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2017-ben a Blackwell Global a lakossági ügyfelek nevében kizárólag úgy teljesített tranzakciókat, 
hogy a megbízásokat az alábbi táblázatban látható, likviditást biztosító kiválasztott szervezetek 
részére továbbította. Minden megbízás Passzívnak minősül, mivel azokat a Vállalat továbbította a 
helyszínek felé, nem pedig maga teljesítette. 

 
Instrumentum besorolása Contracts for difference  
Értesítés, amennyiben az előző 

évben egy munkanapon <1 számú 

átlagos kereskedelmi volumen volt 

jellemző 

N  

Kereskedelmi volumen 

tekintetében az öt legnagyobb 

végrehajtási helyszín (csökkenő 

megbízásszám) 

Az adott kategóriába eső 

kereskedelmi 

volumenrész százalékos 

arányban kifejezve 

Az adott kategóriába eső 

kereskedelmi 

megbízásrész százalékos 

arányban kifejezve 

BLACKWELL GLOBAL 
INVESTMENTS LIMITED 
(213800OR5SAUHAMFTC50) 

95% 98% 

DIVISA UK LIMITED 
(2138002W128DFCAN6Q90) 

3% 0% 

SBI FX CO., LIMITED 
(213800NXCN82DBIGWQ91) 

2% 1% 

 

A Blackwell Global a végrehajtási helyszíneket olyan kritériumok alapján választja ki, mint az ár 
(spread), költségek (jutalékok, swap ügyletek), gyorsaság (a kiszolgálók helye), valamint a 
végrehajtás valószínűsége (likviditás mértéke). A Vállalat minden esetben jóhírű entitásokkal 
igyekszik együttműködésbe lépni, a kiválasztásnál pedig olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a 
mérleg erőssége. Gyakran azonban a Blackwell Global választási lehetőségei a helyszínek által előírt 
megbízások volumenére vonatkozó magas követelményszint miatt korlátozottak. A Vállalat 
fejlődésével együtt a jövőben megfelelünk majd ezen követelményeknek, így Likviditást biztosító 
szervezeteink száma is növekedni fog. 

 
2017-ben a fő végrehajtási helyszín egy új-zélandi székhelyű kapcsolt vállalat, a Blackwell Global 
Investments Limited volt, amely a Blackwell Global Group cégcsoportba tartozó többi vállalat számára 
hajt végre tranzakciókat. E konfliktust a végrehajtás nyilvánossá tételével és átláthatóságával 
kezeljük, vagyis meghatározzuk az elfogadható és nem elfogadható tevékenységeket, ezáltal 
biztosítjuk, hogy a kapcsolt entitás tisztában van tevékenykedési hatáskörével. 

 
STP brókerként a Blackwell Global árbevétele az ügyfelek által kereskedett tételenkénti 
visszatérítésből, a termékek spreadjén lévő haszonkulcsból, illetve a tranzakciónkénti jutalékból 
tevődik össze. 
A Likviditást biztosító szervezetekkel azért bővítettük a helyszínek listáját, hogy hatékonyabb  
végrehajtást tudjunk nyújtani az ügyfeleknek. 
2017-ben a Blackwell Global kizárólag lakossági ügyfelek számára teljesített megbízásokat, emiatt 
nem volt különbség a megbízások végrehajtásában. 

 
Az áron és a költségen kívül a lehető legjobb eredmény az ügyfelek teljes figyelembe vételével, a 
könyv teteje, a végrehajtás sebessége és a csúszás (a csúszások rendszeres ellenőrzésével és a 
pozitív és negatív csúszások átadásával az ügyfeleknek) néha elsőbbséget élveznek az ügyfelek 
konkrét stratégiáinak igényei szerint. 

 
A végrehajtási folyamat minőségének ellenőrzése érdekében a Blackwell Global árait rendszeresen 
összehasonlítja más brókerek áraival. A Blackwell Global a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján 
2017-ben nem használta fel összevont adattárolási szolgáltató eredményeit. 
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