Komunikat nr 38/DM/ZOG/2019*
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich
wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji
§1
1. Na podstawie § 87 ust. 1 i 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny
Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM)
niniejszym informuje że:
1) przyjmuje do wykonania zlecenia na rynki zagraniczne, o ile określono w nich typ zlecenia:
a) z limitem ceny (LIM),
b) po każdej cenie (PKC),
c) stop bez określonego limitu realizacji (STOP Loss),
d) stop z określonym limitem realizacji (STOP Limit),
2) zlecenia typu STOP przyjmowane są telefonicznie (w Punktach Usług Maklerskich lub
serwisie telefonicznym) lub osobiście (w Punktach Usług Maklerskich),
3) nie jest możliwa modyfikacja złożonego zlecenia na rynek zagraniczny - zlecenie może
być wyłącznie anulowane,
4) w przypadku zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe notowane na
rynkach w USA - realizowane są zlecenia, jeżeli wartość instrumentu finansowego
będącego przedmiotem zlecenia w chwili przekazania zlecenia do wykonania nie jest
niższa niż 0,01 USD, a po 15 stycznia 2017r. nie jest niższa niż 0,10 USD,
5) realizowane są zlecenia na rynki zagraniczne, których wartość w chwili przekazania
zlecenia do wykonania nie jest wyższa niż 1 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w
walucie instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia. Równowartość w EUR
kwoty w walucie innej niż EUR jest obliczana przy zastosowaniu aktualnego (z chwili
przekazania zlecenia do wykonania) kursu tej waluty do EUR publikowanego przez agencję
informacyjną Bloomberg (https://www.bloomberg.com/markets/currencies) powiększonego
o 2%,
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6) odnośnie godzin wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych:
a) zlecenia złożone w dniu roboczym (przez dzień roboczy rozumie się dzień od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) do
godziny 22:00, są wykonywane w dniu złożenia w godzinach pomiędzy 8.00 a 22:00,
b) zlecenia złożone po godzinie 21:50 w dniu roboczym lub później niż 10 minut przed
zamknięciem sesji na danym rynku zagranicznym w dniu roboczym, mogą nie być
wykonane w dniu złożenia. W przypadku braku wykonania w dniu złożenia, zlecenia
są wykonane następnego dnia roboczego w godzinach pomiędzy 8:00 a 22:00;
c) zlecenia złożone w innym dniu niż dzień roboczy są wykonywane w najbliższym dniu
roboczym w godzinach pomiędzy 8:00 a 22:00;
7) zlecenia z typem ważności pre-market:
a) zachowują ważność w trakcie fazy pre-market (w godz. 10:00–15:30), a następnie,
w przypadku braku całkowitej realizacji w fazie pre-market – do końca danej sesji
giełdowej lub do momentu realizacji lub odwołania,
b) mogą być składane na rynki zorganizowane w USA: NYSE i NASDAQ,
c) są związane ze zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym m.in. ryzyko braku płynności,
ryzyko wyższej zmienności, ryzyko informacyjne, ryzyko zwiększonego spreadu,
d) muszą mieć określony typ zlecenia z limitem ceny (LIM),
mogą nie być wykonane w dniu złożenia w fazie pre-market (w USA: pomiędzy 10:00 a 15:30),
jeżeli zostały złożone w tym dniu po godzinie 15:10,
§2
Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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