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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Η εξέλιξη του Internet από ένα στρατιωτικό και ακαδημαϊκό δίκτυο, σε εμπορικό, 

οδήγησε στην χρήση του και καθιέρωση του ως του νέου παγκόσμιου υπερμέσου, με 

εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα, και ιδιαίτερα στη χρήση του ως οικονομικού μέσου, 

από όπου παρέχονται διάφορες οικονομικές υπηρεσίες και πληροφόρηση καθώς και 

δυνατότητα αγοροπωλησίας μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Με 

πολύ χαμηλό κόστος, το Internet προσφέρει αμεσότητα, ευελιξία και αμφίδρομη 

επικοινωνία, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να συνδεθούν με τις 

εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και 

παγκόσμια. Η ραγδαία ανάπτυξη του Internet ως χρηματοοικονομικού μέσου, 

υποχρεώνει τις νομοθετικές αρχές, να αναπροσαρμόσουν του νόμους και 

κανονισμούς που διέπουν τη Χρηματαγορά, και να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός 

μέσου όπου η ίδια η φύση του (ανωνυμία, χαμηλό κόστος) δημιουργεί δυνατότητες 

εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού. Επιπρόσθετα, το Internet δημιουργεί μία 

παγκόσμια αγορά, η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στους αντίστοιχους νόμους 

της εκάστοτε χώρας. Η αναπροσαρμογή πολλών από των παραδοσιακών μελών της 

χρηματιστηριακής αγοράς στο Internet, η δημιουργία αμιγών ηλεκτρονικών εταιρειών 

με μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων και όλόενα και αυξανόμενα μερίδια 

αγοράς, καθώς και η επέκταση τους μέσω του Internet, στην παγκόσμια αγορά, θέτει 

ως φυσική εξέλιξη την υιοθέτηση του Internet ως χρηματοοικονομικού μέσου στην 

Ελληνική Χρηματαγορά, καθώς και τη δημιουργία ενός αντίστοιχου εργαλείου 

χρηματοοικονομικών εντολών. Στην παρακάτω εργασία, περιγράφεται η ανάπτυξη 

και εφαρμογή ενός τέτοιου εργαλείου, παράλληλα με τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς 

και οι διαφαινόμενες τάσεις στον ελληνικό χρηματιστηριακό χώρο που αναπτύσσεται 

ραγδαία, το τελευταίο διάστημα.

SUMMARY

Internet evolution from an academic and military network to a commercial one, lead 

to its use and dominance as the new world hypermedia. It also lead, to its use as a 

financial media, which provides financial services,information, and the possibility to 

buy and sell stocks and other financial derivatives. Internet provides directiveness,
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flexibility and interactivity with a very low cost. It gives the posibility to investors, to 

connect to the companies which provide financial services, in a local or even 

worldwide level. Internet fast qrowth as a financial media, forces the Financial 

Security Regulators, to reform the Exchange Market laws and regulations, in order to 

adapt to the needs of a media which nature, creates posibilities of deceiving the 

investors. Internet creates a new world financial market, which should adapt to each 

country’s laws and regulations. The adoption of Internet by the Greek Stock Exchange 

Market, and the creation and implementation of an Internet based Order Routing 

Financial Tool, is a natural evolution which relates to a lot of of reasons such as: 

♦ The adoption of Internet by most of the traditional financial Companies as a new 

media, ♦The creation of Internet based etrade companies with a broad range of 

financial products, and big market shares, and ♦Their expand to the world market. In 

the following essay, the development and application of an Internet based Financial 

Order Routing tool is described, parallel to the progress of the greek Stock Exchange 

Market, which seems to evolve rapidly, during the last period.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο Η.Υ., το οποίο συνδέει πληροφορίες 

και εκατομύρια ανά τον κόσμο χρήστες, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστά το 

Ανθρώπινο Δυναμικό πιο παραγωγικό, τις Πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες και τη 

δυνατότητα πλοήγησης στους διαθέσιμους πόρους πληροφόρησης μία πολύ απλή 

διαδικασία. Η χρήση του ως μέσου προώθησης χρηματιστηριακών εντολών, με 

ιδιαίτερα αυξανόμενους ρυθμούς στις πλέον αναπτυγμένες παγκόσμιες 

κεφαλαιοαγορές (Αμερική,Βρεττανία,κ.ά) καθώς και τα νομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι Αρχές, πολλά από τα οποία πηγάζουν από την ιδιαιτερότητα του 

νέου αυτόυ μέσου, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός έντονου προβληματισμού για 

την ορθή και βέλτιστη χρήση του. Στην εργασία που ακολουθεί, γίνεται μία 

συνοπτική παρουσίαση (Σχεδιασμός, Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα) ενός 

εργαλείου προώθησης χρηματιστηριακών εντολών στην Ελληνική Χρηματαγορά, 

καθώς και κάποια εκτίμηση των διαφαινόμενων εξελίξεων και αλλαγών που 

προβλέπεται να φέρει η υιοθέτηση του.



Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Internet

To Internet αποτελεί ένα άτυπο παγκόσμιο δίκτυο από ΗΥ το οποίο δημιουργεί 

νέες μεθόδους επικοινωνίας, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός (Web), Ηλεκτρονικές 

Περιοχές Ανακοινώσεων (BulletinBoards-Newsgroups), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

(E-mail), Μεταφορά αρχείων (FTP), δίκτυα πληροφόρησης (Broadcast Network). 

Κάθε μία από αυτές τις νέες μεθόδους προσφέρουν στους χρήστες του δικτύου 

ευκολία,αμεσότητα και χαμηλό κόστος στην διασπορά της πληροφορίας, αμφίδρομη 

επικοινωνία, δυναμική διασύνδεση πληροφοριών, ανωνυμία και ευελιξία. Οι νέες 

υπηρεσίες αλλά και η αλματώδη ανάπτυξη του Internet οφείλονται κατά ένα μεγάλο 

μέρος στην υποστήριξη που λαμβάνουν από την ανάπτυξη των δικτυακών 

επικοινωνιών και της δικτυακής τεχνολογίας. Η τεράστια ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών και οι υψηλές ταχύτητες που παρέχουν είναι οι κύριοι συντελεστές 

της δυνατότητας να λαμβάνουμε πληροφόρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή (φωνή 

(voice) - υπερκείμενο (hypertext) -δεδομένα (data) - και εικόνα (video)), ανεξαρτήτως 

γεωγραφικών ορίων. Το πρωτόκολλο για τη διασύνδεση των διάφορων υπολογιστών 

στο διαδίκτυο (Internet) είναι το γνωστό IP ή Internet Protocol το οποίο λειτουργεί 

στο επίπεδο διασύνδεσης δικτύων του μοντέλου OSI.

1.2 Επιχειρηματική χρήση του Internet

Η καθιέρωση του Internet συνδυάστηκε με τη μετατροπή της χρήσης του από 

στρατιωτικό-ακαδημαικό σε οικονομικό-επιχειρηματικό μέσο. Η επιχειρηματική 

χρήση του Internet οφείλεται στους εξής λόγους:

•Βελτίωση του επιχειρησιακού προφίλ.

Παράγοντας επιτυχίας για μία εταιρεία είναι η υιοθέτηση μίας νέας 

τεχνολογίας ή η παροχή μίας μοναδικής υπηρεσίας. Η εικόνα της 

πρωτοποριακής τεχνολογικά επιχείρησης, δίνει την εντύπωση μίας ισχυρής 

οικονομικά επιχείρησης που επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη.
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•Διενέργεια-βελτίωση των συναλλαγών, πωλήσεις προϊόντων

Μέσω του Internet, είναι δυνατόν η πώληση προϊόντων να ολοκληρωθεί χωρίς 

καμία παρεμβολή ανθρώπου-πωλήτη, δηλ. το Web Site και το λογισμικό που 

το συνοδεύει, να αναλάβει τη διεκπεραίωση της πώλησης, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει μεθόδους αποστολής και όρους 

πληρωμής, μέσα από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητα 

αυτόματης εκτύπωσης των λιστών επιλογής και έκδοση τιμολογίων. Αυτό 

σημαίνει μέιωση του κόστους για την επιχείρηση που δεν χρειάζεται να 

προσλάβει νέους πωλητές, η προσωπικό για τη διακπεραίωση των πωλήσεων.

•Επέκταση της αγοράς

Εκατομμύρια άνθρωποι είναι πλέον συνδεδεμένοι στο Internet. Πολύ δύσκολα 

λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να αγνοήσουν μία αγορά τέτοιου 

μεγέθους. Στο κοντινό μέλλον το να έχει κάποιος μία ηλεκτρονική διεύθυνση 

θα είναι ανάλογο του να διαθέτει τηλέφωνο ή επαγγελματική κάρτα. Το 

Internet δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει μία επιχείρηση πελάτες σε 

απομακρυσμένα μέρη, πελάτες που δεν θα μπορούσε να τους προσεγγίσει 

διαφορετικά. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κυρίως 

επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους για να ανοίξουν καταστήματα ή 

αντιπροσωπείες σε άλλες περιοχές από τη βάση τους.

•Εξυπηρέτηση των πελατών.

Μία από τις καλύτερες χρήσεις του νέου μέσου είναι η επαφή με τον πελάτη. 

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πρέπει πάντα να είναι το πρώτο που θα λάβει 

και θα χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους ανταλλαγής πληροφορίας. Οι πελάτες 

μπορούν να εξυπηρετηθούν χρησιμοποιώντας τις ίδιες βάσεις δεδομένων που 

χρησιμοποιεί και το τμήμα εξυπηρέτησης. Κάτι τέτοιο,μπορεί να γίνει μέσα από 

ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας (Interface), κάτι που εγγυάται το Web και η 

ευχρηστία του.

•Μείωση του κόστους

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δει σε πολλές περιπτώσεις δραματική μείωση 

του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρουν σε σχέση με τον πρηγούμενο
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τρόπο λειτουργίας τους. Η παροχή Εγχειρίδιων, εντύπων τεχνικής 

υποστήριξης με ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου έχουν σαν αποτέλεσμα 

τη μέιωση του κόστους. Τέλος στην υπηρεσία του καταναλωτή μπορούν να 

τεθούν και σελίδες επιλύσεις προβλημάτων που θα καθοδηγούν τον πελάτη 

σε κάθε πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Δρ.Ευάγγελο Ντούνια, το τραπεζικό 

λειτουργικό κόστος μπορεί να μειωθεί σε 15-20%, ενώ το κόστος της 

συναλλαγής μπορεί να ελλατωθεί, από 210δρχ. σε τραπεζικό κατάστημα, σε 

25δρχ. μέσω του Internet.

•Ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από προϊόντα / υπηρεσίες

To Internet δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κάθε είδους 

πληροφορία για τα προϊόντα της εταιρείας, με πολύ μεγαλύτερο πλούτο 

πληροφορίας αφού το κόστος για την εταιρεία είναι μειωμένο. Παράλληλα 

πέρα από απλό κείμενο, εικόνες βίντεο και πολυμέσα βρίσκονται στην 

υπηρεσία της προώθησης του προϊόντος. Οπως γίνεται φανερό ξεπροβάλλουν 

νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης για τον πελάτη, η οποίες ουσιαστικά 

αποτελούν νέες πηγές δημιουργίας αξίας.

•Παροχή πρόσβασης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι συνεχής με συνέπεια να μη 

χάνονται πωλήσεις λόγω του ότι έιναι κλειστή η επιχείρηση την ώρα εκείνη.

•Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας

Η συνεχής ενημέρωση των πωλητών για της αλλαγές στη γραμμή παραγωγής- 

προϊόντος και για τις ανανεώσεις των τιμών των προϊόντων ή των νέων 

δυνατοτήτων τους είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία. To Web πέρα από το 

ότι παρέχει καλύτερη επικοινωνία σε υποψήφιους αγοραστές και πελάτες, 

μπορεί επίσης να παρέχει καλύτερη επικοινωνία καί εσωτερικά, μέσω και ενός 

εσωτερικού δικτύου Intranet1

To Intranet είναι ένα σωτερικό δίκτυο, το οποίο υποστηρίζεται και ελέγχεται από την επιχείρηση για την οποία 

δημιουργήΟηκε, και υποστηρίζει λογισμικό, δομές βάσεων δεδομένων και διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνιών 

ενδοεπιχειρησιακά τα οποία είναι διαφανή στο Διαδίκτυο.
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Κεφάλαιο 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ INTERNET

To Internet έχει δώσει τη δυνατότητα στη χρηματιστηριακή αγορά βελτίωσης της 

αποδοτικότητας, πληροφόρησης και του όγκου συναλλαγών. Η Forrester research 

εκτιμά ότι στην Αμερική 14 εκ. άτομα θα έχουν λογαριασμούς για on-line 

συναλλαγές έως το 2002, με συνολικά κεφάλαια 688$ δις.

Η χρήση του Internet από τη χρηματιστηριακή αγορά, θα μπορούσε να 

κατηγοριοποιηθεί στη χρήση από τους συμμετέχοντες στην χρηματιστηριακή αγορά 

(Επενδυτές,Εταιρείες, Προμηθευτές) καθώς και από τη χρήση του από τις ίδιες τις 

αγορές (Χρηματιστήρια). Πιο αναλυτικά:

Α. Επενδυτές

To Internet παρέχει ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών στους ιδιώτες επενδυτές. Οι 

επενδυτές χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν δεδομένα, τις τελευταίες 

ειδήσεις, καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω email ή 

newsgroups. Οι επενδυτές αρχίζουν και χρησιμοποιούν το Interent ολόενα και 

περισσότερο για την αποστολή χρηματιστηριακών εντολών. Θα πρέπει όμως να 

τονισθεί, ότι οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές, απαιτούν την υπογραφή 

εγγράφων και όχι μόνο τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, για τη δημιουργία ενός 

λογαριασμού σε εταιρείες αγοροπωλησιών μετοχών μέσω Internet. Με την πρόσβαση 

τους σε διάφορα Sites, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφόρηση 

σχετικά με δημόσιες εγγραφές, να δουν ιστορικά γραφήματα εταιρειών, την πορεία 

του χαρτοφυλακίου τους, αναλύσεις εταιρειών καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.

Β. Εταιρείες

Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν το Internet για την άμεση επικοινωνία με τους 

μετόχους των, πιθανούς επενδυτές και αναλυτές. Μία από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις 

του Internet από τις εταιρείες είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα 

και την ίδια την εταιρεία (Οικονομική κατάσταση,Εκτιμήσεις κερδών, κ.ά.). Οι 

εταιρείες παρέχουν άμεση, λιγότερο ακριβή, και περισότερο διαδομένη κατανομή της
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πληροφόρησης, Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή παρόμοιας πληροφόρησης 

τόσο στους θεσμικούς όσο και στους ιδιώτες επενδυτές. To Internet μπορεί να 

βοηθήσει τις μικρές εταιρείες να συγκεντρώσουν κεφάλαια πιο αποτελεσματικά 

παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στους επενδυτές. Πιο αναλυτικά, η χρήση του 

Internet από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, θα μπορούσε να σχετισθεί 

με:

Β1. Δηιιόσιες Εγγραφές.

Μία μέθοδος είναι η χρήση του Internet για την παροχή πληροφόρησης σε όλους 

τους επενδυτές μέσα από τα roadshows. Τα roadshows είναι παραδοσιακές 

παρουσιάσεις εταιρειών, συνήθως σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό (πχ.Θεσμικοί 

Επενδυτές) και σε περιορισμένη συχνότητα, οι οποίες προηγούνται της δημόσιας 

εγγραφής. Μέσω του Internet, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το 

ίδιο υλικό (έντυπα, video, κτλ.) και μέσα από το εταιρικό Site. Επίσης, όπου δεν το 

απαγορεύει η νομοθεσία, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν άμεσα στο 

επενδυτικό κοινό αλλά και στους ίδιους τους εργαζόμενους της, μετοχές χωρίς τη 

παρέμβαση των χρηματιστηριακών εταιρών-αναδόχων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν 

υπάρχει ενιαία νομοθεσία στις χρηματιστηριακές αγορές, και ότι ο επενδυτής είναι 

αυτός που τελικά θα αποφασίσει για την εκτίμηση της πληροφόρησης της εταιρίας 

προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Β2. Αποκάλυιι/η πληροφοριών-Επικοινωνία

Σε μερικές χώρες, το νομοθετικό πλαίσιο εστιάζεται στην απαγόρευση αποκάλυψης 

εσωτερικής πληροφόρησης ή στοιχείων για την εταιρία πριν την ημερομηνία 

ανακοίνωσης τους (πχ. Εταιρικά κέρδη) ενώ σε άλλες χώρες, η νομοθεσία θέτει ένα 

ελάχιστο επίπεδο για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με την εταιρία. Οι 

εταιρίες επίσης χρησιμοποιούν το Internet για την επικοινωνία με τους μετόχους της, 

σε διάφορες μορφές όπως:

• Ηλεκτρονική Αποστολή αποτελεσμάτων εταιρείας (πχ.Ισολογισμοί)

• Ηλεκτρονική Επικοινωνία και συμμετοχή μετόχων στη γενική Συνέλευση 

εταιριών είτε OnLine είτε με E-mail
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B3. Ιδιωτικές Εγγραφές

Οι ιδιωτικές εγγραφές μετοχών, μπορεί να γίνουν μέσω του Internet, με περιορισμούς 

ή και απαγόρευση στην διαφήμιση τους, καθώς και στην παροχή σχετικής 

πληροφόρησης με την εισαγωγή κωδικών λέξεων (Password).

Γ. Προαηθευτές Χρηματοοικονομικών Υττηρεσιών (Brokers)

Οι προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν το Internet για::

• Διαφημιστικούς και Marketing σκοπούς

• Πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά

• Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίων

• Λήψη και εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών

• Παροχή Real Time δεδομένων

Οι Brokers μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

επενδυτών, χωρίς απαραίτητα να σχετίζονται με παραδοσιακά μέσα, όπως 

εφημερίδες, ή τηλεόραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποιήση του 

κόστους, και κατ’ επέκταση, την ελλάτωση των προμηθειών. Οι ηλεκτρονικές 

χρηματιστηριακές εταιρίες (Electronic Brokers) είναι είτε επέκταση των ήδη 

υπάρχοντων εταιριών που χρησιμοποιούν ως ένα νέο μέσο το Internet, ή αμιγείς 

ηλεκτρονικές εταιρίες, που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παροχής υπηρεσιών 

στους επενδυτές. Οι εταιρείες αυτές διακινούν διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, 

όπως: Μετοχές, Αμοιβαία κεφάλαια, οαράγωγα, ομόλογα, κ.ά. Οι κυριότερες 

δραστηριότητες των προμηθευτών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι:

Γ1. Διαφήμιση

To Internet αποτελεί ένα πολύ δημοφιλή μέσο προβολής των οικονομικών υπηρεσιών 

και προϊόντων, ιδιαίτερα για εταιρίες που προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, στις 

οποίες παρέχουν πρόσβαση με σύνδεση σε άλλα Sites, μέσα από το αρχική σελίδα 

του εταιρικού τους Site. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες αγοράζουν διαφημιστικό χώρο σε 

Sites άλλων εταιριών (πχ. Μηχανών Αναζήτησης). Η διαφήμιση παροχής 

διαφορετικών υπηρεσιών και προϊόντων από το Site μίας εταιρείας, υπάγεται σε 

διαφορετική νομοθεσία, όπως και η διασύνδεση (hyperlink) με Sites άλλων εταιριών 

που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, παραπλανητική διαφήμιση, της
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οποίας το περιεχόμενο αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς στο Internet, θα πρέπει να 

ακολουθεί κάποιους κανόνες.

Γ2. Παρογη πληροφοριών και συιιβουλών προς τους επενδυτέ€

Αρκετοί προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρέχουν σημαντική 

πληροφόρηση έιτε δωρεάν, είτε σε συνδρομητική βάση. Οι δραστηριότητες αυτές 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη άμεσης πρόσωπο με πρόσωπο επαφής μεταξύ εταιρίας 

και πελάτη, για αυτό και οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να 

διατηρούν αρχείο το οποίο να άμεσα προσπελάσιμο από τις Νομοθετικές Αρχές.

Γ3. Δηιιόσιες Εγγραφές

Αρκετοί Brokers παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές, δημόσιας εγγραφής σε 

εταιρείες που πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο.

Γ4. Επικοινωνία ιιε τους Επενδυτές

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας με τους επενδυτές, αποτελεί το Email ή η 

αποστολή στοιχείων μέσα από το Web Site. Ο ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας 

μεταξύ Brokers και πελατών, θέτει διάφορα νομοθετικά ζητήματα όπως: 

παρακολούθηση και διατήρηση αρχείου αποστολής μηνυμάτων, δυνατότητα του 

συστήματος της εταιρείας να ανταπεξέρθει σε αυτή τη μορφή της επικοινωνίας, 

εξασφάλιση της αυθεντικότητας και ακεραιότητας των μηνυμάτων, κ.ά.

Γ5. Εντολές Επενδυτών

Οι χρηματιστηριακές εντολές αποστέλονται μέσω Internet, από τον επενδυτή στον 

Broker, ο οποίος στέλνει τις εντολές αυτές στο Χρηματιστήριο, διαμέσου του δικού 

του συστήματος προώθησης χρηματιστηριακών εντολών. Κανένα σύστημα 

προώθησης εντολών παγκόσμια, δεν αποστέλει τις εντολές άμεσα από τον πελάτη 

προς το σύστημα προώθησης εντολών του Χρηματιστηρίου. Επιπρόσθετα, όταν ένας 

πελάτης ανοίγει ένα κωδικό ή αποστέλλει μία εντολή, η εταιρεία θα πρέπει να 

αναγνωρίζει την προέλευση της εντολής, για την προστασία της από τη χρήση του 

Χρηματιστηρίου ως μέσο πχ. ξεπλύματος χρημάτων, διαμέσου υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής αναγνώρισης οι οποίες παρέχονται από εγκεκριμένους φορείς1.

1 Υπάρχουν εταιρείες που ως εγκεκριμένοι τρίτοι φορείς διασφαλίζουν την ταυτότητα του κάθε 
συμβαλλόμενου σε μία συναλλαγή, και εκδίδουν ψηφιακά δείγματα της ταυτότητας τους.
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Οι εταιρείες επίσης προχωρούν στην εκτέλεση της εντολής μόνο όταν η πληρωμή έχει 

εξασφαλιστεί, ή ελαχιστοποιείται το ρίσκο στο οποίο είναι εκτεθειμένες (πχ. 

προκαταβολική πληρωμή για αγορές, συμφωνία για αυτόματη ανάληψη χρημάτων 

από τον πελάτη, κ.ά.). Πολύ σημαντικός παράγοντας, είναι το μέγεθος και η 

πιστότητα του συστήματος αποστολής και εκτέλεσης εντολών, ιδιαίτερα σε 

συνεδριάσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Για να αντιμετωπίσουν τα νομοθετικά 

ζητήματα που προκύποτουν, πολλοί Brokers υιοθετούν και αναπτύσουν πολιτική 

ασφάλειας για το Internet σύστημα συναλλαγών τους.

Γ6. Τήρηση Αργείου

Η επικοινωνία με τους επενδυτές κυρίως μέσω Email, θέτει το ζήτημα τήρησης 

αρχείου από τον Broker, καθώς και την θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

Α. Αγορές

Δ1. Χρηαατιστήρια

Προς το παρόν, τα Χρηματιστήρια χρησιμοποιούν το Internet ως ένα μέσο για την 

παροχή πληροφόρησης στο κοινό και για τη διαφήμιση των προϊόντων τους και 

υπηρεσιών τους. Τα περισσότερα έχουν το δικό τους Web Site, και παρέχουν 

πληροφόρηση (που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και real time τιμές μετοχών), 

κατάλογο με τα μέλη και τις χρηματιστηριακές εταιρίες, κανονισμούς και την 

υπάρχουσα νομοθεσία.

Επίσης μπορεί να παρέχουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις εισηγμένες εταιρίες ή 

ακόμη και πληροφόρηση σχετικά με την οικονομία, τους κλάδους, κ.ά.. Αρκετά 

χρηματιστήρια παρέχουν γενικό εκπαιδευτικό υλικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρίσκο 

που μπορεί να έχει η επένδυση σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως 

είναι τα παράγωγα.

Επιπρόσθετα, τα Χρηματιστήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Internet ως 

μέσο για την επικοινωνία με τις Χρηματιστηριακές εταιρείες για την αποστολή και 

επιβεβαίωση των εντολών, για την εκκαθάριση και οριστικοποιήση των συναλλαγών, 

σε αντικατάσταση της σύνδεσης με μισθωμένες γραμμές, που ισχύει στις 

περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές.



Δ2. Over the Counter Markets

Οι αγορές αυτές χρησιμοποιούνται ως μέσο για τους Brokers (Market Makers) να 

συναλλάσονται μετοχές. Οι Brokers (Market Makers)χpησιμoπoιoύv τερματικά για να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι οργανωμένες OTC αγορές, με την επίβλεψη κεντρικών 

οργμανισμών που καθορίζουν τηις καθημερινές τους λειτουργίες, χρησιμοποιούν το 

Internet ως μέσο για τη μετάδοση τιμών μετοχών, δεδομένα και εκπαιδευτικό υλικό 

στους Brokers (Market Makers) που συναλλάσονται, αλλά και στο επενδυτικό κοινό. 

Σε αυτό το επίπεδο όμως, οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιούν κυρίως ιδιωτικά δίκτυα 

για την διεξαγωγή των εντολών.

A3. Νέες υπηρεσίες

Χρήση του Internet από εναλλακτικά συστήματα συναλλαγών.

Τα εναλλακτικά συστήματα συναλλαγών είναι κλειστά συστήματα συναλλαγών για 

μετοχές που διαπραγματεύονται στις Χρηματιστηριακές αγορές, τα οποία έχουν 

αναπτυχθεί εκτός των παροδοσιακών χρηματιστηριακών αγορών, και το τελευταίο 

διάστημα πολλαπλασιάζονται.

Δ4. Ηλεκτρονικά Μέσα Ανακοινώσεων

Το μέσο αυτό δεν έχει ιδιαίτερη διάδοση στις Χρηματαγορές. Πρόκειτα για ένα 

‘τόπο’ ανακοίνωσης για την δημοσίευση πληροφοριών και διαφήμιση προσφοράς 

μετοχών. Πχ. ένας επενδυτής που θέλει να αγοράσει μετοχές μίας εταιρείας σε 

συγκεκριμένη τιμή, βγάζει μία ανακοίνωση στην οποία εάν βρεθεί πωλητής να 

ανταποκριθεί, διεξάγεται η συναλλαγή με τη συμμετοχή των χρηματιστηριακών 

εταιριών των δύο αντισυμβαλλόμενων. 'Ένα τέτοιο μέσο, έχει το πλεονέκτημα ότι 

μειώνει το κόστος συναλλαγής και βελτιώνει τη διαφάνεια στη διεξαγωγή των 

συναλλαγών. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την 

αγοροπωλησία μη εισηγμένων μετοχών. Τα μειονεκτήματα του, είναι ότι το κόστος 

συναλλαγής μπορεί στην πράξη να είναι μερικές φορές αρκετά υψηλό, και το ότι ο 

επενδυτής είναι εκτεθειμένος σε ρίσκο από τη στιγμή που θεσμοθετημένοι 

οργανισμοί (δηλ. Χρηματιστήριο) δεν μεσολαβούν για την ομαλή εκτέλεση της 

συναλλαγής. Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται κανονισμός ή νομοθεσία για τη λειτουργία 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ανακοινώσεων στις περισσότερες χώρες.
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Δ5. Εκκαθάριση και οριστικοποίηση

Τα Χρηματιστήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Internet ως μέσο για την 

επικοινωνία με τις χρηματιστηριακές εταιρείες και για την αποστολή και επιβεβαίωση 

των εντολών, άν και η εκκαθάριση και οριστικοποιήση των συναλλαγών, στις 

χρηματιστηριακές αγορές γίνεται με σύνδεση με μισθωμένες γραμμές, το Internet 

σύντομα θα αποτελέσει το νέο μέσο. Ήδη η National Securities Clearing Corporation 

(NSCC), μία αμερικάνικη εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών, προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει το Internet ως μέσο μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ αυτής και των 

μελών της. Με την καθιέρωση του Internet ως ασφαλές μέσου πληρωμών, οι 

επενδυτές θα μπορούν να οριστικοποιούν τις συναλλαγές τους, μεταφέροντας 

ηλεκτρονικά μετρητά στο λογαριασμό του Broker, ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
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Κεφάλαιο 3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

3.1 Γενικές Αρχές

Οι Χρηματιστηριακές αρχές έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες και τα οφέλη του 

Internet και όχι μόνο προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν την αντίστοιχη νομοθεσία 

στη χρήση του, αλλά παράλληλα το χρησιμοποιούν, σε διάφορα επίπεδα. Στη 

συνέχεια παρατίθεται σε γενικές γραμμές, η σχετική νομοθεσία που υφίσταται στις 

αναπτυγμένες χρηματαγορές:

α) Διανομή και Αποκάλυψη Πληροφοριών

Στις περισσότερες χρηματαγορές, η σχετική νομοθεσία ορίζει τη διανομή 

συγκεκριμένης πληροφόρησης προς τους επενδυτές. Για το νομοθέτη, το κυρίως 

ζητούμενο είναι η ηλεκτρονική διανομή των πληροφοριών αυτών να είναι σύμφωνη 

με τους νόμους.

Πολλοί νομοθέτες έχουν ήδη υιοθετήσει την αρχή, ότι η πρόσβαση σε πληροφορία 

που διανέμεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με την 

πληροφόρηση που διανέμεται με άλλο τρόπο (πχ.ταχυδρομικά). Επίσης, επειδή η 

πρόσβαση στο Internet, δεν είναι ακόμη ελεύθερη για όλους παγκόσμια, οι νομοθέτες 

επιμένουν στη δυνατότητα των επενδυτών να ζητήσουν και γραπτή πληροφόρηση, 

από τους Προμηθευτές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Brokers).

β) Τήρηση Αρχείων.

Το χρηματιστηριακό νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί την τήρηση κάποιων αρχείων. 

Πολλοί νομοθέτες, αναγνωρίζοντας την αύξηση της χρήσης τήρησης ηλεκτρονικών 

αρχείων, έχουν εκδόσει κανονισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν ότι: ♦ Αυτά τα αρχεία 

διατηρούνται, ♦ Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τους, ♦ Είναι προσπελάσιμα από 

τις ελεγκτικές αρχές, ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσης. Κάποιοι, νομοθέτες 

έχουν εκδώσει μάλιστα και κάποιες αρχές σχετικά την επικοινωνία με τους επενδυτές 

με Email.
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γ) Εγγραφή Προμηθευτών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών μέσω Internet

Οι εταιρείες που πρόκειται να λειτουργήσουν μία χρηματιστηριακή εταιρεία, ή να 

παρέχουν άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω του Internet, είναι 

υποχρεωμένες να συμπληρώσουν διάφορα έντυπα τα οποία ορίζουν ότι για τις 

εταιρείες αυτές υπάρχουν κάποιες αλλαγές ή και εξαιρέσεις σχετικά με το υπάρχον 

νομοθετικό πλαίσιο, οι οποίες και καθορίζονται. Η Αμερικάνικη επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκδώσει ένα πλήρη κανονισμό που θα μεταβαλει 

ουσιαστικά τη διαδικασία προώθησης και παρουσίασης επενδυτικών προσφορών στο 

Internet, ενώ από το 1998 έχει εκδώσει ένα σύνολο οδηγών για τη σωστή χρήση του 

Internet στη προσέγγιση επενδυτών στις ΗΠΑ και αφορούν διαμεσολαβητές εντός και 

εκτός ΗΠΑ.

δ) Προσφορά Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών/Προιόντων μέσω Internet

Η γενική αρχή που ισχύει είναι ότι όταν μία προσφορά γίνεται σε κατοίκους μίας 

άλλης χώρας, η προσφορά αυτή αλλά και η εταιρεία που τη διεξάγει, είναι κείμενες 

στη νομοθεσία της χώρας αυτής. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των 

μελών της IOSCO (Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς) ως προς το τι 

ορίζεται ως προσφορά μετοχών ή οικονομικών υπηρεσιών μέσω του Internet. Πχ., οι 

περισσότερες νομοθετικές αρχές, δεν θεωρούν ως προσφορά, την πληροφορία που 

παρέχεται από ένα χρηματοοικονομικό Site, παρά μόνο εάν περιέχει και τη 

δυνατότητα εγγραφής μελών. Κάποιες νομοθετικές αρχές, θεωρούν ότι μία προσφορά 

δεν εντάσεται στη δικαιοδοσία τους, παρά μόνο εάν απευθύνεται στους κατοίκους της 

χώρας, ενώ αντίθετα, άλλες νομοθετικές αρχές θεωρούν ότι μία προσφορά εντάσεται 

στη διακαιοδοσία τους, εφόσον μπορεί να προσπελαστεί από τους κατοίκους της 

χώρας. Κάποιες νομοθετικές αρχές, δίνουν έμφαση στο εάν η αποδοχή μίας 

προσφοράς από τον επενδυτή έχει γίνει με τη θέληση του. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο 

χρήστης-επενδυτής έχει ψάξει και βρεί (pull) από το Internet μόνος του την 

πληροφόρηση, το γεγονός αυτό δε συνιστά μία προσφορά. Αντίθετα, εάν η 

πληροφόρηση αυτή έχει διανεμηθεί (push) από την εταιρεία προς τον επενδυτή- 

χρήστη, αυτή η πληροφόρηση ορίζεται ως προσφορά.
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Είναι χαρακτηριστικό, ότι αρκετές Ιαπωνικές χρηματιστηριακές εταιρείες 

αποφεύγουν να κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας στις Ιστοσελίδες τους, 

προκειμένου να μην έρθουν σε πιθανή αντιδικία με την αμερικάνικη ή βρεττανική 

νομοθεσία.

Οι βασικές αρχές της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη 

διακίνηση και παράδοση ενημερωτικών φυλλαδίων είναι οι εξής:

• Ειδοποιήση παράδοσης. Ο επενδυτής πρέπει να εξασφαλίζεται ότι έχει το ίδιο 

επίπεδο ειδοποιήσης σα να λάμβανε χαρτιά στο ταχυδρομείο. Πέρα από την 

ειδοποιήση που υπάρχει στην κεντρική σελίδα της εταιρίας ο επενδυτής θα πρέπει 

να λαμβάνει και ειδοποίηση ηλεκτρονικά με Email.

• Πρόσβαση σε έγγραφο. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση πρέπει να παραμένει 

καταχωρημένη το ίδιο διάστημα με την κυκλοφορία της εγγραφής. Θα πρέπει 

επίσης να υπάρχει η δυνατότητα έντυπης ενημέρωσης του επενδυτή .

• Απόδειξη παραλαβής. Ο επενδυτής που έλαβε τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να το 

επιβεβαιώσει, στέλνοντας ένα απαντητικό μήνυμα.

Οι γενικές αρχές οι οποίες βρίσκουν σύμφωνες τους Παγκόσμιους Οργανισμούς

Κεφαλαιαγοράς, είναι οι εξής:

• Ακόμη και όταν η προσφορά δεν προωθείται (pushed), θα πρέπει να υπάρχει 

αρκετή πληροφόρηση σχετική με το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται 

βάση και της τοπικής νομοθεσίας.

• Η προσφορά μετοχών ή οικονομικών υπηρεσιών από μία εταιρεία μπορεί να 

οριστεί ότι απευθύνεται πρωταρχικά στους κατοίκους συγκριμένης χώρας
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3.2. Χρήση του Internet από τους Νομοθέτες

α) Εκπαίδευση Επενδυτών

Τα περισσότερα από τα Sites των Χρηματιστηριακών Αρχών, παρέχουν πολύ 

σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό. Σε πολλές περιπτώσεις, περιέχουν πληροφόρηση 

σχετικά με το κίνδυνο των επενδύσεων σε μετοχές και παράγωγα, όπως και 

περισσότερο εξειδικευμένες συμβουλές προς τους επενδυτές, σχετικά με το πώς να 

αποφεύγουν τυχόν εξαπάτηση τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με 

τους επενδυτές με Email. "Ετσι, πολλά Sites Χρηματιστηριακών Αρχών έχουν 

δημιουργήσει κέντρα παραπόνων, μέσω των οποίων το επενδυτικό κοινό μπορεί να 

επικοινωνήσει με τις Χρηματιστηριακές Αρχές με Email ή συμπληρώνοντας OnLine 

μία ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με πιθανή 

παρανομία.

β) Νοιιοθετικά Θέιιατα

βΐ) Ενημερωτικά Δελτία Εταιρειών προς Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 

Οι εταιρείες που πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, είναι υποχρεωμένες να 

συντάξουν ένα ενημερωτικό δελτίο, με τα στοιχεία, τους ισολογισμούς και τις 

εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο, που μέχρι 

τώρα προσφερόταν σε έγχαρτη μορφή, μπορεί να αναγνωστεί από τους Επενδυτές, 

και μέσω του Internet.

β2) Κανονισμοί, Ανακοινώσεις

Τα περισσότερα από τα Sites των Χρηματιστηριακών Αρχών παρέχουν μία γενική 

άποψη σχετικά με τις λειτουργίες τους, την οργανωτική τους δομή, την υπάρχουσα 

νομοθεσία και κανονισμούς, τα Δελτία Τύπου, τις ετήσιες αναφορές, Βιβλιογραφία 

και εξειδικευμένες αναφορές.

β3) Συστηματική παρακολούθηση του Internet και Θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας 

Οι Χρηματιστηριακές Αρχές, χρησιμοποιούν το Internet ως πηγή πληροφόρησης και 

από τους Επενδυτές, για αναζήτηση ύποπτων προσφορών, και για περιπτώσεις 

χειραγώγησης της αγοράς ή των τιμών των μετοχών. Επιπρόσθετα, οι
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Χρηματιστηριακές αρχές διεξάγουν τακτική έρευνα στο Internet, για τυχόν 

παρανομίες. Η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ίδρυσε το 1998, μία 

εξειδικευμένη μονάδα επιτήρησης και εποπτείας η οποία τους πρώτους 3 μήνες είχε 

απαγγείλει κατηγορίες σε 44 μεσίτες που προωθούσαν τίτλους κυρίως στην 

εξωχρηματιστηριακή αγορά με διασπορά ψεύτικων πληροφοριών και στοιχείων και 

παραπλανητική διαφήμιση. Με τις ενέργειες αυτές, η επιτροπή έχει ως σκοπό να 

αποτρέψει τους επίδοξους απατεώνες και να προειδοποιήσει τους επενδυτές για τους 

κινδύνους που υπάρχουν. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 125 εξειδικευμένους 

υπαλλήλους (εκ των οποίων πολλοί είναι δικηγόροι), οι οποίοι συνεργάζονται και με 

τις υπόλοιπες διωκτικές αρχές των ΗΠΑ, και ερευνούν σε καθημερινή βάση στο 

Internet, για τυχόν παραβάσεις. Οι καταγγελίες του κοινού προς την ηλεκτρονική 

θυρίδα της Μονάδας επιτήρησης και εποπτείας, έφτασαν τις 300 ημερησίως, από 15 

το 1998, κάτι που αποδεικνύει την ευαισθησία του επενδυτικού κοινού σε τέτοια 

ζητήματα. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 1998 σημειώθηκε αύξηση 330% στις 

καταγγελίες για απάτη μέσω του Internet.

Ο IOSCO (Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς) έχει θέσει τις εξής 

βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους, οι Χρηματιστηριακές 

Αρχές,για την θέσπιση νόμων στη χρήση του Internet ως μέσου χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών και πληροφόρησης.

• Οι βασικές αρχές της νομοθεσίας σχετικά με την αγοροπωλησία μετοχών δεν 

εξαρτώνται από το μέσο επικοινωνίας

• Οι νομοθετικές αρχές δεν θα πρέπει να δημιοργούν κωλύματα στη νόμιμη χρήση 

του Internet από τις Χρηματαγορές

• Οι νομοθετικές αρχές θα πρέπει να έχουν ως κύριο μέλη μα τη θέσπιση διαφάνειας 

και αλληλουχίας στην εφαρμογή των νόμων που σχετίζονται με το Internet.

• Οι Αρχές,θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν πληροφορία για την 

επίβλεψη και έλεγχο αγοροπωλησιών μετοχών στο Internet.
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• Οι Αρχές, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχουν τα ηλεκτρονικά 

μέσα, και το γεγονός ότι η χρήση τους, είναι πολύ πιθανόν να αναπτυχθεί 

σημαντικά.

Οι τρεις θεμελιώδεις στόχοι-αρχές της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, τις οποίες θα 

πρέπει να έχουν υπόψιν τους, οι νομοθετικές αρχές, κατά τον καθορισμό 

νομοθετημάτων, σχετικά με τη διεξαγωγή συναλλαγών στο Internet, είναι οι εξής:

• Η προστασία των επενδυτών

• Η διασφάλιση ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι δίκαιες,αποτελεσματικές και 

διαφανείς και

• Η ελαχιστοποιήση του συστηματικού κινδύνου

Σε μία πρόσφατη έκθεση της, η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,διακρίνει 

τρεις βασικές κατηγορίες εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού:

• Προσφορά πλαστών ή ανύπαρκτων τίτλων και υψηλών αποδόσεων. Πχ,. πώληση 

ανύπαρκτων τίτλων, ή συμμετοχή σε ηλεκτρονικές ‘πυραμίδες’.

• Χειραγώγηση Τιμών. Διόγκωση τιμών μίας μετοχής μέσω παροτρύνσεων και 

δημιουργίας κερδοσκοπικού κλίματος με διασπορά πλαστών πληροφοριών. Κάτι 

τέτοιο συνήθως αφορά εταιρείες μικρής κεφαλαιοποιήσης, και 

εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

• Παράνομη Διαφήμιση. Διαφήμιση επι πληρωμή με τη μορφή «τεκμηριωμένων» 

και αντικειμενικών αναλύσεων, και με την επισήμανση ότι αποκρύπτεται το 

γεγονός στον επενδυτή, πως η προβολή αυτή είναι πληρωμένη.

Οι γενικές αρχές των νομοθετικών διατάξεων της Βρεττανικής Χρημαγοράς,η οποία 

είναι η δεύτερη πιο εξελιγμένη μετά τις ΗΠΑ στη χρήση του Internet είναι οι εξής:

• Οτιδήποτε δημοσιεύεται στο Internet από κάποιο φορεά θεωρείται ότι 

απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της χώρας.

• Οι φορείς που προβάλλονται στο Internet, πρέπει να έχουν αυστηρές 

προειδοποιήσεις στον επισκέπτη της ιστοσελίδας τους, για τον κίνδυνο που 

υπάρχει.
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• Οι φορείς που προβάλλονται στο Internet θα πρέπει να τηρούν τους ίδιους 

κανόνες που ισχύουν για την έγγραφη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό είναι 

υποχρεωμένες να διατηρούν αρχείο με τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις τους, το 

οποίο και είναι στη διάθεση της επιτροπής.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η υπογραφή του επενδυτή, η Βρεττανική Εποπτική 

Αρχή απαιτεί την υπογραφή αυτή σε έντυπη μορφή, και δε δέχεται ηλεκτρονική 

υπογραφή, παρά μόνο ως είδος προεγγραφής.



-20-

Κεφάλαιο 4. SITES ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Η ανάπτυξη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής ενημέρωσης μέσω του Internet με 

κυρίαρχη την Αμερική, μέσω Sites που παρέχουν άμεση πληροφόρηση σε διάφορα 

αντικέιμενα και επίπεδα, είναι μία υπηρεσία η οποία έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί 

εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, με κυρίαρχους τα μεγάλα ειδησειογραφικά πρακτορεία 

(Reuters, Cnn), Sites αναζήτησης πληροφοριών (Yahoo, Lycos) ή και πολυεθνικές 

εταιρείες Software (Microsoft). Η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε 

πολύ μεγάλη εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν και Sites τα οποία 

προσφέρουν ακόμη και σχολιασμό μέσω του Real Audio της συνεδρίασης, ή και σε 

πραγματικό χρόνο (Real Time) παροχή συμβουλών αγοράς/πώλησης τίτλων 

(www.pristine.com).

Ο πλούτος των πληροφοριών που μπορεί να βρεθεί σε αυτά τα Site, υπάρχει 

σε διάφορα μέσα (video, αρχεία ήχου Mpeg3) πέρα από εικόνα ή κείμενο, και έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία βιβλιογραφίας ή ακόμη και Sites που αποτελούν μηχανές 

αναζήτησης (Search Engines), κατάλογους Χρηματοοικονομικών Sites 

(www.stocks.com).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν ενδεικτικά να 

καταγραφούν από την αναζήτηση και καταγραφή κάποιων από τα Sites είναι:

□ Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή σε διάφορα επίπεδα. Στη δεύτερη περίπτωση 

υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικού λογαριασμού (demo account) για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή Demo παρουσίασης στις υπηρεσίες αυτές

□ Δυνατότητα πλήρης παραμετροποιήσης σε διάφορα επίπεδα (Χαρτοφυλάκιο, 

Γενικές Προτιμήσεις)

□ Φιλικό περιβάλλον εργασίας και περιεχόμενο, που συνεχώς ανανεώνεται

□ Ιδιαίτερα επεξηγηματικό κείμενο

□ Γλωσσάριο (Glossary)

□ Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine)

□ Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

□ Αναλύσεις σε διάφορα επίπεδα

□ Σύνδεση με άλλα Sites

□ Δυνατότητα φόρτωσης (download) στοιχείων σε διάφορες μορφές (αρχεία Excel, 

Word) στον προσωπικό υπολογιστή

http://www.pristine.com
http://www.stocks.com
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Κεφάλαιο 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ INTERNET 

5.1. Εισαγωγή στο ΧΑΑ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) ιδρύθηκε το 1876 με απόφαση του 

Υπουργικού συμβουλίου. Άρχισε να λειτουργεί επίσημα το 1880 και τα πρώτα 

αντικείμενα διαπραγμάτευσης ήταν οι ομολογίες των εθνικών δανείων και οι μετοχές της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.Το βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε το 1909 όρισε το 

Χρηματιστήριο σαν το μοναδικό οργανωμένο χώρο για την εκτέλεση συμβάσεων και 

συναλλαγών.

Σήμερα, το Χ.Α.Α. συνεχίζει να είναι η μοναδική χρηματιστηριακή αγορά στην 

Ελλάδα που λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία από το 1995.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. Η Κυβερνητική επίβλεψη 

ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Κυβερνητικό Υπεύθυνο. Ο τελευταίος 

επιβλέπει την καθημερινή διαπραγμάτευση και επιβάλλει την διαφύλαξη των 

συμφερόντων όλων των μερών, για την σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ένα ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου το οποίο ελέγχει τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του Χ.Α.Α Και φροντίζει για 

την προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδειες εκδόσεως 

τίτλων σταθερού εισοδήματος, χορηγεί και ανακαλεί άδειες λειτουργίας ανωνύμων 

χρηματιστηριακών εταιριών, Εταιρίες επενδύσεων παροχής Υπηρεσιών, εταιρίες 

χαρτοφυλακίου,,αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει στη λειτουργία τους καθώς επίσης και τις 

εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α, στους συμβούλους του χρηματιστηρίου και στην 

Ανώνυμη Εταιρία Αποθητηρίων Τίτλων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλει προτάσεις στον υπουργό του υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τα θέματα της αγοράς κεφαλαίου και επιβάλλει κυρώσεις 

και πειθαρχικές ποινές κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Η διοίκηση του Χ.Α.Α διευθύνει το Χ.Α.Α, διοικεί την ιδιοκτησία του και εκπροσωπεί 

το χρηματιστήριο σε όλες του τις ενέργειες. Επίσης, η διοίκηση εξετάζει τις διαφημιστικές 

αγγελίες πριν την συμπλήρωσή τους στην ΑΕΑΤ , αποδέχεται μεσιτικές εταιρίες στο 

χρημαστήριο και ελέγχει την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα.
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Μετοχές, ομόλογα και παράγωγα εμπορεύονται στο Χ.Α.Α. Η εμπορική συνεδρίαση 

διαρκεί από τις 10.45 μέχρι τη 1.30 (Για τα παράγωγα 10.15-14.00) και αποτελείται απο 

μισή ώρα προ-συνεδρίασης. Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε μετρητά και οι διαταγές 

δίνονται απο την αίθουσα του χρηματιστηρίου ή απο τα γραφεία των μελών. Το κάθε 

μέλος επιτρέπεται να έχει στο γραφείο του ένα τερματικό η λειτουργία του οποίου 

περιορίζεται στις ώρες συνεδρίασης του χρηματιστηρίου.

Οι μετοχές εμπορεύονται ηλεκτρονικά μέσω ενός αυτόματου συστήματος 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην προσυνεδρίαση, το σύστημα δέχεται μόνο οριακές και 

αγοραστικές εντολές. Οι οριακές εντολές συμμετέχουν στον καθορισμό των τιμών 

ανοίγματος της ημέρας βασιζόμενες στη μεγιστοποίηση του ρυθμού των συναλλαγών.Αν 

δεν υπήρχαν οι οριακές εντολές ,η τιμή ανοίγματος θα ήταν η ίδια με την τιμή κλεισίματος 

της προηγούμενης ημέρας.

Στην κυρίως συνεδρίαση οι εντολές αντιστοιχίζονται με τις τιμές ( η εντολή αγοράς 

στην μεγαλύτερη τιμή αντιστιχίζεται με τη εντολή πώλησης στην χαμηλότερη τιμή) και 

την ώρα. Τα μέλη μπορούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να αλλάξουν ή να 

αντιστρέφουν τις εντολές τους, αν νιώθουν οτι οι εντολές τους δεν μπορούν να 

εκτελεστουν κάτω απο τη δοθείσα τιμή. Οι τιμές κλεισίματος σχηματίζονται απο την 

τελευταία συναλλαγή της ημέρας.

Για την προστασία των επενδυτών, ένα καθημερινό όριο του +-8% στη διακύμανση της 

τιμής των αξιών που βρίσκονται σε λίστα,έχει τεθεί.Ο πρόεδρος του Χ.Α.Α μπορεί να 

μεταβάλλει το όριο σε ειδικές περιστάσεις.Δεν υπάρχει τέτοιο όριο και οι τιμές μπορούν 

να διακυμανθούν ελεύθερα κατα τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών των καινούργιων 

αξιών της λίστας.

Η εξόφληση σε μετρητά των συναλλαγών λαμβάνει χώρα σε τρεις εργάσιμες ημέρες και 

καθοδηγείται απο την Ανώνυμη Εταιρία Αποθητηρίου Τίτλων. Η εξόφληση 

πραγματοποιείται απο τη Τραπεζα Πίστεως.

Όλες οι μετοχές και τα ομόλογα διαπραγματεύονται στην Κύρια και στην Παράληλη 

αγορά του Χ.Α.Α.Η δεύτερη έχει σκοπό να προσελκύσει μικρού και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό έχει λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση με την 

Κύρια αγορά. Η Παράλληλη αγορά ιδρύθηκε το 1989.

Στην ελληνική αγορά κεφαλαίου η προστασία των επενδυτών επιβεβαιώνεται απο την 

ύπαρξη σχημάτων αποζημίωσης, που είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο των μελών του 

Χ.Α.Α και το Προσθετικό Κεφάλαιο. Το Προθετικό Κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο που 

ελεγχεται απο το Χ.Α.Α. Η διεύθυνση του Χ.Α.Α δραστηριοποιεί το κεφάλαιο, όταν
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υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία της εξόφλησης. Το κεφάλαιο αυτό πληρώνει στους 

δικαιούχους το απαραίτητο ποσό για να εξοφλήσει τη συναλλαγή. Αν το ολικό ποσό 

πληρωμής ξεπερνά το 50% της περιουσίας του Κεφαλαίου, η εξόφληση γίνεται απο την 

Επιτροπή Αγοράς Κεφαλαίου. Τα μέλη που απέτυχαν να τακτοποιήσουν τις συναλλαγές 

τους, πρέπει να καταθέσουν σε 3 το πολύ ημέρες το ποσο που πλήρωσε το Κεφάλαιο, 

διαφορετικά η αποτυχία τους θα θεωρηθεί μόνιμη και ανεπανόρθωτη.

Η περιουσία του Προσθετικού Κεφαλαίου διαμορφώθηκε απο τις συνεισφορές του 

Χ.Α.Α και των μελών του. Ειδικά,το Χ.Α.Α. συνείσφερε το ποσό του 0,02% της ολικής 

αξίας των συναλλαγών μεταξύ των ετών 1995 και 1996 και τα μέλη του Χ.Α.Α πλήρωσαν 

το 0,01% της συνολικής αξίας των συναλλαγών των ετών 1995 και1996.

Το 1997,όλα τα μέλη κλήθηκαν να συνεισφέρουν το ποσό του 0,01% της 

καθημερινής τους συναλλακτικής τους αξίας.

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο των μελών του Χ.Χ.Α ιδρύθηκε το 1954 απο το νόμο 

3078 με σκοπό να παρέχει εγγύηση στις συναλλαγές.Το κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει 

μια συνεισφορά πριν αρχίσει τις συναλλαγές και το ποσό αυτό καθορίζεται απο το ποσό 

της περιουσίας του Κεφαλαίου διερημένο με τον αριθμό των μελών του Χ.Χ.Α.Όλες οι 

συνεισφορές είναι ίσες.

Αν η συνεισφορά ενός μέλους δεν είναι αρκετή να καλύψει τις υποχρεώσεις του ένα 

ακόμη ποσό του 20% των υποχρεώσεων του, μπορεί να καλυφθεί από το υπόλοιπο της 

περιουσίας του κεφαλαίου.Το ποσό αυτό θα αυξηθεί στο 80%, όταν περισσότερα απο ένα 

μέλη εμπλέκονται στη συναλλαγή.

Το Συνεγγυητικό Κεφαλαίο των μελών του Χ.Α.Α χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1996, για να καλύψει τα ελλείματα που προκλήθηκαν απο μια μη εξουσιοδοτημένη μικρή 

πώληση δραστηριοτήτων μιας μεσιτικής ελληνικής εταιρίας.

Στο τέλος του 1996 η ατομική συνεισφορά έφθασε τα 82 εκατομμύρια ,ενώ η ολική 

περιουσία του Κεφαλαίου ανερχότανστα 5.3 δισ.

Οι εταιρίες που συναλλάσονται στο Χρηματιστηριακό χώρο ανήκουν στις εξής τρεις 

κατηγορίες: ΕΛΔΕ(Εταιρία Αήψης και Διαβίβασης Εντολών), ΕΠΕΥ(Εταιρία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών), που δικαιούνται να κάνουν και διαχείρηση χαρτοφυλακίου και 

ΑΧΕ(Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία) που αποτελεί και τη μοναδική κατηγορία 

εταιρείας που δικαιούται να έχει άμεση σύνδεση και δυνατότητα αποστολής εντολών στο 

Χρηματιστήριο.
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Όσον αφορά τις προοπτικές του μέλλοντος, η απουλοποίηση των μετοχών είναι 

πρώτης προτεραιότητας για την αγορά ,αφού θα μειώσει σημαντικά το χρόνο εξόφλησης 

και θα αυξήσει την ασφάλεια των συναλλαγών.Η Ανώνυμη Εταιρία Αποθητηριου Τίτλων 

εχει επενδύσει πολλά χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό στη δημιουργία της απαραίτητης 

δομής.Το σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξαμήνο του 2000.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου του 1997 ,ένας καινούργιος δείκτης ,σε συνεργασία με τους 

FINANCIAL TIMES , έχει αρχίσει να δημοσιεύεται και έχει συνδράμει στην αύξηση της 

ρευστότητας της αγορας. Ο FTSE-X.A.A δείκτης αποτελείται απο 20 χρεώγραφα των 

blue-chip εταιριών.

5.2 Νομοθεσία

Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου ρυθμίζεται σήμερα από τους παρακάτω

Νόμους και Διατάγματα:

1876 Ίδρυση του Χρηματιστηρίου και έκδοση του αρχικού κανονισμού λειτουργίας 

του που στηριζόταν στον Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα του 1808. Το 

χρηματιστήριο άρχισε να λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενος δημόσιος 

οργανισμός.

1928 Ο Νόμος 3632 προσδιόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 

χρηματιστών και των ανεπίσημων μεσιτών.

1985 Το Προεδρικό Διάταγμα 350 έθεσε τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο 

Χρηματιστήριο.

1988 Ο Νόμος 1806 εισήγαγε νέες ρυθμίσεις στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, 

με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του. Προσδιόρισε το νομοθετικό πλαίσιο για τη 

δημιουργία της Παράλληλης Αγοράς και τη λειτουργία του Αποθετηρίου 

Τίτλων. Διεύρυνε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και καθόρισε 

τις αρμοδιότητες του.

1990 Με το Νόμο 1892 ιδρύθηκε η Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρίας.

1991 Ο Νόμος 1969 συνέστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, αρμόδιο για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον
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ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, με σκοπό την προστασία των επενδυτών. 

Παράλληλα, ρύθμισε τον τρόπο λειτουργίας των Εταιριών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι ομολογίες άρχισαν να 

διαπραγματεύονται σε καθαρές τιμές χωρίς τον δεδουλευμένο τόκο.

1993 Ο Νόμος 2166 ενίσχυσε το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1994 Ο Νόμος 2198 εισήγαγε την αποϋλοποίηση των αξιόγραφων του Ελληνικού

Δημοσίου.

1995 Ο Νόμος 2324 εισήγαγε τον φορολογικό έλεγχο των εταιριών που υποβάλλουν

αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, οριοθέτησε τις ευθύνες του αναδόχου, 

και επέτρεψε στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες να παρέχουν 

επενδυτικές συμβουλές, να φυλάσσουν ως θεματοφύλακες τίτλους πελατών 

τους και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους. Τέλος έδωσε την 

δυνατότητα να μπορούν τα μέλη (ΑΧΕ, χρηματιστές) να διενεργούν 

χρηματιστηριακές συναλλαγές και από άλλες τοποθεσίες, εκτός της 

Σοφοκλέους.

5.3 Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ)

Η διαπραγμάτευση των μετοχών διενεργείται μέσω του μηχανογραφημένου 

Αυτόματου Συστήματος Συναλλαγών, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 

τέλος του 1992.

Η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης ποικίλει μεταξύ 1,5, 10 ή 25 μετοχές. Το 

Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου έχει ορίσει τις ώρες συνεδριάσεων καθημερινά μεταξύ 

10.45 π.μ. - 1.30 μ.μ. Η αγορά ανοίγει 10.15 π.μ., προκειμένου να προσδιοριστεί η 

τιμή ανοίγματος των μετοχών, εντολές όμως εκτελούνται μετά τις 10.45 π.μ.

Κατά την περίοδο προσδιορισμού της τιμής ανοίγματος των μετοχών, το ΑΣΗΣ 

δέχεται μόνον εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders) και ανοιχτές εντολές στην τιμή 

ανοίγματος (market orders), αλλά μόνον οι πρώτες συμμετέχουν στον προσδιορισμό 

της τιμής ανοίγματος της ημέρας.

Το ΑΣΗΣ αποτελείται από τρεις κεντρικούς υπολογιστές (main frames) που 

υποστηρίζουν 138 τερματικά στην Αθήνα και 25 τερματικά στη Θεσσαλονίκη. Το
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σύστημα βασίζεται στην παράλληλη λειτουργία καθενός από τους τρεις κεντρικούς 

υπολογιστές. Συγκεκριμένα κάθε ένας από τους υπολογιστές είναι εφοδιασμένος με 

διπλά εξαρτήματα που λειτουργούν παράλληλα εάν όμως ένα από τα εξαρτήματα 

πάθει βλάβη, ο υπολογιστής συνεχίζει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας μόνο το 

δεύτερο εξάρτημα. Μ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του 

συστήματος. Επίσης το όλο σύστημα προστατεύεται από ενδεχόμενη διακοπή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω σταθεροποιητών τάσεως και γεννήτριας ρεύματος.

Το ΑΣΗΣ δίδει την δυνατότητα στα μέλη του Χρηματιστηρίου: α) Να 

προετοιμάσουν τις εντολές πριν το άνοιγμα της αγοράς, β) να εισάγουν εντολές στο 

σύστημα πριν το άνοιγμα της αγοράς για τη διαμόρφωση της τιμής ανοίγματος μιας 

μετοχής. Οι εντολές μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα είτε πληκτρολογώντας, είτε 

από δισκέτα, γ) να παρακολουθούν όλες τις εντολές πώλησης ή αγοράς, οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί, ή δεν έχουν πραγματοποιηθεί κ.λπ., δ) να τυπώσουν μέσω 

του εκτυπωτή τους κάθε συναλλαγή, ε) να αποθηκεύουν όλες τις εντολές που έχουν 

πραγματοποιηθεί ή όχι σε δισκέτα.

Οι εντολές αγοράς - πώλησης εισάγονται στο σύστημα από τον Χρηματιστή ή τον 

Χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή τον αντικριστή, με χρονική προτεραιότητα. Οι 

πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα, με την εισαγωγή μίας εντολής είναι : 

ένδειξη που καθορίζει αν η εντολή αφορά αγορά ή πώληση, ο κωδικός αριθμός του 

πελάτη, η ποσότητα των μετοχών, η τιμή πώλησης - αγοράς και η χρονική περίοδος 

κατά την οποία ισχύει η εντολή.

ΓΊλεονεκτιίιιατα του Συστύιιατοζ

Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών προσφέρει:

1. Γρήγορη διεκπεραίωση και διαφάνεια των συναλλαγών.

2. Αύξηση του όγκου συναλλαγών.

3. Ακριβή πληροφόρηση προς του επενδυτές και τους άλλους ενδιαφερομένους.
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5.4 Τύποι εντολών

Τα μέλη μπορούν να εισάγουν εντολές στο ΑΣΗΣ σε δύο χρονικές περιόδους: α) 

στον προσυνεδριακό χρόνο, όπου δεν εκτελούνται εντολές αλλά χρησιμοποιούνται 

για τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος την καθορισμένη από το ΧΑΑ ώρα, β) 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οπότε και γίνεται αντιστοίχηση των εντολών. 

Κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού χρόνου οι εντολές που είναι δυνατόν να 

δοθούν είναι οι εξής:

1) Σε ορισμένη τιμή (limit order)

2) Εντολή στην τιμή ανοίγματος (market orders).

Οι εντολές αυτές πραγματοποιούνται στην τιμή ανοίγματος, οποιαδήποτε κι αν 

είναι αυτή.

Επίσης ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει τη χρονική περίοδο κατά την οποία 

πρέπει να εκτελεστούν οι εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders)

• ισχύει για σήμερα

• ισχύει μέχρι να ακυρωθεί

• ισχύει ως κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία

• ισχύει μέχρι να εκτελεστεί.

Αν δεν οριστεί διάρκεια, οι εντολές λήγουν με το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η τιμή ανοίγματος μιας μετοχής είναι εκείνη που μεγιστοποιεί τον όγκο 

συναλλαγών με βάση τις εντολές που είχαν εισαχθεί στο σύστημα κατά τον 

προσυνεδριακό χρόνο. Όταν προσδιορίζονται από το σύστημα δύο τιμές που 

επιφέρουν την ίδια μέγιστη αξία συναλλαγών σε μία μετοχή, επιλέγεται η τιμή εκείνη 

που είναι πλησιέστερη στην τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Αν η 

διαφορά των δύο τιμών από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας είναι η 

ίδια, το ΑΣΗΣ θα επιλέξει την υψηλότερη τιμή από τις δύο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, οι εντολές 

αντιστοιχίζονται κατά τιμή (η τιμή αγοράς με την υψηλότερη τιμή αντιστοιχίζεται 

στην τιμή πώλησης με την χαμηλότερη τιμή) και κατά χρονική προτεραιότητα. Μετά 

το άνοιγμα της αγοράς το ΑΣΗΣ δέχεται τις εξής εντολές:
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α) Εντολές για τεμάχια μικρότερα της μονάδας διαπραγμάτευσης σε ορισμένη 

τιμή ή σε τιμή χωρίς όριο (odd lot orders).

β) Εντολές στην τιμή αγοράς χωρίς όριο (market order): Στην περίπτωση που ο 

αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να καλύψει όλα τα τεμάχια της εντολής, η εντολή θα 

εκτελεστεί εν μέρει και το υπόλοιπό της θα παραμείνει στο σύστημα ως εντολή με 

ορισμένη τιμή, την τιμή της τελευταίας συναλλαγής αυτής της εντολής.

γ) Εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders): Εισάγονται στο σύστημα με κάποιο 

όριο στην τιμή τους, το οποίο δεν πρέπει να υπερβεί κανένας από τους 

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσής τους, το ανεκτέλεστο μέρος της 

εντολής παραμένει στο σύστημα.

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία συναλλαγή, ο εκτυπωτής την τυπώνει και 

δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να επαληθευτούν:

• την ακριβή εντολή,

• την τιμή που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή,

• τον ακριβή χρόνο,

• την ποσότητα της συναλλαγής,

• τον κωδικό αριθμό του άλλου Χρηματιστή που πήρε μέρος στη συναλλαγή κ.λπ.

Η τιμή συναλλαγής των μετοχών, σε περίπτωση που παρουσιαστούν αντίθετες 

εντολές με αρνητική απόκλιση τιμών προσδιορίζεται από την εντολή με την καλύτερη 

ποσότητα. Αν για παράδειγμα υπάρχει ζήτηση για μια συγκεκριμένη μετοχή για 1000 

μετοχές στην τιμή των 7.000 δρχ. και κάποιος προσφέρει 100 μετοχές στην τιμή των 

6.500 δρχ., τότε δεν επηρεάζει την τιμή της μετοχής. Η συναλλαγή θα 

πραγματοποιηθεί στην τιμή των 7.000 δρχ. έως ότου ικανοποιηθεί η ζήτηση των 1000 

μετοχών. Έτσι, οι 100 μετοχές που προσφέρθηκαν θα πωληθούν στις 7.000 δρχ. Το 

αντίθετο θα συμβεί αν 1000 μετοχές προσφέρονται στην τιμή των 6.500 δρχ. και 100 

μετοχές ζητούνται στην τιμή των 7.000 δρχ. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις 

6.500 δρχ. έως ότου η υπάρχουσα προσφορά ικανοποιηθεί.

Το σύστημα παίρνει σαν τιμή κλεισίματος μιας μετοχής την τιμή της τελευταίας 

συναλλαγής της συνεδρίασης. Εφόσον μια μετοχή δεν έχει κάνει συναλλαγή κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης η τιμή κλεισίματος της προηγούμένης συνεδρίασης 

μεταφέρεται.
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Κεφάλαιο 6. ΧΡΗΣΗ TOY INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Internet διαδίδεται με ιδιαίτερα αυξανόμενους 

ρυθμούς, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο έχει 

αρχίσει να υιοθετείται και από τους μεγαλύτερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς.Πιο συγκεκριμένα, η Εγνατία Τράπεζα και η Τράπεζα Πίστεως έχουν 

αρχίσει να χρησιμοποιούν το Internet, για την εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών 

εργασιών όπως: μεταφορά ποσών, εκτέλεση εντολών, παρακολούθηση υπολοίπου 

λογαριασμών κ.ά.).

Οι χρηματιστηριακοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το Internet κυρίως για την παροχή 

πληροφόρησης, σχετικά με τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες και ειδησιογραφία. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιες χρηματιστηριακές 

εταιρίες, όπως η Σίγμα ΑΧΕ, έχουν ξεκινήσει να συλλέγουν εντολές αγοροπωλησιών 

μετοχών μέσω του Intenet, τις οποίες και στη συνέχεια εισάγουν στο σύστημα 

εντολών του ΧΑΑ. Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν υφίσταται σαφές 

νομοθετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα αποστολής εντολών μέσω του Internet, με 

αποτέλεσμα να μην έχει ωριμάνσει ιδαίτερα η χρηματιστηριακή αγορά στον τομέα 

αυτό, παρόλο που υπάρχει τεχνολογικά η δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει να τονισθεί, 

ότι η χρηματιστηριακή Νομοθεσία αναφέρει στο Ν. 106/1988, κεφ.Ε Άρθρο 22, ότι 

για τις συναλλαγές των μελών του ΧΑΑ, με απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ μπορεί να 

οριστεί ως τόπος όπου τα μέλη διακαιούνται να προβαίνουν σε δηλώσεις προσφοράς 

και αποδοχής και κάποιος άλλος από το χώρο συνεδριάσεων του ΧΑΑ, όπως τα 

κεντρικά γραφεία ή τα υποκαταστήματα των Χρηματιστηριακών εταιρειών. Ο νόμος 

επίσης ορίζει, ότι με αποφάσεις του ΔΣ, καθορίζονται για κάθε μέλος ο αριθμός των 

τερματικών που του αναλογούν για κάθε γραφείο και υποκατάστημα καθώς και οι 

τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Διευκρινίζεται επίσης ότι μόνο οι 

χρηματιστές, οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή οι αντικριστές δικαιούνται να 

προβαίνουν σε δηλώσεις προσφοράς ή αποδοχής των μελών για την κατάρτιση 

συναλλαγών.

Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την διεξαγωγή συναλλαγών μέσω του Internet, 

περιπλέκεται από διάφορες σημαντικούς παράγοντες όπως: Η διεθνοποιήση της 

Ελληνικής Χρηματαγοράς με την ένταξη στην ΟΝΕ και την αποτίμηση των 

ελληνικών μετοχών σε ευρώ, η δυνατότητα αγορωπωλησιών μεσω Internet σε άλλες 

χρηματαγορές, καθώς και η εκρηκτική αύξηση του όγκου συναλλαγών που δεν
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μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα από όλους τους αντισυμβαλλόμενους (ΧΑΑ, 

Χρηματιστηριακές) με τα παραδοσιακά μέσα (πχ.τηλέφωνο).

Από το 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί ιδαίτερα με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, με σκοπό τη δημιουργία μέχρι το 2000 ενός πλήρης νομικού πλαισίου, που 

θα διέπει τις συναλλαγές και θα εξασφαλίζει διαφάνεια και προστασία για τον 

επενδυτή. Στην Ελλάδα, οι πρωτοπόρες εταιρείες χρηματιστηριακού Software, 

παρέχουν σε διάφορα πακέτα προϊόντα Real Time παρακολούθησης της συνεδρίασης 

του ΧΑΑ, ανάλυση των εισηγμένων εταιρειών, Ειδησιογραφεία, και μόλις τελευταία 

έχουν μπεί στο χώρο της αποστολής εντολών μέσω Internet.



Κεφάλαιο 7. SITES ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ελλαδικό χώρο, έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά 

Sites, τα οποία παρέχουν εξιδικευμένη χρηματοοικονομική ενημέρωση, τα οποία και 

απευθύνονται όχι μόνο προς τους Έλληνες επενδυτές, αλλά και προς τους επενδυτές 

της Ελληνικής Χρηματαγοράς. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν 

να καταγραφούν από την αναζήτηση και καταγραφή κάποιων από τα Sites είναι:

□ Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή σε διάφορα επίπεδα. Στη δεύτερη περίπτωση 

υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικού λογαριασμού (demo account) για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή Demo παρουσίασης στις υπηρεσίες αυτές

□ Περιβάλλον εργασίας (Interface) και περιεχόμενο, που ανανεώνεται συνεχώς ή 

μερικώς

□ Περιεχόμενο και, σε άλλη γλώσσαή μόνο στα αγγλικά (www.inv.gr, 

www.capitallink.gr)

□ Γλωσσάριο (Glossary)

□ Δυνατότητα Αναζήτησης (Search Engine)

□ Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

□ Αναλύσεις σε διάφορα επίπεδα και παροχή επενδυτικών προτάσεων

□ Σύνδεση με άλλα Sites

□ Δυνατότητα φόρτωσης (download) στοιχείων σε διάφορες μορφές (αρχεία Excel, 

Word) στον προσωπικό υπολογιστή

□ Πλήρης ειδησειογραφεία (www.naftemporiki.gr) και δυνατότητα αναζήτησης σε 

ιστορικά αρχεία

□ Δημιουργία προσωπικού χαρτοφυλακίου (www.enet.gr)

Επιπρόσθετα, αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες (Ατταλος, Martin, Ωμέγα) ή ακόμη 

και ΕΛΔΕ (Dimco), ξεκίνησαν να δημιουργούν και να αναπτύσουν την παρουσία 

τους στο Internet, παρέχοντας πληροφόρηση αντίστοιχη των χρηματοικονομικών 

Sites, τα οποία λειτουργούν όχι μόνο ως εργαλεία Marketing, αλλά προσφέρουν και 

διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως: Αποστολή εντολών (Σίγμα ΑΧΕ), ενσωμάτωση και 

παροχή των ενημερωτικών εντύπων-αναλύσεων,(Ωμέγα ΑΧΕ) κ.ά. Το κυριότερο 

πρόβλημα των Sites παροχής χρηματοοικονομικής ενημέρωσης, είναι η όσο το 

δυνατόν πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των σελίδων τους. 

Κεφάλαιο 8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

http://www.inv.gr
http://www.capitallink.gr
http://www.naftemporiki.gr
http://www.enet.gr
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8.1 Εισαγωγή

Η αύξηση του όγκου συναλλαγών, ο μεγάλος ανταγωνισμός, η συνεχής μεταβολή 

στις χρηματοοικονομικές παραμέτρους καθώς και η ιδιομορφία και η αυξανόμενη 

ποικιλία των υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την 

αυτοματοποίηση της αποστολής των εντολών και τη μετατροπή τους σε on-line 

συναλλαγές. Για να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον, οι περισσότερο 

προηγμένες αγορές, έχουν προχωρήσει πέρα από τα κλασσικά μηχανογραφικά 

συστήματα, και στην ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Λήψης & Διαβίβασης 

Εντολών (Electronic Trading). Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν τη σύγχρονη 

τεχνολογία της πληροφορικής, προκειμένου να παρέχουν έγκαιρη και 

αποτελεσματική διαβίβαση των εντολών από όλους τους επενδυτικούς φορείς προς τα 

κατά τόπους Χρηματιστηριακά Γραφεία και να βοηθήσουν έτσι στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που προκύπτουν από τον ανθρώπινο παράγοντα, να 

ελαχιστοποιήσουν το επιχειρηματικό κόστος, να αυξήσουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και να αξιοποιήσουν τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών έχει ως σκοπό, την απλοποίηση και 

αυτοματοποιήση της διαδικασίας λήψης, ελέγχου και απάντησης εντολών. Το 

Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει 

εντολές από πελάτες, μέσω Internet, να τις επεξεργάζεται και να τις αποστέλλει στον 

προορισμό τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μπορεί να λάβει εντολές και από τους 

διαχειριστές των πελατών της, για λογαριασμό αυτών.
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8.2 Σχεδιασμός

Το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών θα πρέπει να απευθύνεται σε όλο το 

φάσμα της Χρηματιστηριακής αγοράς, δηλ.: Στις Χρηματιστηριακές Εταιρίες 

(Α.Χ.Ε.), στις Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), στις 

Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) στα υποκαταστήματα 

Τραπεζών αλλά και στους ιδιώτες επενδυτές.

Θα πρέπει να καλύπτει τον έλεγχο και την αποστολή των εντολών των επενδυτών 

προς τον φορέα εκτέλεσής τους, την εκτύπωση των απαραίτητων παραστατικών, 

την ενημέρωση των επενδυτών για το status των εντολών τους, καθώς την παροχή 

στατιστικών στοιχείων.

Στοιχεία Εντολής

Η βασικότερη πληροφορία της όλης εφαρμογής είναι η Εντολή του επενδυτή. 

Αυτό είναι και το κυρίως στοιχείο που μεταφέρεται από το ένα υποσύστημα 

της εφαρμογής στο άλλο.

Η επιλογή των στοιχείων εκείνων που μεταφέρονται, θα πρέπει να σχεδιαστεί 

με σκοπό την όσο το δυνατόν αποστολή περισσότερης πληροφορίας με το 

μικρότερο δυνατόν μέγεθος έτσι ώστε να μπορεί να διακινείται γρήγορα.

Έτσι, τα πιο σημαντικά στοιχεία της εντολής που θα πρέπει να μεταφέρονται, 

είναι τα ακόλουθα:

■ Προσδιοριστικό Αποστολέα

■ Προσδιοριστικό Επενδυτή

■ Προσδιοριστικό Τίτλου

■ Είδος Εντολής (Αγορά / Πώληση)

■ Τεμάχια

■ Τιμή

■ Διάρκεια Εντολής
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■ Κατάσταση Εντολής

■ Σχόλνα

Το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών μπορεί να κατανεμηθεί σε διαφορετικές 

εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με το χρήστη, και με το επίπεδο του. Πιο 

συγκεκριμένα, μία εντολή αγοροπωλησίας πχ.μετοχών, από ένα πελάτη μίας 

ΕΛΔΕ (η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν έχει το δικαίωμα διαχείρησης 

χαρτοφυλακίων, αλλά μόνο μεταφοράς των εντολών των πελατών προς το φορέα 

εκτέλεσης τους), μπορεί να περάσει από τα εξής στάδια:

• Εντολή από τον πελάτη προς την ΕΛΔΕ (Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης 

Εντολών)

• Εντολή από την ΕΛΔΕ (Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών) για 

λογαριασμό του πελάτη προς την ΕΠΕΥ (Εταιρία Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών )2

• Εντολή από την ΕΠΕΥ για λογαριασμό του πελάτη της ΕΛΔΕ προς την 

Χρηματιστηριακή Εταιρία (Α.Χ.Ε) και εισαγωγή της εντολής στο Η.Ι.Τ.

Το παρακάτω παράδειγμα, αποτελεί μία πιθανή εκδοχή, γιατί θα μπορούσε πχ. ο 

πελάτης να είχε κατευθείαν λογαριασμό στην Χρηματιστηριακή Εταιρεία, ή 

ακόμη στην ΕΠΕΥ, οπότε δε θα χρειαζόταν τα πρώτα ένα η δύο στάδια, για την 

εκτέλεση της εντολής. Για αυτό, το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών, θα 

πρέπει να έχει ανοικτή αρχιτεκτονική, και να μπορεί να κατανεμηθεί σε 

διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με το χρήστη, και με το επίπεδο 

του.

"Ετσι,πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει:

• Μία Client εφαρμογή η οποία να απευθύνεται στον ιδιώτη επενδυτή

• Μία Super Client εφαρμογή η οποία να απευθύνεται σε ΕΛΔΕ ή 

Υποκατάστημα ΕΛΔΕ ή ΕΠΕΥ

2 Ισχύει μόνο σε περίπτωση που η ΕΛΔΕ δεν συνεργάζεται άμεσα με την ΑΧΕ αλλά μέσοι μίας ΕΠΕΥ
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• Μία Middle Server εφαρμογή η οποία να συλλέγει τις εντολές των 

Υποκαταστημάτων ή συνεργαζόμενών ΕΑΔΕ και να απευθύνεται σε ΕΛΔΕ 

ή ΕΠΕΥ

• Μία Server εφαρμογή η οποία να απευθύνεται στον τελικό προορισμό 

(Χρηματιστηριακή)

8.3 Περιγραφή Συστήματος

Η υπηρεσία ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ αποτελείται 

από τα εξής μέρη:

ΐ. Το δίκτυο μετάδοσης των δεδομένων το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

διαβίβαση των εντολών προς το Χρηματιστήριο. Το δίκτυο αποτελείται από 

•το Η.Ι.Τ. (Εφαρμογή καταχώρησης εντολών στο σύστημα του Χ.Α.Α.) ·Ένα 

αριθμό μισθωμένων τηλεφωνικών γραμμών (Leased Lines) υψηλών ταχυτήτων 

που αναλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων από το Η.Ι.Τ. προς το ΑΣΗΣ 

(Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών).

ii. Το σύστημα ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, το οποίο 

αναλαμβάνει τη διαδικασίας λήψης, ελέγχου και απάντησης εντολών, 

εσωτερικά μέσα σε ένα οργανισμό, αλλά κυρίως και με εξωτερική επικοινωνία. 

Το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών είναι σε θέση να λαμβάνει 

εντολές από πελάτες, μέσω Internet, να τις επεξεργάζεται και να τις αποστέλλει 

στο Η.Ι.Τ.

Το σύστημα ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

αποτελείται από τα ε£ικ ιιέρη:

• Client

Ο Client είναι το κομμάτι εκείνο της εφαρμογής, το οποίο χειρίζεται ο απλός 

επενδυτής (θεσμικός ή ιδιώτης) για να καταχωρεί και να αποστέλλει τις 

εντολές του προς ένα (ή περισσότερους) Middle Server ή Main Server.

Οι δυνατότητες που θα προσφέρει στο χειριστή του είναι οι ακόλουθες:
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■ Καταχώρηση των στοιχείων των εντολών του.

■ Ελεγχος των εντολών σε σχέση με όρια που έχουν γίνει Set Up.

■ Αποστολή αυτών στον παραλήπτη, είτε μαζικά, είτε μεμονωμένα.

■ Δυνατότητα επιλογής παραλήπτη, ανάλογα με την έκδοση.

■ Παρακολούθηση των εντολών που έχουν ήδη σταλεί, καθώς και το status 

αυτών.

■ Δυνατότητα ακύρωσης εντολής που έχει ήδη αποσταλεί.

■ Ενημέρωση για τα στοιχεία εκτέλεσης των εντολών (τιμές, ποσότητες 

πράξης) από τον Middle ή τον Main Server.

■ Αναζητήσεις των εντολών που έχουν σταλεί βάσει κριτηρίων 

(εκτελεσμένες - ανεκτέλεστες - προς αποστολή κλπ.).

• Super Client

Ο Super Client, καλύπτει τις ανάγκες μαζικής αποστολής εντολών, για

περισσότερους πελάτες.

Οι δυνατότητες που θα προσφέρει στο χειριστή του είναι οι ακόλουθες:

■ Καταχώρηση των στοιχείων των εντολών του.

■ Ελεγχος των εντολών σε σχέση με όρια που έχουν γίνει Set Up.

■ Αποστολή αυτών στον παραλήπτη, είτε μαζικά, είτε μεμονωμένα.

■ Δυνατότητα επιλογής παραλήπτη, ανάλογα με την έκδοση.

■ Παρακολούθηση των εντολών που έχουν ήδη σταλεί, καθώς και το status 

αυτών.

■ Δυνατότητα ακύρωσης εντολής που έχει ήδη αποσταλεί.

■ Ενημέρωση για τα στοιχεία εκτέλεσης των εντολών (τιμές, ποσότητες 

πράξης) από τον Middle ή τον Main Server.

■ Αναζητήσεις των εντολών που έχουν σταλεί βάσει κριτηρίων 

(εκτελεσμένες - ανεκτέλεστες - προς αποστολή κλπ.).

■ Ο Super Client χαρακτηρίζει σε κάθε εντολή για ποιον πελάτη αναφέρεται.
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■ Υπάρχει η δυνατότητα On Line ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων και 

τίτλων των πελατών.

■ Υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες αναζήτησης και ομαδοποίησης των 

εντολών.

• Middle Server

Ο Middle Server έχει τη δυνατότητα λήψης εντολών από Clients ή Super 

Clients, και αποστολής αυτών στον τελικό παραλήπτη (ΑΧΕ - Κεντρικό 

Κατάστημα κλπ).

Οι κύριες λειτουργίες του είναι οι ακόλουθες:

■ Λήψη εντολών από πολλούς Clients ή Super Clients.

■ Εκτύπωση των εντολών που παραλαμβάνονται

■ Συσχέτιση εντολών με τα υπόλοιπα των πελατών (χρηματικών ή τίτλων).

■ Επιλογή των εντολών που τελικά θα διαβιβαστούν.

■ Διαβίβαση των εντολών στον παραλήπτη.

■ Επιλογή παραλήπτη.

■ Απάντηση στους Clients για το αν εκτελέστηκαν οι εντολές τους, σε ποιες 

ποσότητες και σε ποιες τιμές.

■ Δυνατότητα ακύρωσης εντολής.

■ Δυναμικές αναζητήσεις στις εντολές που έχουν ληφθεί.

• Main Server.

Είναι ο τελικός αποδέκτης των εντολών. Ααμβάνει τις εντολές από πολλούς 

Clients, Super Clients, Middle Servers, και τις διαβιβάζει στο HIT. Ο Main 

Server παρέχει τη δυνατότητα απάντησης για το αν εκτελέστηκαν οι εντολές, 

σε ποιες ποσότητες και σε ποιες τιμές.

Οι δυνατότητες που θα προσφέρει στο χειριστή του είναι οι ακόλουθες:

■ Αήψη εντολών από πολλούς Clients, Middle Servers ή Super Clients.
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■ Εκτύπωση των εντολών που παραλαμβάνονται

■ Συσχέτιση εντολών με τα υπόλοιπα των πελατών (χρηματικών - τίτλων).

■ Επιλογή των εντολών που τελικά θα διαβιβαστούν στο HIT.

■ Διαβίβαση των εντολών στο HIT.

■ Απάντηση στους Clients για το αν εκτελέστηκαν οι εντολές τους, σε ποιες 

ποσότητες και σε ποιες τιμές.

■ Δυνατότητα ακύρωσης εντολής.

■ Δυναμικές αναζητήσεις στις εντολές που έχουν ληφθεί.

■ On Line παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης χαρτοφυλακίου 

πελατών.

Το κύκλωμα της εντολής, στην πλήρη σύνθεσή του, θα μπορούσε να είναι το 

ακόλουθο:

■ Ο πελάτης καταχωρεί την εντολή του στον Client.

■ Η εντολή φθάνει στον Super Client.

■ Ενημερώνεται ο πελάτης για τη λήψη της εντολής.

■ Απο το Super Client, γίνεται η επεξεργασία της εντολής:

■ Ελέγχονται τα υπόλοιπα του πελάτη (χρήματα - τίτλοι).

■ Με παρέμβαση του χρήστη αποφασίζεται αν η εντολή θα προωθηθεί ή όχι.

■ Ταυτόχρονα, ο χρήστης του Super Client μπορεί να στείλλει τις δικές του 

εντολές για πολλούς πελάτες, με τη διαφορά ότι την παραπάνω επεξεργασία 

την κάνει ο ίδιος.

■ Η εντολή φθάνει στον Middle Server.

■ Η εντολή, από το Middle Server, μεταβιβάζεται στο Main Server, που 

συνήθως βρίσκεται στην ΑΧΕ.

■ Ενημερώνεται ο Middle Server και στη συνέχεια ο Super Client για τη λήψη 

της εντολής.

■ Και ο Main Server έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας της εντολής, 

αντίστοιχα με τον Super Client και Middle Server.

■ Απο τον Main Server ενημερώνεται το HIT και η εντολή καταχωρείται στη 

συνεδρίαση του ΧΑΑ.
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■ Από το HIT ενημερώνεται ο Main Server για την εκτέλεση της εντολής, είτε 

ολικά είτε μερικά (επιβεβαίωση εντολής).

■ Ο Main Server ενημερώνει το Super Client (μέσω του Middle Server) για την 

παραπάνω επιβεβαίωση.

■ Ο Super Client, ενημερώνει τον αποστολέα της εντολής (Client) για την 

επιβεβαίωση της εντολής.

Θα πρέπει να σημειώθεί, ότι όλο το κομμάτι του Middle Server μπορεί να

παρακαμφθεί, και οι εντολές να κατευθύνονται απ’ ευθείας στον Main Server.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος Σύστημα Χρηματιστηριακών 

Εντολών είναι τα εξής:

• Τεχνολογία

Το σύστημα ΣΎΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΑΩΝ σχεδιασμένο σε 

περιβάλλον Client Server θα έχει ως κύρια πλατφόρμα τα Windows 95/98 και NT. Το
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

σύγχρονός τεχνολογίες μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία 

Internet, Intranet, Leased lines, προσφέροντας συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία 

κάτω από οποιοδήποτε περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση του χρήστη στο σύστημα Σύστημα Χρηματιστηριακών 

Εντολών θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

1. Internet. Σύνδεση με το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών Main Server, 

μέσω των Internet providers.

2. Leased Line. Απευθείας σύνδεση με το Σύστημα Χρηματιστηριακών 

Εντολών Main Server με ταχύτητα η οποία εξασφαλίζει την άμεση και έγκυρη 

μετάδοση των δεδομένων.

• Ολοκληρωμένο Trading Περιβάλλον

Το σύστημα ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ θα καλύπτει όλα 

τα στάδια της μεταβίβασης μίας εντολής ξεκινώντας από την καταχώρησή της ή την 

ενδιάμεση διαβίβασή της ως την τελική της αποστολή από την ΑΧΕ στο ΧΑΑ, 

εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτητα, ασφάλεια συναλλαγών,συνολική αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας και μείωση του κόστους ανά εντολή. Το Σύστημα Χρηματιστηριακών 

Εντολών θα παρέχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης των ΑΧΕ με 

υποκαταστήματα ή και Profit Centers, με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, Θεσμικούς 

Επενδυτές, ΕΠΕΥ, ΕΑΔΕ αλλά και με τους απλούς ιδιώτες επενδυτές.

• Ασφάλεια

Το σύστημα ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ πρέπει να παρέχει 

σε όλα τα στάδια της μεταβίβασης της εντολής, απόλυτη ασφάλεια η οποία 

εξασφαλίζεται με πολλαπλούς αυτόματους ελέγχους όπως:

• Έλεγχος ορθότητας εντολών

• Έλεγχος υπολοίπου μετρητών

• Έλεγχος υπολοίπου τίτλων

• Έλεγχος υπέρβασης κανόνων συνεργασίας με το επενδυτή.

• Έλεγχος υπέρβασης κανόνων συνεργασίας με την ΕΛΔΕ/ΕΠΕΥ
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• Έλεγχος κωδικού πρόσβασης του αποστολέα της εντολής και φραγή σε μη 

εξουσιοδοτημένους αποστολείς

• Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εξασφάλιση της εγκυρότητας και 

ακεραιότητας των εντολών οι οποίες προωθούνται προς εκτέλεση στο ΧΑΑ, 

αλλά και η αποτροπή κάθε πιθανού ανθρώπινου λάθους.

• Σύμφωνο με Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

Το σύστημα ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ θα πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς και αποφάσεις του ΧΑΑ, έτσι ώστε για τη 

λειτουργία του να μην χρειάζεται καμία εσωτερική ή εξωτερική επέμβαση στους 

σταθμούς εργασίας που διασυνδέονται στο ΑΣΗΣ

• Ευελιξία στη σύνθεση του Συστήματος (System Configuration)

Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη σύνθεση του όλου συστήματος ώστε να 

μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραλλαγές του 

όλου κυκλώματος είναι πολλές. Ενδεικτικά ααφέρονται:

• Την πιο απλή περίπτωση όπου υπάρχει μόνο ένας Main Server και επικοινωνεί 

μόνο με απλούς πελάτες (Clients).

• Την επίσης απλή περίπτωση όπου υπάρχει μόνο ένας Middle Server και 

επικοινωνεί μόνο με απλούς πελάτες (Clients).

• Την πιο σύνθετη περίπτωση, όπου στον παραπάνω Main Server είναι 

συνδεδεμένοι επιπλέον:

• Ένας ή περισσότεροι Super Clients.

• Ένας ή περισσότεροι Middle Servers, στους οποίος είναι με τη σειρά τους 

συνδεδεμένοι:

• Πολλοί Clients

• Ενας ή περισσότεροι Super Clients

• Αλλοι Middle Servers κ.ο.κ.
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• Φιλικό Περιβάλλον Χρήστη (User Interface)

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στο User Interface της εφαρμογής, ώστε η εφαρμογή

να είναι πολύ εύχρηστη, γρήγορη και αποτελεσματική. Πιο συγκεκριμένα:

• Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι σε Web μορφή, έτσι ώστε το μόνο 

software που να απαιτείται να είναι η χρήση ενός Internet Explorer

• Ολες οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να γίνονται από μία και 

μόνο οθόνη.

• Η καταχώρηση μιας εντολής να μην απαιτεί ελάχιστο χρόνο, ακόμα και από ένα 

μη εξειδικευμένο χρήστη.

• Να χρησιμοποιούνται απλοί και κατανοητοί συμβολισμοί και εικονίδια, έτσι ώστε 

να υπάρχει η περισσότερη δυνατή πληροφόρηση σε μία οθόνη.

• Να υπάρχει εκτενής χρήσης Online Help, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

αποσαφηνίσει άνετα τα σύμβολα, αν δεν του είναι κατανοητά.

• Να υπάρχουν ειδικές εναλλαγές στο Περιβάλλον Χρήστη (User Interface), οι 

οποίες να εξασφαλίζουν τον έλεγχο αν καταχωρείται μία εντολή αγοράς ή 

πώλησης (Πχ.αλλαγή χρώματος).

• Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας .

• Ασφάλεια Δεδομένων

Οι εντολές των πελατών είναι ένα στοιχείο πολύ ευαίσθητο και απαιτεί ιδιαίτερο 

χειρισμό. Για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να κατοχυρωθεί η απαιτούμενη 

ασφάλεια της πληροφορίας. Η ασφάλει αυτή θα πρέπει να υπάρχει σε διάφορα 

σημεία της εφαρμογής, όπως:

• Ασφάλεια στο ότι η εντολή έφθασε στον προορισμό της.

• Το πρωτόκολλο συνομιλίας του κάθε «αποστολέα» με τον κάθε «παραλήπτη», 

επιβάλλει την αποστολή από τον «παραλήπτη» απάντησης λήψης του μηνύματος.

• Ασφάλεια στο ότι η εντολή έφθασε σωστά.

• Εκτός από την ασφάλεια που παρέχουν τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

επιπλέον έλεγχοι για την εξασφάλιση της ορθότητας του μηνύματος.
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• Ασφάλεια στο απόρρητο της εντολής.

• Ειδικοί αλγόριθμοι κωδικοποίησης των αποστελλόμενων στοιχείων για τη 

διασφάλιση του απορρήτου της εντολής.

• Χρήση μέσω Browser ή Ανεξάρτητη Εφαρμογή.

Το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών Client, θα μπορεί να διατίθεται σε 2 

μορφές:

• Η πρώτη μορφή είναι σε μορφή Java Script, και δίνει τη δυνατότητα στον 

Client,Super Client, Middle Server να αποστείλλει την εντολή του μέσα από ένα 

Browser (Microsoft Explorer - Netscape Navigator).

• Η δεύτερη μορφή είναι σε αυτόνομη εφαρμογή, για

• Ενημέρωση από και προς το Η.Ι.Τ.

Ο Main Server, ο οποίος εγκαθίσταται σε ΑΧΕ, εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες 

Import / Export Ascii Files που έχει το Η.Ι.Τ. (εφαρμογή καταχώρησης εντολών στο 

σύστημα του Χ.Α.Α.). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Main Server έχει:

• Δυνατότητα αποστολής εντολών στο Η.Ι.Τ.

• Δυνατότητα λήψης εκτελεσμένων εντολών (πράξεων) από το Η.Ι.Τ.

Αυτή η δυνατότητα έρχεται να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδρομή μίας εντολής, 

από τον επενδυτή στο Χ.Α.Α. (αφού φυσικά έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι σε 

όλα τα στάδιά της).

• Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών

Για τα κομμάτια εκείνα της εφαρμογής τα οποία είναι σε θέση να δέχονται εντολές, ή 

να στέλνουν μαζικά εντολές (Middle Server - Main Server - Super Client), θα πρέπει 

να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσής τους με άλλες τοπικές εφαρμογές και Βάσεις 

Δεδομένων, (BackOffice εφαρμογές) έτσι ώστε να είναι σε θέση:

• Να ελέγχουν τα υπόλοιπα των μετρητών των πελατών, για τις εντολές αγοράς.
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• Να ελέγχουν τα υπόλοιπα τίτλων των πελατών για τις αντίστοιχες εντολές 

πώλησης

Η σύνδεση αυτή μειώνει τον κίνδυνο του κάθε διαμεσολαβητή να μεταβιβάσει 

εντολές πελατών για τις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη. Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται 

και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Με αυτόν τον τρόπο, τα υπόλοιπα των 

πελατών αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε σχέση με τις τρέχουσες πράξεις.

• Δυνατότητα Ακύρωσης Εντολής

Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής θα πρέπει να είναι η δυνατότητα που 

παρέχει για την ακύρωση μιας εντολής που έχει ήδη αποσταλλεί, εφόσον αυτή είναι 

σύμφωνη με τους νόμους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλα τα επίπεδα της 

εφαρμογής, από τον Client μέχρι τον Server. Η εντολή ακύρωσης, θα πρέπει να 

ξεκινά από οποιοδήποτε στάδιο της εντολής και να ακολουθεί τη διαδρομή της 

εντολής, μέχρι να φθάσει σε σημείο που δεν έχει προωθηθεί περαιτέρω. Τότε 

ακυρώνεται, και ενημερώνονται όλοι οι απαραίτητοι σταθμοί για την ακύρωση αυτή.

• Σύνδεση με Υπόλοιπες εφαρμογές Software

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με Real Time εφαρμογές, 

έτσι ώστε ο χρήστης της να μπορεί να ελέγχει άμεσα το επίπεδο τιμών της κάθε 

εντολής, προτού την προωθήσει στο επόμενο στάδιο, καθώς και με τις υπόλοιπες 

BackOffice εφαρμογές (Διαχείρηση Χαρτοφυλακίων) σε επαγγελματικό επίπεδο 

(ΕΛΔΕ,ΕΠΕΥ,ΑΧΕ), για τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση.

• Μαζική Αποστολή Εντολών και βάση συνθηκών: Θα πρέπει να υπάρχει 

αυτόματη δημιουργία πολλαπλών εντολών σε πολλούς σταθμούς, (π.χ. όταν η 

τιμή μιας μετοχής μειώνεται, είναι δυνατό να δημιουργηθεί και να σταλεί μία 

εντολή για όλους τους πελάτες που κατέχουν το συγκεκριμένο τίτλο και σε 

ποσοστό επι του χαρτοφυλακίου τους)
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8.5 Απαιτήσεις

Η σύνδεση του χρήστη στο σύστημα Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών γίνεται 

με τους εξής τρόπους:

1. Internet. Σύνδεση με το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών Main Server, 

μέσω των Internet providers.

2. Leased Line. Απευθείας σύνδεση με το Σύστημα Χρηματιστηριακών Εντολών 

Main Server με ταχύτητα η οποία εξασφαλίζει την άμεση και έγκυρη μετάδοση 

των δεδομένων.

Οι απατήσεις από πλευράς μηχανογραφικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να εκπληρώσει πλήρως την αποστολή της θα μπορούσε να είναι:

1.1. Απαιτήσεις για τον Client.

■ Modem και σύνδεση με το Internet

■ Dynamic IP Address

■ Windows ’95,8 ή NT 4.0 Workstation

1.2. Απαιτήσεις για τον Super Client

■ Modem και σύνδεση με το Internet, ή

■ Σύνδεση μέσω δικτύου με ένα Main ή Middle Server.

■ Dynamic ή Static IP Address ή Leased Line.

■ Windows ’95,8 ή NT 4.0 Workstation

1.3. Απαιτήσεις για τον Middle Server

■ Δικτυακή σύνδεση με τοπικό Internet WEB Server.

■ Εκτυπωτή για εκτύπωση των εντολών.

■ CPU Pentium 300MHz (Server) και άνω

■ RAM 128 MB

■ Windows ’95,8 ή NT 4.0 Server

1.4. Απαιτήσεις για τον Main Server
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■ Δικτυακή σύνδεση με τοπικό Internet WEB Server.

■ Εκτυπωτή για εκτύπωση των εντολών.

■ CPU Pentium 400MHz (Server)

■ RAM 128 MB

■ Windows ’95,8 ή NT 4.0 Server

1.5. Απαιτήσεις για WEB Server.

■ CPU Pentium 450MHz (Server)

■ RAM 256MB

■ Windows NT 4.0 Server

■ Software WEB (πχ Microsoft IIS)

■ Modem για Leased Line

■ Router

■ Software Προστασίας Server ^.Firewall)

8.6 Πλεονεκτήματα

Η εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Ηλεκτρονικής Λήψης & Διαβίβασης

Εντολών στην Ελληνική Χρηματαγορά μπορεί να δημιουργήσει μία σειρά από

σημαντικά οφέλη όπως:

• Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ο πελάτης θα 

έχει όχι μόνο τη δυνατότητα άμεσης αποστολής και εκτέλεσης εντολών, αλλά 

και της επιπρόσθετης πληροφόρησης σχετικά με την εκτέλεση ή όχι των εντολών 

του, καθώς και της ενημέρωσης του χαρτοφυλακίου του. Επιπρόσθετα, ο 

πελάτης/χρήστης θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες που διαθέτει η 

χρηματιστηριακή του εταιρεία άμεσα, γρήγορα και εύκολα.

• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης/διαβίβασης εντολών

• Αποφυγή του ανθρώπινου λάθους με έλεγχο ("Ελεγχος υπολοίπων μετρητών, και 

τίτλων)σε διάφορα επίπεδα (ΕΛΔΕ-Super Client, AXE-Server)
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• Μείωση του κόστους ανά εντολή.

• Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. "Επιπρόσθετα, το site ενός 

χρηματοοικονομικού οργανισμού μπορεί να μεταβληθεί σε ένα θαυμάσιο όχημα 

προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών του, δίνοντας έτσι σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

• One-to-one marketing. Η χρήση του Site για την αποστολή εντολών, θα μπορούσε 

να οδηγήσει στη φιλοσοφία και πρακτική της προσωποποιήσης και εξυπηρέτησης 

των ατομικών αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά, εκμεταλλευόμενη πλήρως όλες 

τις δυνατότητες του Internet (Πχ. Τεχνολογία Cookies).
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Κεφάλαιο 9. ΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο χρηματιστηριακός κλάδος περνάει σε μία νέα εποχή, ακολουθώντας τις γενικότερες 

οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Παραδοσιακοί τρόποι συναλλαγής και 

προϊόντα αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ νέες ανάγκες για άμεση πληροφόρηση και 

γρήγορη αντίδραση, γίνονται επιτακτικές.

Σύμφωνα με τη Forester Research, δυο κύριοι λόγοι ωθούν τους επενδυτές στη χρήση 

του Internet ως μέσου διεξαγωγής συναλλαγών: η ευκολία και το χαμηλό κόστος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Online χρηματιστηριακών εταιρειών είναι τα χαμηλά 

κόστη συναλλαγών, η δυνατήτα πληροφόρισης σε πραγματικό χρόνο, και η ύπαρξη 

ενός περιβλάλλοντος αυτοεξυπηρέτησης. Αν και μόλις το 7% των συνολικών 

λογαριασμών, επενδύουν ενεργά μέσω Internet, το μέσο ποσό χαρτοφυλακίου των 

μέσω του Internet είναι 236 χιλιάδες δολλάρια έναντι 96 χιλιάδες δολλάρια των 

παραδοσιακών επενδυτών. Από τη στιγμή που οι επενδυτές που εάν και έχουν 

δυνατότητα Online διεξαγωγής συναλλαγών, επενδύουν με τον παραδοσιακό τρόπο, 

και οι οποίοι αποτελούν το 37% του συνόλου των επενδυτών, υιοθετήσουν το 

Internet, ως το μοναδικό μέσο, τότε θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σημαντικά η 

παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω Internet. Σύμφωνα με τη Forester 

Research, to 29% των επενδυτών, που επενδύουν μέσω Internet, έχουν ένα 

χαρτοφυλάκιο αξίας 320 χιλιάδων δολλαρίων, συναλλάσονται κατά μέσο όρο δέκα 

φορές το χρόνο, και λαμβάνουν σχετικά εύκολα ρίσκο.

Οι μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια παύουν να αποτελούν το μοναδικό 

επενδυτικό αντικείμενο των χρηματιστηριακών εταιρειών. Νέες υπηρεσίες και 

καινούργιες δυνατότητες όπως τα παράγωγα (futures, options, swaps), εμφανίζονται 

στο χρηματιστηριακό χώρο και αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Στα τέλη του 1994, υπήρχαν 52 εταιρείες από τις οποίες ο επενδυτής μπορούσε να 

αγοράσει, απευθείας μετοχές, το Μάρτιο του 1999, έχουν φτάσει τις 550. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει προγράμματα, με δυνατότητα αγοράς 

μετοχών, με πληρωμή 25 δολλαρίων ανά μήνα. Επίσης έχουν αναπτυχθεί εταιρείες 

software, οι οποίες έχουν δημιουργήσει εξιδικευμένο software για τις εταιρείες που 

προσφέρουν Online δυνατότητα αγοροπωλησιών των μετοχών τους.

Από μία άλλη άποψη όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Chet Currier, το Μάρτιο 

του 1999, η διεξαγωγή συναλλαγών μέσω του Internet, και γενικότερα η χρήση του
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Internet ως μέσου χρηματοοικονομικής ενημέρωσης, φαίνεται να επηρεάζει την 

ανάπτυξη των αμοβαίων κεφαλαίων, γιατί περιορίζει ένα από τα ανταγωνιστικά 

πλεονέκτημα που έχουν οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλ. την καλύτερη 

γνώση της χρηματαγοράς, από τη στιγμή που ο κάθε επενδυτής μπορεί να έχει άμεση 

πληροφόρηση και δυνατότητα εκτέλεσης αγοροπωλησιών όλων των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Βέβαια, τα αμοιβαία κεφάλαια, θα μπορούσαν να 

εκσυγχρονιστούν και να δημιουργήσουν δικά τους Site, τα οποία να παρέχουν ακόμη 

πιο εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με το προφίλ του κάθε επενδυτή.

Οι Χρηματιστηριακές αρχές αλλά και οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες 

και τα οφέλη του Internet αλλά και τους σημαντικούς κινδύνους του Internet και 

προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν την αντίστοιχη νομοθεσία στη χρήση του.

Είναι χαρακτηριστικό , ότι οι χρήστες της Etrade στις αρχές Φεβρουάριου του 1999, 

για μισή ώρα, δεν είχαν τη δυνατότητα να δούν τους λογαριασμούς τους, ή να 

διεξάγουν συναλλαγές, μέσω του Site. Το πρόβλημα αυτό, παρουσιάστηκε για Τρίτη 

συνεχόμενη ημέρα, και είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από την σημαντική πτώση της 

μετοχής της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της ημέρας εκείνης, και την υποβολή 

μηνύσεων από αρκετούς επενδυτές.

Το Φεβρουάριο του 1999, ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, έστειλε μία επιστολή σε 

αρκετές ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Etrade 

και Charls Schwab, ζητώντας στοιχεία για τη διαφημιστική τους εκστρατεία, 

προηγούμενους και τωρινούς λογαριασμούς περλατών, καθώς και το ποσό που 

δαπανάται στη τεχνολογία.

Τέλος, ο πρόεδρος της Εθνικής ένωσης Χρηματιστηριακών Εταιρειών Frank Zarb, με 

επιστολή προς τις Χρηματιστηριακές εταιρείες, εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των επενδυτών που κάνουν αγοροπωλησία μετοχών εντός της 

ημέρας, τη διανομή παραπλανητικού υλικού, και την παροχή πίστωσης από τις 

ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές εταιρείες προς στους πελάτες τους.

Πρόσφατα, δέκα από τους μεγαλύτερους παγκόσμια οργανισμούς, αποφασίσαν να 

δημιουργήσουν ένα οργανισμό ο οποίος να προσφέρει διασφάλιση στην διεξαγωγή 

εμπορικών συναλλαγών μέσω του Internet, καθώς και online εξακρίβωση στοιχείων. 

Επίσης, Η Merrill Lynch, μία από τους μεγαλύτερες τράπεζες παγκόσμια, έχει 

καθορίσει κάποιες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω του Internet, για 

να διασφαλιστεί από τυχόν παράνομες ενέργειες ή συναλλαγές. Πχ. αν κάποιος
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επενδυτής προσπαθήσει να αγοράσει χωρίς να έχει υπόλοιπο, η συναλλαγή θα 

σταματήσει προσωρινά, και ο χρηματιστής του πελάτη θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο ελληνικός χρηματιστηριακός χώρος είναι 

πλέον αναγκασμένος να ακολουθήσει τα κελεύσματα των καιρών. Η αμεσότητα, το 

χαμηλό κόστος και η παγκοσμιότητα που χαρακτηρίζει το Internet, είναι μερικά 

μόνον από τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα από τα αποτελεσματικότερα και 

πλέον ανταγωνιστικά μέσα χρηματιστηριακής ενημέρωσης, αλλά και συναλλαγών. Η 

ολοκλήρωση της απουλοποίησης των μετοχών, η μεταφορά του ΑΣΗΣ στο OASIS, η 

αποδοχή και διεύρυνση της αγοράς των παραγώγων, η ωρίμανση της 

Χρηματιστηριακής αγοράς παράλληλα με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, η 

απότομη αύξηση του ημερήσιου όγκου συναλλαγών, είναι κάποιοι από τους πιό 

σημαντικούς λόγους που οδηγούν στην άμεση λειτουργία και καθιέρωση 

Συστημάτων Ηλεκτρονικής Λήψης & Διαβίβασης Εντολών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ήδη τρεις εταιρείες (ΑΣΥΚ, Profile, Broker Systems) έχουν δημιουργήσει και ήδη 

θέσει σε λειτουργία στην Ελληνική Χρηματαγορά, τέτοιες εφαρμογές. Απομένουν 

όμως να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα,όπως:

• Η βελτίωση των προϊόντων αυτών και η προσαρμογή τους στην αναβάθμιση της 

μηχανογράφησης του ΧΑΑ

• Η πλήρη ενσωμάτωση ενός Web περιβάλλον εργασίας, το οποίο να περιέχει όλες 

τις δυνατότητες και λειτουργίες ενός τέτοιου εργαλείου, και η συνολική 

ενσωμάτωση του με τις BackOffice εφαρμογές μία Χρηματιστηριακής.

Σε επόμενη φάση, ίσως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και στην Ελληνική 

Χρηματιστηριακή Αγορά, Ηλεκτρονικές Χρηματιστηριακές Εταιρείες, ή οι ήδη 

υπάρχουσες Χρηματιστηριακές να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιήσουν το 

Internet ως ένα νέο μέσο, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν πέρα από την 

αυτοματοποιημένη αποστολή και εκτέλεση εντολών, όλες τις άλλες δυνατές 

υπηρεσίες και παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως: Πληροφόρηση και 

Ανάλυση Εταιρειών, Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου Πελατών, Δημόσιες Εγγραφές, 

Αγοροπωλησία Αμοιβαίων, Παραγώγων κτλ.
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