Transakcje
pakietowe
Podstawowe informacje:

Transakcje pakietowe (transakcje szczególne):
- dotyczą znacznego pakietu instrumentów finansowych – warunek minimalnej wartości/wielkości pakietu (LIS – Large in Scale)
- zawierane poza systemem notowań ciągłych oraz systemem kursu jednolitego, wyłącznie w dniach sesji giełdowych, o ile obrót danym
instrumentem finansowym nie jest zawieszony

Instrumenty:

Wszystkie instrumenty (segment blokowy), oprócz systemu animatora rynku - MIC: WETP

Trading Code:
Strony transakcji:

11 znaków ISIN + B, np. PLKGHM00001B
Członkowie Giełdy

Warunki zawarcia transakcji:

Złożenie do systemu transakcyjnego:
- przez co najmniej jednego Członka Giełdy, zlecenia kupna oraz zlecenia sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych będących
przedmiotem transakcji pakietowej, po tej samej cenie i z taką samą datą rozliczenia;
- przez danego Członka Giełdy wyłącznie jednego zlecenia maklerskiego (kupna lub sprzedaży) skierowanego do jednego, wskazanego przez
Niego innego Członka Giełdy.

Akcje, prawa do akcji
podczas sesji
poza sesją
Godziny:
08:30 – 17:05
17:05 – 17:20
+ /- 10% od kursu ostatniej transakcji
+ /- 40% od VWAP bez zaokrąglania
Możliwe odchylenie ceny:
Minimalna wartość transakcji: Na podstawie średniego dziennego obrotu w danym okresie szacowania:
- akcje debiutujące (brak oszacowanego średniego dziennego obrotu) - minimalna wartość zlecenia - 75 000 PLN;
- akcje pozostałe - indywidualnie - w zależności od średniego dziennego obrotu.
Akcje z WIG20
1 000 000 PLN - BZW; CCC; CDR; CPS; ENG; EUR; LPP; LTS; MBK; OPL; TPE
marzec 2018
1 500 000 PLN - ALR; JSW; KGH; PEO; PGE; PGN; PKN; PKO; PZU
Akcje z mWIG40
marzec 2018

od 300 000 PLN do 1 500 000 PLN

Akcje z sWIG80
marzec 2018

od 75 000 PLN do 1 500 000 PLN

Pozostałe akcje
marzec 2018

od 75 000 PLN do 3 250 000 PLN

Informacja o minimalnej
wartości transakcji:

- Uchwały GPW;
- Kalendarium zdarzeń rynkowych - strona www.gpw.pl;
- Komunikat XDP - 556 Referential - pole BlockSize.

Godziny:
Możliwe odchylenie ceny:
Minimalna wartość transakcji:

ETFW20L

ETF
09:05 – 17:05
+ /- 2% od kursu ostatniej transakcji
ETFDAX

150 000 PLN

5 000 000 PLN

ETFSP500
5 000 000 PLN

Instrumenty dłużne
Godziny:
Możliwe odchylenie ceny:

Instrumenty dłużne
Rynek Regulowany - Catalyst

Instrumenty dłużne płynne
marzec 2018

podczas sesji
08:30 – 17:05
+ /- 10% od kursu ostatniej transakcji
Minimalna wartość transakcji:
istnieje płynny rynek
obligacje skarbowe i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego
30 000 000 PLN
obligacje samorządowe i obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego
17 500 000 PLN
obligacje korporacyjne z wyłączeniem obligacji zamiennych
5 000 000 PLN
obligacje zamienne
7 500 000 PLN
obligacje spółdzielcze
10 000 000 PLN
listy zastawne
7 500 000 PLN
5 000 000 PLN - PKN0921; PZU0727; ECH1022
30 000 000 PLN - WZ0528

poza sesją
17:05 – 17:20
+ /- 10% od VWAP bez zaokrąglania
brak płynnego rynku

75 000 PLN (15 000 EUR)

Kontrakty terminowe i opcje
inne niż ostatni dzień obrotu

Godziny:
kontrakty indeksowe
kontrakty walutowe
kontrakty WIBOR
kontrakty obligacje skarbowe
opcje indeksowe

ostatni dzień obrotu
08:45 - 17:05
08:45 - 10:30
08:45 - 11:00
08:45 - 16:30
08:45 - 17:05

08:45 - 17:20

Możliwe odchylenie ceny:
w przedziale ostatnich statycznych widełek
200 punktów indeksowych
Minimalna wielkość transakcji:
150 instrumentów
10 000 instrumentów
300 instrumentów
300 instrumentów
200 instrumentów

kontrakty terminowe
opcje indeksowe
kontrakty indeksowe
kontrakty walutowe
kontrakty WIBOR
kontrakty obligacje skarbowe
opcje indeksowe

Opłaty
Akcje, prawa do akcji, ETF-y
Opłata stała od transakcji
Opłata od wartości transakcji

do 100 tys. PLN
od 100 tys. PLN do 2 mln. PLN
powyżej 2 mln. PLN
opłata łączna nie więcej niż

0,15 PLN
0,029%
0,024%
0,010%
880 PLN

Opłata od transakcji, jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy - 1/2 opłaty łącznej
Dłużne instrumenty finansowe
Opłata od wartości transakcji

do 10 mln. PLN
powyżej 10 mln. PLN
opłata łączna nie więcej niż

0,006%
0,003%
880 PLN

Opłata od transakcji, jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy - 1/2 opłaty łącznej
Kontrakty terminowe
Opłata stała od kontraktu

kontrakt na indeks WIG20
kontrakt na pozostałe indeksy
kontrakt na akcje
kontrakt na waluty
kontrakt na obligacje
kontrakt na WIBOR

1,60 PLN
1,60 PLN
0,34 PLN
0,08 PLN
0,48 PLN
0,08 PLN

Opcje
Opłata od wartości transakcji oraz opłata
minimalna i maksymalna
opcje na indeks
opcje na akcje

opłata od
wartości
0,60 %
0,60 %

opłata
minimalna
0,20 PLN
0,04 PLN

opłata
maksymalna
1,20 PLN
0,24 PLN

Pozostałe instrumenty finansowe
Opłata stała od transakcji
Opłata od wartości transakcji
opłata łączna nie więcej niż

0,30 PLN
0,015%
880 PLN

Opłata od transakcji, jeżeli kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy - 1/2 opłaty łącznej

