfontosabb szabályai:
- a kereskedés a) ajánlatgy
nlatgyűjtési,
b) ügyletkötési,
ügyletk
c) ajánlat-visszavonási
ajánlat
időszakokból áll;
- az ajánlatgyűjtési időszak
őszak 5 perc időtartamú, az ügyletkötési időszak és az ajánlat-visszavonási
ajánlat
időszak 1-1 perces;
- az ajánlatgyűjtési időszakban
szakban Limit és Rész ajánlat tehető,
tehet Szakasz, Nap, Adott dátumig és ViszVi
szavonásig
ásig érvényes időbeli
beli hatállyal, Piaci és Most ajánlatok nem tehetők;
tehet
- a szabad szakaszban érvényes, aktív Stop és Mind típusú ajánlatok az egyensúlyi áras kereskekeresk
dés alatt nincsenek az ajánlati könyvben,
könyv
ezeket az ajánlatokat ez idő alatt nem lehet módosítani,
csak visszavonni;
- az ügyletkötési időszakban
szakban az egyensúlyi áras algoritmus alapján meghatározásra kerül az
egyensúlyi ár és létrejönnek a kötések,
kötések ajánlat ez alatt nem tehető,, nem módosítható, nem vo
vonható vissza;
- az ügyletkötési időszak
szak végét követő
követ 1 perces ajánlat-visszavonási időszakban
őszakban van lehetőség az
ajánlatok
tok törlésére, ajánlatot tenni vagy módosítani nem lehet;
- az egyensúlyi áras kereskedést követően
követ en a kereskedés a megszokott módon, folyamatos ajánajá
latpárosítással folytatódik.
folytatódik. Amennyiben Stop ajánlatok aktiválási ára az egyensúlyi áras kereskekeresk
désben kialakult árral megegyező
megegyez (vagy magasabb aktiválási árú vétel ill. alacsonyabb aktiválási
árú eladás esetén), úgy az egyensúlyi áras időszakot
id
követően a Stop ajánlatok aktiválásra kek
rülnek.
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Az egyensúlyi
gyensúlyi áras kereskedés csak R
Részvény
észvény szekcióban kerül bevezetésre és strukturált termék
(certifikátok) kivételével
vel bármely típusú értékpapír felfüggesztését követő visszaengedéskor alkalmazh
alkalmazható.
A verzióváltások kapcsán már megszokott és bevált menetrend szerint ez alkalommal is lehetőséget biztosítunk a tőzsdei
zsdei tesztrendszeren az egyensúlyi áras kereske
kereskedés
dés megismerésére, tesztelésére 2011.
április 4-8. között. Ez idő alatt a tesztrendszeren minden nap 11.00 órakor és 14.30 órakor lehet kipróbálni az egyensúlyi áras kereskedést az alábbiak szerint:
Időpont

Részvény

Időszak/esemény

10.45 - 11.00

FHB

a kereskedés felfüggesztésre kerül

11.00

FHB

11.05/11.06

FHB

11.06 - 11.07
11.07

FHB
FHB

felfüggesztés megszűnik,
nik, indul az egyensúlyi áras kereskedés
ajánlatgyűjtési időszaka
ügyletkötési időszak, véletlenszerű időpontban
idő
indul 1
percen belül
ajánlat-visszavonási időszak
a részvény kereskedése a szabad szakaszban folytatódik,
normál ár-idő prioritás szerinti kötéspárosítással

Időpont

Részvény

Időszak/esemény

14.15 - 14.30

BOOK

a kereskedés felfüggesztésre kerül

14.30

BOOK

14.35/14.36

BOOK

14.36 - 14.37
14.37

BOOK
BOOK

felfüggesztés megszűnik,
nik, indul az egyensúlyi áras kereskedés
kereske
ajánlatgyűjtési időszaka
ügyletkötési időszak, véletlenszerű időpontban
idő
indul 1
percen belül
ajánlat-visszavonási időszak
a részvény kereskedése a szabad szakaszban folytatódik,
normál ár-idő prioritás szerinti kötéspárosítással

Amennyiben az egyensúlyi áras kereskedéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy egy fórum keretében is
ismertessük és mutassuk be a változtatást, úgy ezt felénk visszajelezni szíveskedjenek az szki@bse.hu
email címen. Amennyiben erre érdeklődés
érdekl dés mutatkozik, úgy a fórumot a Kódex hatálybalépése, azaz ápriápr
lis 11-e előtt megtartjuk a BÉT-en.
en.
Amennyiben a verzióváltással vagy a Kódex módosítással kapcsolatban funkcionális kérdés merül fel,
fel
úgy keressék
sék Pittner Beatrix (tel:429-6791)
(tel:429
vagy Szántó Balázs (tel: 429-6787)) kollégáinkat,
kollégáinkat amennyiben
a verzióváltás Munkaállomást érintő
érint technikai részleteirőll szeretnének felvilágosítást kapni, úgy kérem
keressék a BÉT Technikai Help Deskjén Varga Viktort
Viktor (tel: 429-6746), ha a K2 kiszolgálóval kapcsolatban
van kérdésük, akkor Pollák András kollégánkat hívják (tel. 429-6762).
Üdvözlettel,

BÉT, Kereskedési Igazgatóság
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