
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a kvalite vykonávania 

 

Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, 
ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, je Arca Brokerage House o.c.p. a.s. povinná pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať 
a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze. 
Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.  

 

Trieda nástroja Kapitálové nástroje - akcie 

oznámenie, ak v priemere < 1 
obchod za pracovný deň v 

predchádzajúcom roku 
ÁNO 

päť najlepších miest výkonu z 
hľadiska objemov obchodovania 

(zostupné poradie) 

podiel 
obchodovanéh
o objemu ako 

percento 
celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel 
vykonanýc
h pokynov 

ako 
percento 

celkového 
počtu v 
danej 
triede 

percentuáln
y podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuáln
y podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovanýc
h pokynov 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
(549300S2T3FWVVXWJI89) 

88.52% 81.48%       

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

11.48% 18.52%       

            
            
            

Trieda nástroja Dlhové nástroje 

oznámenie, ak v priemere < 1 
obchod za pracovný deň v 

predchádzajúcom roku 
NIE 

päť najlepších miest výkonu z 
hľadiska objemov obchodovania 

(zostupné poradie) 

podiel 
obchodovanéh
o objemu ako 

percento 
celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel 
vykonanýc
h pokynov 

ako 
percento 

celkového 
počtu v 
danej 
triede 

percentuáln
y podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuáln
y podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovanýc
h pokynov 

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

98.51% 99.57%       

J&T BANKA, a. s., 
(097900BHFR0000075034) 

1.49% 0.43%       

            
            
            



Trieda nástroja Iné nástroje 

oznámenie, ak v priemere < 1 
obchod za pracovný deň v 

predchádzajúcom roku 
NIE 

päť najlepších miest výkonu z 
hľadiska objemov obchodovania 

(zostupné poradie) 

podiel 
obchodovanéh
o objemu ako 

percento 
celkového 

objemu v danej 
triede 

podiel 
vykonanýc
h pokynov 

ako 
percento 

celkového 
počtu v 
danej 
triede 

percentuáln
y podiel 

pasívnych 
pokynov 

percentuáln
y podiel 

agresívnych 
pokynov 

percentuálny 
podiel 

nasmerovanýc
h pokynov 

Amundi Funds II - Top European 
Players 

(CZK)  (315700VG7PTE9EJJRX0
1) 

100.00% 100.00%       

Amundi Funds II - Top European 
Players (EUR) 

(315700VG7PTE9EJJRX01) 
100.00% 100.00%       

Conseq Invest Dluhopisový Fond 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Conseq Invest Konzervativní Fond 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Conseq Realitní 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Franklin Global Real Estate Fund 
(EUR) H1 

(315700VG7PTE9EJJRX01) 
100.00% 100.00%       

IAD 1. PF Slnko eurový dlhopisový 
fond (315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

IAD Bond Dynamic 
(315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

IAD Depozitné konto zaistený fond 
(315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

IAD Growth Opportunities fond 
(315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

IAD Optimal zmiešaný fond 
(315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

IAD Prvý realitný fond 
(315700PVRM5D3U301460) 

100.00% 100.00%       

NOVA Green Energy CZK 
otevřený podílový fond 

(315700AT346N3I3RWE49) 
3.41% 0.23%       

NOVA Green Energy CZK 
otevřený podílový fond (Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

3.68% 0.23%       

NOVA Green Energy EUR 
otevřený podílový fond 

(315700AT346N3I3RWE49) 
2.64% 0.17%       



NOVA Green Energy EUR 
otevřený podílový fond (Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

5.29% 0.75%       

NOVA Money Market CZK - 
podfond 4 

(315700AT346N3I3RWE49) 
21.56% 1.36%       

NOVA Money Market CZK - 
podfond 4 (Arca Brokerage House 

o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

21.67% 2.60%       

NOVA Money Market EUR - 
podfond 3 

(315700AT346N3I3RWE49) 
10.64% 0.12%       

NOVA Money Market EUR - 
podfond 3 (Arca Brokerage House 

o.c.p. a.s. 
(097900BHH60000080393) 

20.25% 1.96%       

Prvá penzijná - Náš prvý realitný 
fond 

(3157003PXN3C9QOW8X79) 
100.00% 100.00%       

Templeton Asian Growth (CZK) 
H1 (315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Templeton BRIC Fund 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Templeton Euroland Fund 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

Templeton European Fund 
(315700VG7PTE9EJJRX01) 

100.00% 100.00%       

 

 


