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‘Best Execution’ voor
particuliere beleggers

ONPARTIJDIGHEID
TRANSPARANTIE
PERFORMANCE

BoB van Euronext biedt u de beste prijs

Wat is

?

DE BESTE PRIJS BIJ

Best of Book (BoB) van Euronext is een Service
voor Best Execution (beste uitvoering),
exclusief bedoeld voor particuliere beleggers.
Het systeem biedt de best beschikbare prijs
voor hun aandelenorders via de belangrijkste
Europese beurzen dankzij toegewezen Liquidity
Providers (ook wel “market makers” genoemd).

PARTICULIERE BELEGGERS BESPAARDEN

98,68%

VAN DE UITGEVOERDE ORDERS

€106.294.908

EEN GEMIDDELDE PRIJSVERBETERING VAN

17,79%

VAN DE GEVALLEN OP EEN BETERE
PRIJS GEHANDELD DAN DE EBBO

€3,07

PER TRANSACTIE
(€2,80 gecorrigeerd voor transactiekosten)

Gemiddeld in 2021 (bron: Iress Market Data)

VEILIGHEID
U kunt ons vertrouwen
■ Als belangrijkste pan-Europese effectenbeurs hebben
we heel wat jaren ervaring in het behandelen van
beurorders en werken we continu om een veilige,
eerlijke en robuuste omgeving aan te bieden en
particuliere beleggers te beschermen.
■ Toezichthouders eisen van brokers dat ze hun klanten
Best Execution bieden, wat betekent dat ze bij de
uitvoering van uw orders de best mogelijke prijs
moeten bieden op de verschillende beschikbare
platforms. BoB zorgt ervoor dat brokers kunnen
voldoen aan deze reglementaire vereisten..

ONPARTIJDIGHEID
We kiezen geen partij
■ In tegenstelling tot andere platformen biedt Euronext
u een reële prijs omdat u handelt in volledige
concurrentie met ons Central Order Book (COB), met
de diepste liquiditeit in Europa.

De prijs die u ziet is de prijs die u krijgt

Zorg voor de best mogelijke prijs

■ De prijzen zijn handelbare prijzen, er zijn dus geen
verrassingen.
■ Onze uitvoeringskwaliteit wordt gerapporteerd door
een onafhankelijke data-aanbieders. U kunt dus op elk
moment nagaan hoe goed uw orders het doen.

TEGENPARTIJ VERKOPERS

■ Er is geen belangenconflict in het handelsmodel
van Best of Book. Als uw order in behandeling wordt
genomen door BoB wordt u nooit achtergesteld.

PERFORMANCE

100 beschikbaar @
Particuliere
belegger

€225

Met BoB garandeert Euronext een uitzonderlijke
uitvoeringskwaliteit van aandelenorders van particuliere
beleggers in vergelijking met andere Europese markten,
waardoor prijsoptimalisatie mogelijk is voor uw trades.
■ Gemiddeld in 2021, leverde BoB 98,68% Best Executionsuccessen op waardoor particuliere beleggers
€106.294.908 konden besparen.
■ BoB zorgde voor een gemiddelde prijsverbetering van
€3,07 per transactie in vergelijking met het tweede best
presterende handelsplatform in Europa. Dit betekent
handelen tegen een betere prijs dan de prijs vermeld op
het COB op het moment dat een order werd geplaatst.
■ BoB is het uitvoeringsplatform dat het meeste
overpresteerde in vergelijking met de European Best Bid
and Offer (EBBO), met betere prijzen in 17,79% van de
gevallen (EBBO is een benchmark die de weergave is van
de best mogelijke en beschikbare prijs in alle mogelijke
Europese beurzen).

Koop 100 @ marktprijs

Handelen met Best of Book biedt een prijsverbetering dankzij de quote van de Retail Liquidity Provider (RLP).

■ Een pool van gespecialiseerde Retail Liquidity
Providers staat voor u klaar om u de best mogelijke
prijs aan te bieden die beschikbaar is in Europa
gedurende de volledige handelsdag.

TRANSPARANTIE
■ Uw prijzen verschijnen op een extra laag van het
Central Order Book van onze gereguleerde markt
op volledig transparante wijze. U kunt de realtime
prijzen, orders en trades bekijken van ongeveer 500
verschillende data-aanbieders.

Voorbeeld: inkomende order van particuliere belegger

100 beschikbaar @
Professionele
belegger

€275

Prijs

Aantal

€200

50
Liquidity Provider
BoB

€250

50

€300

50

Met Best of Book is de uitgevoerde prijs het resultaat van een transparante prijsconcurrentie op een volledig
gereguleerd platform. Dankzij de Retail Liquidity Providers hebben particuliere beleggers een voordeel ten
opzichte van institutionele beleggers.

Het is hun opdracht om voor de particuliere belegger de best mogelijk prijs te bieden.

Waar kunt u Best of Book gebruiken?
De service is beschikbaar via de volgende Euronext-beurzen:
Amsterdam, Brussel, Dublin, Londen, Oslo en Parijs.

Hoe krijgt u toegang tot Best of Book?
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PARTICULIERE
BELEGGERS

2

BANKEN EN BROKERS
Indirecte Euronext-Members

3

BEURS MEMBERS
Directe Euronext-Members

4

EURONEXT

Uw broker/bank kan uw orders uitvoeren via een gereguleerde markt zoals Euronext of via een alternatief platform.

U wenst
Best Execution van
uw orders?

Vraag aan uw broker/
bank om uw orders te
verhandelen op Best
of Book van Euronext.

Zorg er dan voor dat
uw orders op de beurs
worden verhandeld.

De beste prijzen
vindt u op

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling
van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard
dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis
voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van
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