
 

*** Update *** 

Euronext heeft aangekondigd over te gaan naar het public first model. Alle members (die hebben 

deelgenomen aan de consultatie), betrokken associations, toezichthouders en andere relevante 

stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd. 

 

Amsterdam – 7 oktober 2020 

 

Statement naar aanleiding van publicaties omtrent publieke en private market datafeeds 

In het licht van de recente publicaties in de media met betrekking tot een mogelijke 

informatievoorsprong voor handelspartijen (zoals handelshuizen voor eigen rekening/‘proprietary 

trading firms’), wenst Euronext Amsterdam het volgende ter verduidelijking mee te geven, met als doel 

om feitelijke onjuistheden te voorkomen. 

Handelsplatformen wisselen via twee verschillende kanalen informatie uit met marktpartijen, t.w. 

1. Een private ‘Order Entry Gateway’: via deze connectie staat een handelspartij individueel in 
verbinding met de beurs voor handelsdoeleinden. Via dit kanaal worden berichten 
uitgewisseld tussen de marktpartij en de ‘matching engine’. Deze berichten bevatten onder 
meer nieuwe orders, orderaanpassingen en handelsbevestigingen; en, 
 

2. Een publieke ‘Market Data Gateway’: berichten die naar alle marktpartijen worden verzonden 
door middel van market datafeeds en publiekelijk inzichtelijk zijn. Deze berichten bevatten 
onder meer de transacties, updates van het orderboek, referentiele data, de status van 
verhandelbare instrumenten, etc..  
 
 

 
 



Private en publieke informatie worden per definitie niet via dezelfde kanalen doorgeven. Dit heeft als 

gevolg dat er geen perfecte synchronisatie kan plaatsvinden bij ontvangst van gegevens. De 

mogelijkheid op assymetrie geldt voor alle handelsplatformen. Deze functionaliteit is om die reden een 

veelbesproken onderwerp voor markten wereldwijd. Dit verklaart waarom sommige beurzen stappen 

hebben ondernomen om te garanderen dat één van beide datafeeds als eerste wordt verzonden, of 

bijvoorbeeld op basis van een willekeurige volgorde. 

Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat bovenstaande functionaliteit geen onderscheid 

maakt tussen soorten handelspartijen. Alle bij een transactie betrokken partijen ontvangen de 

transactiebevestiging tegelijkertijd (via hun ‘private’ verbindingen), ongeacht de aard van de 

handelspartij. Het betreft dus handelspartijen die particuliere beleggers of institutionele beleggers 

(zoals pensioenfondsen) vertegenwoordigen, alsmede liquiditeitsverschaffers (zoals handelshuizen 

voor eigen rekening, oftewel ‘proprietary trading firms’). Bovendien staat deze functionaliteit volledig 

los van de technologische infrastructuur van welke handelspartij dan ook. 

Euronext is continu bezig om het handelsplatform verder te optimaliseren. Deze zomer heeft Euronext 

een aantal aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de stabiliteit en voorspelbaarheid bij het 

invoeren van orders. Als gevolg van deze aanpassingen is de bevestiging van de transactie voor de 

betrokken partijen beschikbaar enkele microseconden* vóórdat deze beschikbaar is voor andere 

marktpartijen. Parallel daaraan zijn wij met onze handelspartijen in gesprek gegaan over dit onderwerp 

en werken wij momenteel aan een aanpassing om het evenwicht tussen de publieke en private kanalen 

te verbeteren. Als onderdeel hiervan hebben wij op 28 september jongstleden een ‘execution 

summary message’ geïmplementeerd, wat de interpretatie van publieke market data vergemakkelijkt.  

Wij bieden op onze markten plek aan een diverse groep handelspartijen. Euronext en de handel op het 

Optiq® handelsplatform opereren onder strikt toezicht en voldoen aan de hoogste standaarden op het 

gebied van wet- en regelgeving. Vanuit onze missie staat Euronext voor het handhaven van een 

eerlijke, transparante en ordentelijke markt. 

 * een microseconde is een miljoenste van een seconde 
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Over Euronext 
Euronext is de toonaangevende pan-Europese handelsinfrastructuur, die innovatie en duurzame groei stimuleert door 
nationale economieën te verbinden met de wereldwijde kapitaalmarkt. Euronext exploiteert gereguleerde markten in België, 
Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en Portugal. Met bijna 1.500 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor 
een beurswaarde van € 3800 miljard per eind september 2020 is Euronext een ongeëvenaarde markt op het gebied van blue 
chips, met een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext exploiteert gereguleerde en 
transparante effecten- en derivatenmarkten en is de grootste marktplaats voor genoteerde obligaties en beleggingsfondsen 
ter wereld. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, valuta’s, ETFs, warrants & certificates, obligaties, 
derivaten, grondstoffen en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en diensten te leveren 
aan derden. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext Growth® en Euronext Access®,waarmee 
kleine en middelgrote ondernemingen eenvoudiger toegang krijgen tot de openbare kapitaalmarkt. Euronext biedt bewaar- 
en settlementactiviteiten via centrale effectenbewaarinstellingen (CSD’s) in Denemarken, Noorwegen en Portugal. 
Volg het laatste nieuws via Twitter (twitter.com/euronext) en LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
 

Disclaimer 

De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in 

deze presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, 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 
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ten gevolge van de verstrekte informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze 

publicatie wordt verwezen, creëert geen rechten of verplichtingen. 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 de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle 

eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext.  

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar 

gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is 

beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2020, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden. 
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