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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

ΟΡΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Σε εφαρμογή του νόμου, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/65/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ο «Νόμος») και σύμφωνα με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση του Νόμου και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου πράξεις, η ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπό την επωνυμία, 
«ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η 
«Alpha Finance») λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών το 
βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, λαμβανομένων υπ’ όψιν της τιμής, του κόστους, της 
ταχύτητας, της πιθανότητος εκτελέσεως και διακανονισμού, του όγκου, της φύσης και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η παρούσα πολιτική 
εφαρμόζεται είτε για τις εντολές που εκτελεί η Alpha Finance για λογαριασμό πελατών της, ως 
μέλος ρυθμιζομένης αγοράς, είτε για τις εντολές που διαβιβάζει σε τρίτους, οι οποίοι εκτελούν την 
εντολή και καταρτίζουν τη σχετική συναλλαγή. 
 

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσης  Πολιτικής Εκτελέσεως  

Η παρούσα πολιτική εκτελέσεως εντολών εφαρμόζεται μόνον για την εκτέλεση των εντολών, οι 
οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Alpha Finance. Η υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως 
εκπληρώνεται μόνον ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα, επί των οποίων καταρτίζονται 
συναλλαγές των πελατών της Alpha Finance και ορίζονται στο Νόμο, δηλαδή: 

 Μετοχές και Εταιρικά Ομόλογα, που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, Πολυμερείς 
Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως και Μηχανισμούς Οργανωμένης Διαπραγματεύσεως και 
διαπραγματευόμενα δικαιώματα επ’ αυτών (π.χ. δικαιώματα προτιμήσεως)  

 Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)  

 Παράγωγα Μέσα  
 

2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως – Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες 

Η υποχρέωση της Alpha Finance να λαμβάνει κάθε επαρκές μέτρο προκειμένου να επιτύχει κατά 
την εκτέλεση των εντολών των πελατών της το βέλτιστο αποτέλεσμα υφίσταται κατά την παροχή 
των εξής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων: 
 

 κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών της προς εκτέλεση σε τρίτα μέρη. 

 κατά την εκτέλεση εντολών πελατών της. 
 
Παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπ’ όψιν, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα 
είναι οι εξής: 
 

 Τιμή  

 Κόστος Συναλλαγής (ήτοι οι προμήθειες και τα έξοδα που βαρύνουν την εκτέλεση εκάστης 
συναλλαγής). 

 Ταχύτητα Εκτελέσεως, ανά τόπο εκτελέσεως (π.χ. ρευστότητα της αγοράς για το 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο). 

 Πιθανότητα Εκτελέσεως (π.χ. ρευστότητα της αγοράς για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό 
μέσο). 

 Πιθανότητα εκτελέσεως και διακανονισμού. 

 Μέγεθος της εντολής. 
 

 Φύση της εντολής 

 Οιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής. 
Κατά την εκτέλεση εντολών πελατών, η Alpha Finance λαμβάνει υπ’ όψιν τα ακόλουθα κριτήρια 
για τον προσδιορισμό της σπουδαιότητας των ανωτέρω παραγόντων: 
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 Τα χαρακτηριστικά των πελατών, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποιήσεώς τους ως 
ιδιωτών ή επαγγελματιών πελατών. 

 Τα χαρακτηριστικά της εντολής, συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως που η εντολή 
αφορά συναλλαγή χρηματοδοτήσεως τίτλων. 

 Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της 
εντολής. 

 Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτελέσεως, προς τους οποίους δύναται να δρομολογηθεί η 
εντολή. 

 
Ειδικότερα για την εκτέλεση εντολών των ιδιωτών πελατών το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
προσδιορίζεται συνολικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και το 
κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον 
πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, στα οποία περιλαμβάνονται τα τέλη 
που εισπράττει ο τόπος εκτελέσεως, τα τέλη εκκαθαρίσεως και διακανονισμού και όλες οι αμοιβές 
που καταβάλλονται στην Alpha Finance και σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της 
εντολής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Alpha Finance δύναται να λαμβάνει υπ’ όψιν και άλλους παράγοντες που 
μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση της εντολής όπως η δυνατότητα επιτεύξεως καλύτερης τιμής, 
η ρευστότητα που εμφανίζει εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο στον τόπο 
στον οποίο διαπραγματεύεται, η πιθανότητα η εντολή να επηρεάσει την τρέχουσα τιμή 
εμποδίζοντας την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, το μέγεθος της εντολής και η φύση της 
συναλλαγής, ο τόπος εκτελέσεως (ρυθμιζόμενη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός 
Διαπραγματεύσεως, Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγματεύσεως) κ.λ.π. 
 

3. Τόποι Εκτελέσεως  

Η πολιτική βέλτιστης εκτελέσεως της Alpha Finance αναφέρεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα για 
τα οποία δύναται να δέχεται εντολές και περιλαμβάνει τους τόπους εκτελέσεως στους οποίους 
θεωρεί ότι μπορεί με συστηματικό τρόπο να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στους 
τόπους εκτελέσεως ανάλογα με το προϊόν περιλαμβάνονται oι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγματεύσεως, οι μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγματεύσεως, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές και οι ειδικοί διαπραγματευτές. 
 
Η Alpha Finance είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξ αποστάσεως μέλος του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Για  την εκτέλεση των εντολών πελατών από την Alpha Finance, 
στους συγκεκριμένους τόπους εκτελέσεως, η Alpha Finance έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει 
στρατηγικές εκτελέσεως και μεθόδους για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για 
τον πελάτη. 
 
Η Alpha Finance, για την κατάρτιση συναλλαγών σε τόπους εκτελέσεως στους οποίους δεν έχει 
άμεση πρόσβαση (μη δυνατότητα απ’ ευθείας εκτελέσεως της εντολής), συνεργάζεται με 
επιχειρήσεις επενδύσεων η πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία διαβιβάζει προς 
εκτέλεση τις εντολές των πελατών της. Στο Παράρτημα I περιέχονται ενδεικτικά οι τόποι 
εκτελέσεως, στους οποίους εκτελούνται οι εντολές των πελατών της Alpha Finance. Σημειώνεται 
ότι ως τόποι εκτελέσεως μπορεί να νοούνται και τα τρίτα  μέρη (επιχειρήσεις επενδύσεων η 
πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού), τα οποία εκτελούν τις εντολές των πελατών της Alpha 
Finance. 
 
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις προκειμένου η Alpha Finance να εκπληρώνει την 
υποχρέωσή της για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά την εκτέλεση των εντολών 
των πελατών της προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
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 Όταν λαμβάνει την εντολή του πελάτη  (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος – email ή 
τηλεομοιοτυπικού μηνύματος - fax), ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τις επιλογές που έχει 
σε σχέση με τους τόπους διαπραγματεύσεως των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία 
επιθυμεί να καταρτίσει συναλλαγή και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, όπως το νόμισμα 
της συναλλαγής, το κόστος εκκαθαρίσεως, ο όγκος συναλλαγών του συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου κλπ, ώστε ο πελάτης να καταλήξει στην πλέον συμφέρουσα γι 
αυτόν επιλογή. 

 Με την έγκριση του πελάτη, διαβιβάζει την εντολή του, χωρίς να λαμβάνει η ίδια επαρκή 
μέτρα, αποδεχόμενη την πολιτική βέλτιστης εκτελέσεως των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Με τη χρήση την αυτοματοποιημένης διαδικασίας του 
Smart Order Routing, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή πιστωτικά ιδρύματα ερευνούν για 
τις καλύτερες δυνατές επιλογές όσον αφορά την εκτέλεση της εντολής τον πελάτη, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους όπως ο όγκος συναλλαγών, η τρέχουσα τιμή 
διαπραγματεύσεως, το μέγεθος και η φύση της εντολής,  καθώς και οποιονδήποτε άλλο 
παράγοντα μπορεί να επηρεάσει την βέλτιστη εκτέλεση της εντολής. 

 
Η Alpha Finance έχει καταρτίσει κατάλογο των τόπων εκτελέσεως που χρησιμοποιούνται ανά 
κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, στους οποίους βασίζεται για να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της προκειμένου να επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών, οι οποίοι περιέχονται στο συνημμένο στην παρούσα 
πολιτική εκτελέσεως εντολών  Παράρτημα I.  
 

Σε περιπτώσεις καταρτίσεως συναλλαγών σε τόπους εκτελέσεως στους οποίους η Alpha Finance 
δεν είναι μέλος, η Alpha Finance επαφίεται στην πολιτική βέλτιστης εκτελέσεως των 
συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων επενδύσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία για 
την υλοποίηση της πολιτικής αυτής χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένο σύστημα 
επιτεύξεως βέλτιστης εκτελέσεως με την εισαγωγή συγκεκριμένων παραμέτρων (Smart Order 
Routing), σύμφωνα με ανωτέρω διαλαμβανόμενα. 

 
Η Alpha Finance για τις συνεργαζόμενες εταιρίες επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα που 
εκτελούν τις εντολές των πελατών της σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε 
ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού ελέγχει τους πέντε πρώτους τόπους εκτελέσεως από άποψη 
όγκου συναλλαγών, που δημοσιεύονται ετησίως από τους συνεργάτες της, προκειμένου να 
παρακολουθεί και να επαληθεύει κατά πόσον κατά την εκτέλεση των εντολών των πελατών της 
έχει επιτευχθεί βέλτιστη εκτέλεση με βάση και την  προαναφερομένη διαδικασία Smart Order 
Routing.  
 

4. Τύποι Συναλλαγών που περιορίζουν την Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως  

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερης φύσεως εντολών ή συναλλαγών η υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως 
περιορίζεται. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:  

 Όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο, που αφορά η εντολή, διαπραγματεύεται σε έναν μόνο τόπο 
διαπραγματεύσεως. Στην περίπτωση αυτή το μοναδικό κριτήριο για την εκπλήρωση της 
υποχρεώσεως βέλτιστης εκτελέσεως είναι ο χρόνος εκτελέσεως.  

 Σε περιπτώσεις καταρτίσεως εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον δεν υπάρχουν 
συγκρίσιμες τιμές με αντίστοιχες συναλλαγές ή χρηματοπιστωτικά μέσα. Σε περίπτωση 
καταρτίσεως τέτοιου είδους συναλλαγών η Alpha Finance προτού εκτελέσει εντολή πελάτη 
εκτός τόπου διαπραγματεύσεως θα εξασφαλίζει  εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή του.  

 

5. Συγκεκριμένες Οδηγίες  

Όταν ο πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση της εντολής του (π.χ. όριο 
τιμής, τόπος διαπραγματεύσεως κ.ά.), η Alpha Finance θα εκτελεί τη συγκεκριμένη εντολή, 
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σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Alpha Finance δεν έχει υποχρέωση 
Βέλτιστης Εκτελέσεως, αλλά εκτελεί την εντολή του πελάτη ακολουθώντας τις συγκεκριμένες 
οδηγίες του.  
 
Εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη σχετικά με την εκτέλεση της 
εντολής του, η Alpha Finance θα εκτελεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
και αξιολογώντας εκείνους τους παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του βέλτιστου 
αποτελέσματος για τον πελάτη της.  
 
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέγει να διαβιβάσει την εντολή του μέσω Καταστήματος της 
ALPHA BANK, της υπηρεσίας “ALPHA PHONE TRADING”, της υπηρεσίας “ALPHA IVR 
TRADING”, ή με τη χρήση της ηλεκτρονικής συνδέσεως που του προσφέρει η Alpha Finance 
(Direct Market Access) μέσω της ιστοσελίδας http://www.alphafinance.gr θα πρέπει να ορίσει τις 
παραμέτρους που συνοδεύουν την εντολή όπως προϊόν, τιμή, μέγεθος, τόπο διαπραγματεύσεως, 
τύπο εντολής. Σε αυτή την περίπτωση, η Alpha Finance θα έχει εκπληρώσει την υποχρέωση 
βέλτιστης εκτελέσεως, θεωρώντας ότι ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την 
εκτέλεση της εντολής του.  
 
Συνεπώς, όταν ο πελάτης επιθυμεί να εκτελεσθεί η εντολή του με τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που ορίζει η Πολιτική Βέλτιστης Εκτελέσεως της Alpha Finance, οφείλει να δώσει σχετικές σαφείς 
οδηγίες. Εάν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς, η Alpha Finance θα καθορίζει τους ασαφείς παράγοντες 
της εντολής βάσει της Πολιτικής Εκτελέσεως που έχει υιοθετήσει.  
 
Οι εντολές εισάγονται προς εκτέλεση με χρονική προτεραιότητα που καθορίζεται από τον χρόνο 
λήψεώς τους.  
 

6. Κανόνες χειρισμού  Εντολών 

 Όσον αφορά την εκτέλεση εντολών  η Alpha Finance: 

 Διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό Πελατών  καταχωρούνται 
και  επιμερίζονται αμέσως. 

 Εκτελεί άμεσα και σύμφωνα με τη σειρά που λαμβάνονται τις κατά τα λοιπά στοιχεία 
συγκρίσιμες εντολές πελατών, εκτός αν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της 
αγοράς δεν το επιτρέπουν ή εάν τα συμφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό 
χειρισμό. Ως συγκρίσιμες  ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές που αφορούν στο ίδιο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή είδος της  εντολής, δηλαδή αγορά ή πώληση. 

 Ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την 
ορθή εκτέλεση μιας εντολής, αμέσως μόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής,  

Εάν ευθύνεται για την εποπτεία ή την οργάνωση του διακανονισμού μία εκτελεσθείσης 
εντολής, η Alpha Finance λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή  τα κεφάλαια πελατών που λαμβάνονται για το διακανονισμό της 
εκτελεσθείσης εντολής παραδίδονται αμέσως και σωστά στο λογαριασμό του κατάλληλου 
πελάτη. 

Η Alpha Finance δεν ομαδοποιεί εντολές πελατών, ή εντολές για ίδιο λογαριασμό με εντολή 
πελάτη, παρά μόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η ομαδοποίηση των εντολών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά εις βάρος οποιουδήποτε 
πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί.  

 Έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη του οποίου η εντολή θα ομαδοποιηθεί ότι η 
ομαδοποίηση αυτή ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη 
εντολή. 

http://www.alphafinance.gr/
mailto:alphatrade@alphafinance.gr
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 Έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά πολιτική, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο με τον οποίο πραγματοποιείται ο δίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων 
εντολών και συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο όγκος και η 
τιμή των εντολών επηρεάζει τον επιμερισμό και την αντιμετώπιση των μερικών 
εκτελέσεων. 

Όταν η  Alpha Finance  ομαδοποιεί: 

 μία εντολή με μία ή περισσότερες άλλες εντολές πελατών και η ομαδοποιημένη εντολή 
εκτελείται εν μέρει, επιμερίζει στη συνέχεια τις σχετικές συναλλαγές σύμφωνα με την 
πολιτική της για τον επιμερισμό των εντολών.  

 εντολή Πελάτη με εντολή για ίδιο λογαριασμό και η ομαδοποιημένη εντολή εκτελείται εν 
μέρει, επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον πελάτη σε σχέση με 
την ίδια και  τις εταιρείες του Ομίλου  

 

Σε περίπτωση εντολής  πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε τόπο 
διαπραγματεύσεως και που δεν εκτελείται αμέσως με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η 
Alpha Finance πρέπει εκτός και αν ο πελάτης έχει δώσει ρητά άλλες οδηγίες, να λάβει μέτρα 
για να διευκολύνει την ταχύτερη  δυνατή εκτέλεση  της εντολής, ανακοινώνοντας αμέσως 
δημόσια την οριακή εντολή του Πελάτη με τρόπο ευπρόσιτο στους άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά.  Η Alpha Finance  απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσιοποιήσεως  εντολής, η 
οποία είναι μεγάλου μεγέθους, σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών στην αγορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού  (ΕΕ) αριθ.600/2014. 

 

7. Έλεγχος της Πολιτικής Εκτελέσεως  

Η Alpha Finance επανεξετάζει την ακολουθούμενη πολιτική περιοδικά σε τουλάχιστον ετήσια 
βάση με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως εάν 
τα τρίτα πρόσωπα προς τα οποία διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση διαθέτουν τις κατάλληλες 
προδιαγραφές και διαδικασίες σχετικά με τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών 
 
Η παρούσα Πολιτική Εκτελέσεως που εφαρμόζει η Alpha Finance είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
της Alpha Finance http://www.alphafinance.gr καθώς και στα Καταστήματα της Alpha Bank. 
Οποιαδήποτε αναθεώρηση της παρούσης πολιτικής εκτελέσεως εντολών γνωστοποιείται στους 
πελάτες με σταθερό μέσο (συμπεριλαμβανομένης και  της αναρτήσεως στο διαδικτυακό τόπο της  
Alpha Finance. http://www.alphafinance.gr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΥΣΤΡΙΑ WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL 

ΒΕΛΓΙΟ EURONEXT BRUSSELS 

ΔΑΝΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI 

ΓΑΛΛΙΑ NYSE EURONEXT 

ΓΑΛΛΙΑ EUROLIST BY EURONEXT PARIS 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE 

ΙΤΑΛΙΑ ELECTRONIC SHARE MARKET 

ΟΛΑΝΔΙΑ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM 

ΟΛΑΝΔΙΑ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ OSLO BΟRS ASA 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ FISH POOL ASA 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ EUROLIST BY EURONEXT 

ΙΣΠΑΝΙΑ BOLSA DE MADRID 

ΙΣΠΑΝΙΑ MERCADO CONTINUO ESPANOL 

ΣΟΥΗΔΙΑ FIRST NORTH STOCKHOLM 

ΣΟΥΗΔΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 

ΕΛΒΕΤΙΑ SCOACH SWITZERLAND 

ΕΛΒΕΤΙΑ SWISS EXCHANGE 

ΕΛΒΕΤΙΑ SWX EUROPE LIMITED 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ AIM 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΗΠΑ NYSE ARCA 

ΗΠΑ OTC BULLETIN BOARD 

ΗΠΑ NYSE AMEX EQUITIES 

ΗΠΑ NASDAQ CAPITAL MARKET 

ΗΠΑ NASDAQ/NGS 

ΗΠΑ NASDAQ/NMS 

ΗΠΑ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC 

ΗΠΑ OTC BULLETIN BOARD 

ΚΑΝΑΔΑΣ TORONTO STOCK EXCHANGE 

http://www.alphafinance.gr/
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ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD 

ΙΑΠΩΝΙΑ OSAKA SECURITIES EXCHANGE 

ΙΑΠΩΝΙΑ TOKYO STOCK EXCHANGE 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ SINGAPORE EXCHANGE 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LIMITED  

 

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ–ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΗΠΑ AMEX 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ EUREX 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ EURONEXT 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ LIFFE 

ΗΠΑ CME 

ΗΠΑ CBOT 

ΗΠΑ CBOE 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ LME 

ΗΠΑ COMEX & NYMEX 

ΗΠΑ ICE  

ΗΠΑ NYBOT & NYCE 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ SIMEX SGX 
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