
MiFID II
Nye krav til pre og post trade
En kort sveip innom noen tema



Double Volume Cap
Handel hvor ordre ikke vises på en markedsplass kan kun 
utgjøre 4 % per ISIN per markedsplass og 8 % per ISIN totalt 
innen EØS

Historisk er antall handler under de relevante waivere (NTW 
og RPW) langt over grenseverdiene

• Farvel til Dark Pools?

• Blir egenhandel som SI et must for å kunne betjene 
kundene skikkelig?

• Blir vi reddet av at de fleste aksjer på Oslo Børs er illikvide?



Skille mellom  profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder

Beslutningstaker skal registreres

Har kunden preferanser mht markedsplass må det registreres

Utførende megler må registreres

Bruk av algoritmer må registreres

• Må vi har nye forretningsvilkår?

• Hvilke endringer kreves i registreringsprosessen?

• Klarlegge roller i ordrebehandlingsprosessen

Omstendelig ordreprosedyrer



Best execution
«All sufficient steps…»

I utgangspunktet skal alle markedsplasser vurderes (og brukes?)

Valg av markedsplass må kunne forsvares ut fra tilgjengelig 
markedsdata

Execution policy må gjenspeile foretakets valg av markedsplass

Ordreutførelsen kan bli forskjellig for ulike kundegrupper

Alt må forklares



Hvor man legger ordre skal kun styres 
av kvaliteten på ordreutførelsen
o MiFID II regulerer en separasjon på meglersiden der huset skal 

spesifisere hva man betaler for execution og hva man betaler for 

‘tilhørende tjenester’ ; les: analyse

o MiFID regulerer i prinsippet ikke fondene i Europa, men fondene i 

Europa og andre steder har begynt å bevege seg mot en separasjon av 

betalingen

o Det er stort fokus hos større forvaltere å minimere ‘market impact’ av 

handel og det er store forskjeller i execution 

o Ordreutførelse og best execution blir/er et teknologirace 



Rapport om ordreutførelse
Periodisk rapportere 5 mest brukte markedsplasser

Skille mellom ordre fra
• Profesjonelle
• Ikke-profesjonelle
• Ordre knyttet til finansieringsaktiviteter

Også skille mellom aktive og passive ordre

Tilsvarende rapport til enkeltkunder!
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