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Ordforklaring 

ATS   Alternative Trading System 

Broker   Mægler, formidler handel med værdipapirer for andres regning 

Buy-side firms  Institutionelle investorer  

CESR   The Committee of European Securities Regulators 

Dealer En person eller et selskab, der køber og sælger værdipapirer for 

egen regning    

ECN   Electronic Communication Networks 

EU    European Union 

Exchange  Børs 

FINRA  Financial Industry Regulatory Authority    

FSAP   Financial Services Action Plan 

IOI   Indications Of Interest 

IOC   Immediate Or Cancel 

ISD   Investments Services Directive 

Market maker En dealer, som løbende stiller forpligtende købs- og salgskurser 

i et værdipapir 

Maker-taker En model, som sikrer at den, som kommer med likviditet, får 

rabat, hvorimod den som skal bruge likviditet skal betale ét 

gebyr. 

MHF Multilateral Handels Facilitet  

MiFID   Markets in Financial Instruments Directive 

MTF   Multilateral Trading Facility 

NBBO   National Best Bid and Offer 

NMS   National Market System 

NYSE    New York Stock Exchange 

OTC   Over-The-Counter 

Proprietary trading Interne handler  

Quote   Stille priser, prisstillelse 

RegATS  Regulation Alternative Trading System 

RegNMS  Regulation National Market System 

SEC   Securities and Exchange Commission 

SI   Systematic Internalisers 
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Tick sizes  Betegnelse for mindst mulige bevægelse i kursen på ét aktiv 

Trader En person, der aktivt handler med værdipapirer med henblik på 

at opnå en gevinst. Refererer normalt til professionelle 

handlerer med værdipapirer.   

VWAP   Volume Weighted Average Price 
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1. Indledning 

Udtrykket dark pools forbindes umiddelbart med noget mørkt, noget lyssky og noget 

ulovligt. Og de billeder, der i ukendskab skabes på hornhinden er ikke ligefrem de 

mest positive, når man tænker på dark pools. Derimod mere lig billeder af black holes 

og den onde Darth Vader fra filmen Star Wars. Men sandheden er, at det mørke ikke 

er et nyt fænomen, for behovet for at skjule store ordrer har altid eksisteret. Enhver 

markedsdeltager er interesseret i at vide, hvad andre markedsdeltagere gør, men af 

gyldige grunde, der har at gøre med indvirkningen på markedet. De store ”spillere” 

ønsker derimod ikke at andre skal vide, hvad deres egen intension er, idet det kan 

påvirke prisen på aktien i den ene eller anden retning.  

Der findes ingen institutionelle investorer, herefter kaldet ”buy-side firms”, der 

ønsker, at gud og hver mand skal vide, at de er i færd med at behandle en 30.000 stor 

aktiepost, hvis der i gennemsnit kun handles 500.000 aktier pr. dag. Med dark pools 

er det blevet muligt for buy-side firms at handle ordrer i det skjulte og dermed undgå, 

at sådanne informationer om handelen kommer ud til resten af verden. Det spændende 

er, hvad er en dark pool og hvordan sker reguleringen af dem. Man kan spørge sig 

selv om hvor sikrer buy-side firms kan være på, at deres ordrer alligevel opdages og 

information spredes i det åbne marked. 

  

1.1 Problemformulering 

Grunden til at jeg har valgt at skrive om dark pools er, at jeg den 15. september 2009 i 

en artikel i Børsen læste om dark pools for første gang. Artiklen, hvis overskrift hed 

”Fondsbørsen er bange for mørket” beskrev, hvordan nye regler gør det muligt at 

handle aktier uden om de åbne markeder i såkaldte dark pools. Begrebet dark pools 

havde jeg aldrig hørt om før, men jeg syntes det lød som et virkeligt spændende emne 

især fordi dark pools ifølge artiklen på det tidspunkt var og er under stor udvikling i 

Europa. Formålet med analysen er at finde ud af, hvad det er, der gør det muligt at 

handle aktier uden om de åbne markeder og at finde ud af, hvad en dark pool er? Det 

vil jeg blandt andet gøre ved at give svar på følgende spørgsmål:  

     

- Hvad er en dark pool? 

- Hvad er årsagerne til at dark pools er opstået? 

- Hvordan er den nuværende regulering af dark pools? 
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- Hvilke fordele er der ved dark pools? 

- Hvilke ulemper er der ved dark pools? 

- Hvad er problemerne med dark pools? 

- Hvilke initiativer er under overvejelse i forbindelse med dark pools? 

- Personlig vurdering af dark pools og regulerings tiltag?   

 

1.2 Metode 

Dette afsnit er bygget op efter afsnittet ”metodevalgets styringsfaktorer og 

hovedbestanddele” i bogen Den Skinbarlige Virkelighed. Et projekts styringsfaktorer 

kan overordnet deles op i to kategorier, rammestyringsfaktorer og 

processtyringsfaktorer.  

 

(I) Rammestyringsfaktorer 

Love og regler: Den lovgivning, der er mest relevant for opgaven, er reglerne 

vedrørende reguleringer af finansielle virksomheder og værdipapirhandler. Derfor vil 

jeg anvende Securities and Exchange Commission (SEC) regler samt MiFID 

direktiverne i en stor del af min opgave, da det netop er disse love og regler, som 

gælder handel med værdipapirer i Europa og USA.  

 

Interne regler: Opgaven er udarbejdet af mig, som er studerende, hvorfor de interne 

regler og krav til opgaven er fundet ved hjælp af studiehåndbogen. 

 

Formål: Formålet med opgaven er at finde ud af, hvad det er, der gør det muligt at 

handle aktier uden om de åbne markeder. 

 

Undersøgelsens interessenter: Interessenterne for denne opgave er undertegnede, 

samt min vejleder og censor. 

 

(II) Processtyringsfaktorer        

Projektets teoretiske forankring: Da jeg aldrig havde hørt om dark pools før indtil jeg 

læste artiklen i Børsen, er det et område som jeg ikke har særlig meget viden om.  
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Afgrænsning af det empiriske felt: Da min viden om dark pools er begrænset vil jeg 

først tage fat i den journalist som har skrevet artiklen. Derudover vil jeg have et 

interview med direktør, Bjørn Sibbern, Børsen NASDAQ OMX, som udtaler sig om 

området i artiklen. Udover Bjørn Sibbern er der repræsentanter fra banksektoren som 

ligeledes udtaler sig, som jeg også meget gerne vil tale med. Inden jeg tager fat i de 

pågældende vil jeg selv gerne have et bedre kendskab til dark pools. Dertil vil jeg 

bruge Handelshøjskolens elektroniske ressourcer, google samt mit eget netværk fra 

Linkedin.com (et professionelt netværk) , hvor jeg blandt andet kender en Trader fra 

USA. 

 

Projektets praktiske organisering:  

Løbende kontakt med vejleder 

 

1.3 Afgrænsning 

I opgaven gives der udtryk for, at der er tre overordnede forskellige årsager til at dark 

pools er opstået. En af de årsager der nævnes er elektronisk handel herunder speed of 

incoming order og algorithmic trading. Speed of incoming order vil jeg ikke komme 

ind på i min opgave, fordi jeg primært vil fokuserer på den regulering, som gør det 

muligt for dark pools at eksistere. Algorithmic trading, som er opstået som en 

konsekvens af dark pools, vil jeg kort redegøre for, men vil primært fokusere på de 

mest gængse algoritmer. Fokus vil være på det amerikanske- samt det europæiske 

marked for værdipapirhandler. I min gennemgang af Markets in Financial Instruments 

Directive nævner jeg syv punkter. Da fokus er på dark pools og hvorledes disse 

reguleres vil jeg ikke komme ind på Compliance funktion, investeringsrådgivning, 

skærpede regler for investeringsanbefalinger samt tilsyn – markedsovervågning fordi 

disse begreber ikke har noget med dark pools at gøre. Beskrivelsen af de forskellige 

dark pools tager udgangspunkt i data fra USA, fordi det var her dark pools opstod og 

fordi dark pools er mere udbredt i USA end i Europa.  

Som værdipapir tages der kun udgangspunkt i aktier.     

 

1.4 Kildekritik/Empiri 

I udarbejdelsen af dette meget spændende emne, har det været vanskeligt at finde 

egentlig litteratur om emnet fordi emnet er forholdsvis nyt. Som fysisk materiale har 
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jeg derfor blandt andet anvendt en rapport fra Committee of European Securities 

Regulators (CESR), en rapport fra Securities and Exchange Commission i USA 

(SEC) samt en rapport fra forsknings- og rådgivnings firmaet The Tabb Group om 

udviklingen af dark pools i Europa. Jeg anser dem alle som meget troværdige kilder. 

Udover ovenstående kilder bygger opgavens faglige fundament også på et interview 

med direktør Bjørn Sibbern, Børsen NASDAQ OMX samt mailkorrespondancer med 

Christopher Vaiaoga Eriksen tidligere Trader fra Chimera Securities og 

finansinspektør cand.polit. Kim Hjortshøj Bederholm, Finanstilsynet, som alle 

arbejder indenfor området. De vurderes også at være troværdige kilder. Derudover har 

jeg brugt mange nyhedsartikler, som jeg har fundet igennem skolens elektroniske 

ressourcer (primært Business Source Complete) og søgetjenesten Google, som jeg 

anser som sekundært/kvalitativt materiale.   
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2. Udviklingen i dark pools 

I dette kapitel beskrives, hvordan udviklingen i dark pools har været.  

I USA har Alternative Trading Systems (ATS) gennem flere år været et ”varmt” 

emne. Multilateral Trading Facilities (MTF) er godt etableret på det amerikanske 

aktiemarked, hvor de har eksisteret i mere end 10 år.  

For at beskrive den udvikling, der er sket vil der i det følgende afsnit kort blive 

beskrevet nogle af hovedbegivenheder indenfor dark liquidity (likviditet) i opgaven 

benævnt dark liquidity, som de blev oplevet i USA, hvor det hele begyndte.   

 

2.1 Udviklingen i USA 

I 1971 blev den første elektroniske børs NASDAQ lanceret og cirka 15 år senere 

grundlægges Instinet’s crossing network. Instinet er et alternativt trading system, som 

matcher ordrer uden at sende ordren til en børs. Ideen med Instinet var og er at give 

mulighed for at handle ordrer efter den pågældende børs lukketid. 

I 1987 blev Investment Technology Group grundlagt, som kort tid derefter 

introducerede den første uafhængige crossing network kaldet Posit. 

I 1997 vedtog Securities and Exchange Commission (SEC) nye regler for behandling 

af værdipapirer noteret på NASDAQ. Reglerne fastslog, at offentligheden kunne vise 

quotes (stille priser) ved siden af de market-makers
1
, der er ansvarlige for at 

vedligeholde likviditet, men kun så længe, at disse quotes var lige så gode hvis ikke 

bedre end bedste bud/udbud ”national best bid and offer” (NBBO). Disse ændringer i 

1997 blev efterfulgt af, at New York Stock Exchange (NYSE) begyndte, at stille 

priser i en sekstende del (1/16), hvor det før 1997 kun var muligt for market makers at 

stille priser i en ottende del (1/8).  

I 1999 blev en af de første dark pools oprettet af investeringsbanken Morgan Stanley 

og næsten samtidig hermed blev den elektroniske handelsplads Liquidnet Inc for 

institutionelle investorer grundlagt. Fra den 29. januar 2001 blev priserne opgjort i 

decimaler
2
 i stedet for i sekstende dele (1/16) eller ottende dele (1/8).  Effekten af 

ændringen i prisstørrelserne medførte blandt andet, at market-makernes mulighed for 

                                                 
1
 En dealer, som løbende stiller forpligtende købs- og salgskurser i et værdipapir. 

2
 Battalio, Robert H. (2008): ”Does Payment For Order Flow To Your Broker Help Or Hurt 

You?”, side 38.  
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at lave store spread, som er forskellen mellem bedste bud og udbud, forsvandt. 

Samtidig med at man blev bedre til at matche ordrerne elektronisk opstod der nye 

Electronic Communication Networks (ECN). Disse er kendt som henholdsvis Island, 

Brut og Archipelago, som er i stand til at matche ordrer på tværs af alle børser. 

 I 2005 købte NYSE og NASDAQ som en styrkeprøve overfor børserne henholdsvis 

Archipelago og Instinet. Kort derefter lancerede investeringsbanken Goldman Sachs 

sin Sigma X, der skulle vise sig, at blive den største dark pool, drevet af én mægler.  

I 2006 bliver BATS trading lanceret. BATS blev indenfor 18 måneder den tredje 

største værdipapirhandelsplads.  

BIDS trading bliver lanceret i 2007 med det formål, at tilbyde at handle store blokke 

af aktier, lanceringen af BIDS har yderligere været med til at presse priserne ned på 

handel med værdipapirer. 

 I 2007 træder Regulation National Market System (RegNMS) i kraft, som får 

konkurrencen mellem børserne og de elektroniske handelspladser til at eksploderer
3
. 

På nuværende tidspunkt eksisterer der ifølge forsknings- og rådgivningsselskabet 

TABB Group omkring 52 ATS i USA
4
. 

 

2.2 Udviklingen i Europa 

Udviklingen af dark pools i Europa er næsten først lige begyndt, men er de sidste par 

år accelereret markant
5
. Dette er også årsagen til, at der har været særlig stor 

opmærksomhed på udviklingen af dark pools og dark orders i Europa. Og i foråret 

2009 fandtes der i alt 24 MTF på det europæiske marked for værdipapirhandler, 

hvoraf 9 af disse opererer dark pools. Disse dark pools opereres enten af regulerede 

markeder eller MTF.   

 

 

                                                 
3
 Wahba, Phil. (2008): ”Factbox – The History of Dark liquidity” Reuters Updates for 

Equities.  
4
 Mizen, Miranda. (2009): ”Trading in the Dark in Europe: Choice and Complexity on the 

Cusp of Change”, side 17.  
5
 De Meijer, Carlo R.W. (2009): ”The New Trading Enviroment Post-MiFID: One Year 

Later”, side 8.  
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Tabel 2.1 Oversigt over dark pools i Europa foråret 2009. 

Handels platform Type af dark pool Startdato 

Euro Millennium 

 

Reference price Marts 08 

Instinet Blockmatch 

 

Large in scale Juni 08 

Liquidnet Europe 

 

Negotiated trade November 02 

Midpoint Xetra 

 

Reference price November 08  

Plus Markets 

 

Large in scale November 07 

ITG Posit Now 

 

Reference price Februar 07 

Smartpool 

 

Reference price Februar 09 

Turquoise Services 

 

Large in Scale September 08 

Block Board (Pipeline) 

 

Large in Scale April 09 

Tabellen viser hvilke MTF i Europa der opererer dark pools
6
. 

 

Af tabellen fremgår Turquoise Services som en handelsplatform, dog er denne siden 

hen blevet solgt. (Tabellen bygger på oplysninger fra 2009)  

   

Med introduktion af Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) har det 

europæiske marked for handel med værdipapirer ændret sig markant. I dag kan en 

handel i princippet blive eksekveret på alle nationale markeder enten via et 

organiseret marked (reguleret marked eller en Multilateral Trading Facilities (MTF)) 

eller gennem et investeringsfirma, som fungerer som et Systematic Internalisers (SI) 

eller som eksekverer handlen Over-The-Counter (OTC). Før MiFID blev introduceret 

havde alle EU medlemslandene nydt godt af, at alle handler med aktier skulle ske på 

deres eget marked. Det har været diskuteret, om det var et resultat af den såkaldte 

”concentration rule” eller det var et spørgsmål om, at der var flere af 

medlemslandene, som benyttede sig af regler (f.eks. skatte eller provisionsregler), der 

gjorde det muligt for medlemslandet at opnå en form for monopollignende status. Den 

såkaldte ”concentration rule”, som blev introduceret af Investments Services 

Directive (ISD) kræver, at enhver handel med aktier i deres land skal ske på et 

reguleret marked.   

                                                 
6
 CESR – Committee of European Securities Regulators (2009): ”Impact of MiFID on Equity 

secondary markets functioning”, side 23.  
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Med indførelsen af MiFID blev der som erstatning til de Alternative Trading Systems 

(ATS), som var blevet etableret forud MiFID og som ikke var underlagt nogen form 

for EU-lovgivning, introduceret nye handelspladser på det europæiske 

værdipapirmarked, de såkaldte MTF. MTF er et system, der kan bruges til at bringe 

forskellige tredjeparts købere og sælgere af værdipapirer sammen
7
.  Forskellen på et 

reguleret marked og et MTF er, at MTF ikke har så mange krav til 

oplysningsforpligtelser samt til drift og tilladelse af, at drive en MTF. Et reguleret 

marked har tilladelse til at oprette og drive et MTF. MTF sikrer, når investoren 

handler med værdipapirer, at der er harmoniserende regler for handel med 

børsnoterede og ikke børsnoterede værdipapirer på en handelsplads. Både 

børsnoterede og ikke børsnoterede papirer kan handles på et MTF, hvorimod der kun 

kan handles børsnoterede værdipapirer på et reguleret marked
8
. Handlerne i en MTF 

skal offentliggøres enten via eget system, via et reguleret marked eller via tredje 

mand, som f.eks. Reuters. Derudover har hensigten med de nye MTF også været, at 

samle de investorer, der handlede udenfor et reguleret marked pga. høje adgangskrav 

og omkostninger og derved skabe bedre konkurrence mellem handelspladserne. Der 

findes mange forskellige slags MTF og operatørerne kan være kreditinstitutter og 

investeringsselskaber.  Selv et reguleret marked kan operere en MTF. At drive et 

investeringsserviceaktivitet, som et MTF er, betyder at der for selskaber, der driver en 

MTF allerede har et europæisk godkendelse, hvilket ikke er tilfældet, hvis man driver 

et reguleret marked.  I modsætning til de regulerede markeder kan MTF heller ikke 

børsnotere nye virksomheder.  

Allerede inden MiFID blev introduceret, eksisterede der et lille antal MTF, som 

fungerede som ATS. Siden er der kommet endnu flere til og i dag eksisterer der 24 

MTF i Europa. Disse er: 

Tabel 2.2 Oversigt af MTF i Europa. 

MTF Aktiemarkeder som MTF 

dækker pr. 31. marts 2009 

Startdato 

BATS Trading 11 europæiske markeder november 2008 

Baden Wuertembergische 

Wertpapierboerse 

Internationale og europæiske 

aktier 

Før-MiFID 

Block Board 14 Europæiske markeder 2009 

Boerse Berlin Hovedsagelig internationale 

og få europæiske aktier 

Før-Mifid 

                                                 
7
 CESR – Commitee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on Equity 

secondary markets functioning”, side 11.  
8
 Finansrådet. (2007): ”Overvågning og markedsgennemsigtighed i MiFID”, side 2-3. 
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Boerse Hamburg Hovedsagelig europæiske og 

få internationale aktier 

Før-Mifid 

Boerse Hannover Hovedsagelig europæiske og 

nogle internationale aktier 

Før-MiFID 

Boerse Muenchen Hovedsagelig internationale 

og få europæiske aktier 

Før-MiFID 

Burgundy 4 nordiske markeder Maj 2009 

Chi-X Europe 13 europæiske markeder Før-MiFID 

Duesseldorf Boerse Hovedsagelig internationale 

og få europæiske aktier 

Før-MiFID 

Duesseldorfer Boerse 

Quotrix 

Aktier fra Tyskland og 

europæiske markeder 

Før-MiFID 

Euro Millenium 10 europæiske markeder April 2008 

EuroTLX Ikke-EU aktier og EU aktier Før-MiFID 

Frankfurter  Hovedsagelig internationale 

og få europæiske aktier 

Før-MiFID 

Frankfurter Xetra Hovedsagelig internationale 

og få europæiske aktier 

Før-MiFID 

Instinet BlockMatch 13 europæiske aktiemarkeder Juni 2008 

Liquidnet Europe Alle europæiske markeder Før-MiFID 

MTF PEX Portugal  Juni 2008 

NASDAQ OMX Europe 12 europæiske markeder September 2008 

NYSE ARCA Europe 10 europæiske markeder Marts 2009 

Plus-Traded Market UK small & mid caps Før-MiFID 

Posit Hovedsagelig europæiske og 

nogle internationale aktier 

Før-MiFID 

Smartpool 15 europæiske markeder Februar 2009 

Turquoise Services 15 europæiske markeder August 2008 

Tabellen viser antallet af MTF samt hvilke markeder de opererer på
9
. 

 

Det interessante ved de nuværende MTF er, at størstedelen af dem er blevet etableret 

af børser og at de fleste af dem er blevet etableret på det britiske marked. Noget der 

kendetegner MTF er, at de tilbyder at handle alle europæiske aktier, hvorimod 

børserne har en tendens til kun at tilbyde aktier, der er optaget til handel på deres 

børs, primært indenlandske
10

. Derudover har MTF investeret i hurtig og pålidelige 

teknologier, som kan være med til at tiltrække likviditet. MTF opererer med 

elektroniske ordrebøger og de fleste af dem tilbyder ”lit” (åbne) ordrebøger ligesom 

ordrebøgerne på en børs. Omkring halvdelen af MTF har også introduceret ”dark” 

(skjulte) ordrebøger til deres system.    

I dag er det kun de regulerede markeder og MTF, der kan drive dark pools og et 

eksempel på en udenlandsk MTF, der driver en dark pool er den såkaldte Smart Pool. 

                                                 
9
 CESR – Commitee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on Equity 

secondary markets functioning”, side 13. 
10

 CESR – Commitee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on Equity 

secondary markets functioning”, side 12.  
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Smart Pool, der handler europæiske aktier blev etableret af den franske bank BNP 

Paribas, den britiske bank HSBC og NYSE/Euronext i fællesskab. Smart Pool giver 

igennem deres dark pool dens kunder mulighed for, at handle anonymt i modsætning 

til det regulerede marked og en MTF, hvor der er krav til før handelsgennemsigtighed. 

Årsagen til at ordren kan gennemføres anonymt skyldes alene ændringer i før 

handelsgennemsigtighed gældende for dark pools
11

, et område, som vil blive uddybet 

i afsnittet om markedsgennemsigtighed. Udover at MTF er markant foran med hensyn 

til at tilbyde dark liquidity, er de også kendetegnet ved at være ekstremt 

konkurrencedygtige på deres handelsgebyrer. At dette er tilfældet skyldes at de 

anvender gebyrstrukturer, der opfordrer investor til at ligge likviditet hos dem frem 

for, på andre handelspladser. På de danske børser er det standard, at investor betaler 

for, at stille priser i både bud og udbud, hvorimod investor i de fleste tilfælde ved 

MTF modtager et gebyr for at levere likviditet
12

 også kendt som maker-taker 

modellen. Udover gebyret for at handle aktier ændrede mange MTF de såkaldte tick 

sizes. Tick sizes er en betegnelse for den mindst mulige bevægelse i kursen på en 

aktie. Et eksempel på tick sizes er f.eks. A.P. Møller aktien. Hvis A.P. Møller handler 

til kurs 39.000, men investor gerne vil sælge dyrere, så er investor nødt til at sætte 

prisen til 39.500. Med de ændrede tick sizes kan investor sælge til eksempelvis 

39.100 og derved bliver spreadet (afstand) mellem bud og udbud mindre og det 

betyder, at flere store investorer søgte over til MTF for at få en bedre pris.  For at der 

ikke længere skal kunne konkurreres på dette område, er man i Europa blevet enig om 

et fælles tick size
13

.  Derimod er der i USA stadigvæk forskellige tick sizes.    

Udover anerkendelsen og udbredelsen af MTF blev Systematic Internalisers (SI) 

introduceret som et nyt begreb med indførelsen af MiFID. Årsagen var, at Committee 

of European Securities Regulators (CESR) havde opdaget, at der var flere 

investeringsselskaber som gennemførte handler for deres klienter internt uden at stille 

informationen om handlen tilgængelig for offentligheden
14

. For at minimere risikoen 

for, at markeds effektiviteten skulle blive ringere for detailinvestoren, blev der med 

MiFID indført specielle gennemsigtigheds regler for investeringsselskaber der virker 

som SI. Investeringsselskaber, der handler OTC, er påkrævet efter 

                                                 
11

 Finansinspektør cand.polit Kim Hjortshøj Bederholm, Børskontoret i Finanstilsynet. 

(2010): ”Mailkorrespondance”.  
12

 Direktør Bjørn Sibbern NASDAQ OMX (2010) den 7 april kl. 1330 ”Interview”. 
13

 Interview med Bjørn Sibbern Direktør for NASDAQ OMX den 7 april kl. 1330 2010. 
14

 Markit.com. (2010): ”Systematic Internalisers”. 
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handelsgennemsigtighed, hvorimod de investeringsselskaber, som virker som SI er 

pålagt at videregive den pris de, som SI er villige til at købe eller sælge deres klienters 

aktier for til offentligheden
15

, men kun såfremt handlen sker i likvide aktier.        

Til dato er der 11 investeringsselskaber, der har tilladelse til at fungere som 

Systematic Internalisations. 

Disse er: 

Tabel 2.3 Oversigt over de forskellige SI. 

Investeringsfirma  Tilsynsmyndig

hed 

Antallet af aktier 

handlet Q4 2008 

Total omsætning 

Q4 2008 i GBP 

ABN AMRO BANK N.V. AFM 1305 18,834 million 

BNP Parisbas Arbitrage AMF 42 7 million 

Citigroup Global Markets FSA 478 22,438 million 

Citigroup Global Markets 

U.K. Equity 

FSA 172 7,174 million 

Credit Suisse Securities 

Europe 

FSA 705 33,234 million 

Danske Bank Finanstilsynet 80 6,044 million 

Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft, 

Frankfurt/Main 

BaFin 792 14,033 million 

Goldman Sachs 

International 

FSA 98 179 million 

Knight Equity Markets 

International  

FSA   

Nomura International FSA   

Nordea Bank Denmark A/S Finanstilsynet 20 7,513 million 

UBS and UBS AG FSA 827 29,536 million 

Systematic Internalisations
16

. 

 

Som det kan ses af ovenstående tabel, så er Danske Bank og Nordea blandt de 

selskaber som fungerer som et SI. Et eksempel på et dansk SI kan være bankens 

strakshandelsordning, hvor værdipapirhandleren tilbyder kunden at udføre 

transaktionen straks. Dette gøres ved at værdipapirhandleren selv er modpart i 

kundens transaktion i stedet for, at ordren bliver lagt ud på et marked
17

. Et andet 

eksempel på et SI er f.eks. at Danske Bank også tilbyder at handle strakspriser efter 

børsens lukketider
18

.    

                                                 
15

 CESR – Committee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on 

Equity secondary markets functioning”, side 15. 
16

 CESR – Committee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on 

Equity secondary markets functioning”, side 16. 
17

 Folketinget. (2006): ”Grundnotat til Folketingets Europavalg”.  
18
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Alternative Trading Systems (ATS) er USA svar på en MTF, hvor deltagerne uden at 

være medlem af en fondsbørs kan handle værdipapirer med hinanden. Endvidere er 

der ECN, som er et elektronisk computersystem, som matcher ordrer elektronisk uden 

om børserne.  

 

2.3 Delkonklusion 

Med indførelsen af MiFID er der, som ovenstående afsnit har påvist, sket en markant 

ændring i det europæiske marked for værdipapirer. Der er med anerkendelsen af MTF 

og SI opstået nye handelspladser
19

, som i den grad har været med til at øge 

konkurrencen for de eksisterende børser. MTF har øget konkurrencen på det 

europæiske marked for værdipapirer ved at tilbyde nye og hurtige teknologier til at 

finde likviditet og samtidig har de ændret deres gebyrstruktur. Udover anerkendelsen 

af MTF og SI er der særlige regler omkring før handelsgennemsigtighed, som tillader 

MTF og de regulerede markeder at operere dark pools. En undersøgelse viser, at der 

er etableret 24 MTF i Europa, hvoraf 9 af disse opererer dark pools.  Undersøgelsen 

viser ligeledes, at Chi-X  er den MTF der har opnået den mest betydelig vækst i 

handelsvolumen og er dermed den største MTF i Europa
20

. Udviklingen af ATS og 

dark pools i USA har været undervejs i længere tid end i Europa, og er derfor længere 

fremme i udviklingen. Undersøgelser viser, at 52 ATS har etableret sig i USA.   

Inden MiFID kom til var markedet for værdipapir handler også fragmenteret, men 

med MiFID er der kommet en klarere adskillelse af markedsformerne. Det hele for, at 

skabe en bedre gennemsigtighed på værdipapirmarkederne i Europa. 

Værdipapirmarkederne på det europæiske marked kan således deles op i følgende: 

 

- Regulerede markeder 

- Multilateral Trading Facilities (MTF) og 

- Systematisk Internalisers (SI)/ Over-The-Counter (OTC). 

 

 

 

                                                 
19

 De Meijer, Carlo R.W. (2009): ”The New Trading Enviroment Post-MiFID: One Year 

Later”, side 8.  
20

 CESR – Committee of European Securities Regulators (2009): ”Impact of MiFID on Equity 

secondary markets functioning”, side 15.  
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3. Hvad er en dark pool 

For at forstå hvad en dark pool er, er det en fordel, at have kendskab til, hvorledes det 

amerikanske værdipapirmarked er opbygget. Dette også fordi USA er længst fremme 

i udviklingen af dark pools og fordi det på nuværende tidspunkt er nemmere at finde 

information om dark pools i USA. 

Nedenstående figur viser to forskellige trading centers som ”displays there orders” 

(viser sine ordrer) til offentligheden. Det er det regulerede marked (Registered 

Exchanges) og ECN (Electronic Communication Networks). Derudover viser figuren, 

at der findes to typer, der ikke viser sine ordrer også kaldet ”non-displayed” centers. 

Disse er dark pools og broker-dealers.  

 

Tabel 3.3 Oversigt over det amerikanske børsmarked. 

Displayed og non-displayed trading facilities
21

.  

Nedenfor redegøres for, hvad der karakteriserer de fire forskellige trading centers. 

 

(I) Registered Exchanges 

I USA findes der i, foråret 2010 11 Registered Exchanges (traditionelle børser).  

Registered Exchanges er forpligtet til at være selvregulerende og har ansvar for sine 

medlemmer. Alle foreslåede ændringer fra medlemmerne skal forelægges SEC. Alle 

Registered Exchanges anvender automatiske handelssystemer, hvilket gør disse børser 

                                                 
21

 SEC (2010): “Federal Register Part III Securities and Exchange Commision”, side 5. 
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i stand til, at tilbyde en hurtig og effektiv ordrer eksekvering. Nogle af disse har endda 

reduceret deres svartid helt ned til 1 millisekund. Derudover tilbyder mange af 

Registered Exchanges nyhedstjenester direkte til deres kunder. Disse tjenester 

vedrører kundens ordrer og handler. Udover at tilbyde højhastigheds handelssystemer 

tilbyder Registered Exchanges også sine kunder den service, at installere kundens 

server tæt op af børsens for at reducere hastigheden på den data, der bliver sendt. 

Registered Exchanges tilbyder en bred vifte af handelstyper. Nogle handelstyper 

bliver ”displayed” fuldt, hvis de ikke gennemføres straks. Andre handelstyper er 

”non-displayed” og mange Registered Exchanges er også begyndt at anvende såkaldte 

maker-taker modeller. Modellen sikrer at den, som kommer med likviditet, får rabat, 

hvorimod den som skal bruge likvidtet skal betale et gebyr.  

 

(II) ECN – Electronic Communication Networks       

Et ECN er et system, der anvendes i de finansielle kredse til at lette handlen med 

aktier udenfor børserne. ECN tilbyder ligesom Registered Exchanges flere forskellige 

tjenesteydelser. Som eksempel på sådanne tjenesteydelser er, at handelstyper kan 

blive displayed eller non-displayed, samt maker-taker pricing og nyhedsdata. Den 

vigtigste karakteristika ved et ECN er, at dets bedste priser bliver inkluderet i quotes 

enten frivilligt eller som krævet i reglerne for Regulation ATS. ECN reguleres efter 

samme principper som ATS.  ATS, dark pools og ECN falder alle indenfor den 

lovbestemte definition som værende en Exchange, men er fritaget for dette, hvis de 

kun lever op til kravene i RegATS.  

 

(III) dark pools 

Dark pools eller dark environments også kendt som ATS fungerer som alternative 

handelspladser, der bruges af en udvalgt begrænset del af buy-side firms til at 

gennemføre usædvanlige ordretyper i det skjulte
22

 (se nedenfor). I modsætning til 

ECN tilbyder dark pools ikke at vise deres ordrer i det offentlige marked. Igennem 

dark pools har buy-side firms adgang til at matche kunder og købere, i meget store 

størrelser, handler i illikvide aktier, små og mellemstore aktier, anonymt væk fra de 

traditionelle børser uden at vise prisen samt deres identitet og dermed også uden de 
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normalt tilhørende kurssvingninger. På det amerikanske marked eksisterer der ca. 32 

dark pools
23

. 

Direktøren hos NASDAQ OMX Bjørn Sibbern beskriver tydeligt, hvad dark pools er, 

i en artikel fra Børsen den 15. september 2009 på følgende måde: 

”Men dark pools, hvor banker matcher deres ordrer internt, inden den når 

offentligheden, ”  

Det, der regulerer om en dark pool skal give adgang til deres likviditet eller med 

andre ord stille priser til offentligheden, er reguleret i RegATS rule 301
24

. Reglen 

siger, at hvis en dark pool opnår mere end 5 % omsætning i en aktie, så skal de, som 

opererer dark pools offentliggøre/give adgang til likviditeten, hvilket ingen af de 

eksisterende dark pools på nuværende tidspunkt gør
25

. Et område, der vil blive belyst 

mere under afsnittet udviklingen og ny regulering.      

 

(IV) Broker-Dealer Internalization  

En anden type af non-displayed trading centers er de såkaldte Broker-Dealer 

Internalization også kendt som Non-ATS-Broker-Dealer. En Broker-Dealer er en 

virksomhed eller organisation, der på vegne af sine kunder eller sig selv handler med 

værdipapirer. Når handlerne sker på vegne af kunderne siges det at virksomheden 

fungerer som Broker. Omvendt, når de handler for egen regning så siges selskabet at 

fungere som dealer. På trods af, at mange Broker-Dealer siges at være uafhængige 

virksomheder, så er mange af dem afdeling af en bank. Broker-Dealer Internalization 

tager sig primært af at eksekvere handler internt. Dog tilbyder mange af disse 

børsmæglerselskaber at afgive deres ordrer til et Registered Exchange eller et ECN. 

Det betyder, at der både kan være tale om displayed eller non-displayed ordre, fordi 

den del der eksekveres internt ikke er displayed likviditet. Af den årsag bliver Broker-

Dealer Intenalization klassificeret som non-displayed trading centers. Der findes på 

nuværende tidspunkt et stort antal af Broker-Dealers, som gennemfører ordrer internt. 

Disse mæglere kan inddeles i to kategorier, den ene OTC Market Makers og den 

anden Block Positioners. En market maker er en virksomhed, som stiller priser i bud 

og udbudssiden i forventning om at tjene penge på forskellen (spread). I RegNMS 

bliver en OTC Market Maker defineret som en dealer, der er villig til, at købe eller 
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sælge aktier i mængder ikke mindre end ”Block Size”. Block Size defineres som en 

ordre på mindst 10.000 aktier eller en aktieværdi på minimum $200.000
26

. Block 

Positioners, som er den anden type af Broker-Dealers, tilbyder også at handle Block 

Size ordre, men for at lette eksekveringen tilbyder de at anvende deres egen kapital til 

at købe og sælge.  

Der er, som ved dark pools, heller ingen krav til, at Broker-Dealer skal give adgang til 

egen likviditet.                

 

3.1 Forskellige slags dark pools 

Der findes et stort udbud af forskellige dark pools og det kan i sig selv være 

vanskeligt for buy-side firms, at navigere rundt i dem. I nedenstående afsnit vil der 

blive redegjort for de mange forskellige typer af dark pools for, at beskrive og 

forklare, hvordan de varierer i forhold til hinanden med hensyn til udseende, 

karakteristika og ejerforhold. Overordnet kan dark pools inddeles i følgende fem 

forskellige kategorier
27

. Disse er: 

 

- Public Crossing Networks,  

 

- Internalization Pools, 

 

- Ping Destinations, 

 

- Exchange-Based Pools og  

 

- Consortium-Based Pools. 

 

(I) Public Crossing Networks 

Public Crossing Networks hører til blandt de mest traditionelle dark pools, der findes 

og blev skabt med det fælles formål at generere provision til ejerne (et agency-only 

brokerage firm). Public Crossing Networks fungerer nemlig ved at matche købs- og 

salgsordrer elektronisk, uden først at offentliggøre ordren til børsen eller andre 
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synlige markeder. I stedet for at offentliggøre ordren, placeres ordren anonymt i en 

dark pool. Generelt krydses ordren med køber og sælger automatisk, typisk som et 

midtpunkt (midt imellem bud og udbud) eller som VWAP (volume weighted averrage 

price) uden at vise købs eller salgs interesserne til nogle. Nogle Public Crossing 

Networks tilbyder endda, at der kan forhandles om prisen, når et potentielt match er 

sket. Fordelen ved at lade en ordre passere igennem et Public Crossing Network er 

muligheden for at handle en stor blok aktier uden, at det får indvirkning på de 

offentlige bud/udbud priser med andre ord i det skjulte.  

De fleste buy-side firms har direkte adgang til disse Public Crossing Networks. I USA 

er de mest kendte og succesfulde Public Crossing Networks POSIT r, POSIT Now 

SM, BLOCKalert SM, Liquidnet, NYFIX Millennium, Pipeline og Instinet CBX og 

det der kendetegner Public Crossing Networks er, for det første, at der ikke 

forekommer proprietary trading, hvilket vil sige at operatøren af Public Crossing 

Networks ikke handler med egen beholdning, men tager sig ubestridt af sine klienters 

ordrer. For det andet er adgangsbarrierne til at oprette et Public Crossing Network 

ekstremt store, idet de er utroligt afhængige af, at kunne skaffe likviditet til deres 

kunder. Derfor har de første på markedet for Public Crossing Networks nydt godt af, 

at have en stor kundebase af institutionelle investorer
28

.  

 

(II) Internalization Pools 

Internalization Pools også kendt som broker dark pools er kendetegnet ved, at de ejes 

af full-service brokers. De blev oprindeligt oprettet med det formål primært at skulle 

tage sig af at eksekvere egne ordrer. Senere blev der også åbnet for buy-side firms.  

De første indenfor broker dark pools i USA var investeringsbanken Goldman Sach’s 

Sigma X og Credit Suisse’s Crossfinder. De tre største incitamenter for, at en broker 

skal varetage en Internalization dark pool er for det første omkostningsbesparelser 

(ordrer håndteres internt frem for eksternt), for det andet Alpha generation 

(interaktion med proprietary flow) og for det tredje at genere kommission (ved at 

tilbyde likviditet direkte til buy-side firms). Udover ovenstående incitamenter til at 

drive en dark pool er det at være i stand til at markedsfører sine mægler kompetencer 

overfor buy-side firms også en vigtig egenskab. Som alle andre dark pools er 

Internalization Pools også afhængige af likviditet. Men ikke nær så afhængige som 
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Public Crossing Networks, hvor likviditeten kommer eksternt fra, fordi Internalization 

Pools også benytter sig af proprietary flow, der er med til at øge likvidteten
29

.  

 

(III) Ping Destinations 

Ping destinations er forskellige i forhold til andre dark pools, idet de adskiller sig på 

to områder. For det første, at kundernes flow alene interagerer med operatørens og for 

det andet, at Ping destinations kun acceptere Immediate or Cancel ordrer (IOC). Ping 

destinations styres primært af store hedge funds, som benytter sig af kvantitative 

matematiske modeller til at bestemme om en ordrer skal accepteres eller forkastes 

IOC. De tre største incitamenter for at operere en Ping destination er, for det første 

omkostningsbesparelser (ordrer klares internt), for det andet spread-making (i forhold 

til andre dark pools, som typisk matcher ordrer at midpoint (midt i spreadet 

bud/udbud)), og for det tredje alpha generation (interaktion med proprietary flow), 

samt Ping destinations benytter sig af retten til at vælge imellem sine kunder og 

dermed også hvem der kan blive eksekveret. En sondring, som normalt bliver afgjort 

ud fra andre kriterier, blandt andet customer flow, pricing og speed of incoming order.  

 

(IV) Exchange-Based Pools 

Exchange-Based pools er en dark pool, som er registreret af en børs og som tilbyder 

kunderne at handle aktier øjeblikkeligt midt i spreadet til den bedste nationale bud og 

udbuds pris (NBBO)
30

.  

  

(V) Consortium-Based Pools  

I modsætning til de dark pools, hvor der kun er en mægler, bliver Consortium-Based 

pools drevet af flere mæglere. Betragtet på afstand minder de mest om en 

sammensmeltning af Public Crossing Networks og Internalization pools.Eksempelvis 

er LEVEL, som i sin tid blev startet af Citibank, Credit Suisse, Fidelity brokerage, 

Lehman Brothers and Merril Lynch en af de mest succesfulde consortium-based 

pools, der findes. Dels fordi LEVEL på meget kort tid fik en stor volumen, men også 

fordi den er en af de billigste på markedet. Så, hvorfor vælge at gå sammen, når de 

                                                 
29

 Mittal, Hitesh. Managing director and Head of Algorithmic Trading, at ITG Inc.: ”Are you 

playing in a Toxic Dark Pool? A Guide to Preventing Information Leakage”.  
30

 Mittal, Hitesh. Managing director and Head of Algorithmic Trading, at ITG Inc.: “Are you 

playing in a Toxic Dark Pool? A Guide to Preventing Information Leakage”.  



Hovedopgave, forår 2010 Dark Pools Johan Muusfeldt 

HD i Finansiering 

24 

 

andre i forvejen er store konkurrenter?  Det kan være svært at forstå, når de fleste af 

dem har deres egen dark pool til internalizing flow (interne handler), hvor de ved, at 

de kan opnå omkostningsbesparelser. Forklaringen kan være, at disse consortium-

based pools benyttes som en slags sekundær pool. Først vil den enkelte broker 

forsøge, at matche sine egne ordrer i sin egen pool og hvis handlen ikke lykkedes, så 

sendes ordren videre til consortium-based pool. Dette medfører, at likviditeten i 

consortium-based pools er lavere end i andre pools, hvorfor de primært må konkurrere 

på prisen for at handle
31

.                   

 

3.2 Hvordan fungerer dark pools 

Generelt fungerer dark pools ved at matche købs- og salgsordrer elektronisk uden at 

udveksle dem til de traditionelle børser i håbet om, at der ikke slipper noget 

information ud og den pris der handles til, refererer direkte til priserne på et reguleret 

marked. Offentliggørelse og udveksling af information til resten af markedet sker 

først, når handlen er eksekveret jf. SEC og CESR regler om efter 

handelsgennemsigtighed.   

Når en ordrer ankommer til en dark pool sker der typisk det, at ordren krydses 

automatisk mellem køber og sælger som et midtpunkt (midt imellem bud og udbud) 

eller som volume weighted averrage price (VWAP). Priserne der handles til refererer 

direkte til det åbne marked dog uden at vise købs eller salgs interesserne til nogle
32

 

dvs. uden at vise, om det er bud/udbud samt ordrens størrelse. På det amerikanske 

marked skal transaktionerne når de er gennemført, indberettes til the national 

consolidated tape
33

som en del af efter handelsgennemsigtigheds reglerne.  

 

3.3 Algorithmic trading             

Resultatet af, at der findes så mange forskellige dark pools er, at markedet er blevet 

endnu mere fragmenteret. Det har gjort det endnu sværere at finde den nødvendige 

                                                 
31

 Mittal, Hitesh. Managing director and Head of Algorithmic Trading, at ITG Inc.: “Are you 

playing in a Toxic Dark Pool? A Guide to Preventing Information Leakage”.  
32

 The Trade. (2009): “Algorithmic Trading & Smart Order Routing, Dark Liquidity seeking 

algorithms”, 3rd Edition, kapitel 6, side 55. 
33

 ”Quant Principle”. 

http://www.quantprinciple.com/invest/index.php/docs/realworld/darkpools/#tape 
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likviditet
34

. Men med den teknologiske udvikling er der sket en kæmpe udvikling 

indenfor brugen af algorithmic trading. Tal fra USA viser, at 73 pct. af handlerne på 

de amerikanske børser er skabt på baggrund af algoritmer
35

. 

Algorithmic trading går ud på dynamisk at måle, hvorledes værdipapirer udvikler sig 

indtil best execution er gennemført, dvs. det er dealeren eller portefølje manageren på 

købs-siden, der beder om bud, ordre og allocations (splits) til deres brokers og/eller 

trading counterparties (kollega) via the FIX protocol
36

.  

 

Tabel 3.4 Oversigt over algorithmic trading. 

 

Den historiske udvikling i algorithmic trading i USA
37

. 

 

Metoden går ud på, at i stedet for, at en ordre sendes ud og skal gennemføres manuelt, 

så placeres ordren ind i et handelssystem. Handelssystemet deler og prissætter ordren 

automatisk på baggrund af forskellige matematiske modeller. Det kan være modeller, 

der kan scanne nyhedsmedier for positive og negative nyheder i aktier; det kan være 

modeller der bygger på kort-, mellem- og lang sigt eller den kan analysere og scanne 

alle markeder for ikke synlig likviditet og søger derved viden om, hvorvidt prisen på 

aktien skal ned eller vil stige. Algorithmic trading sikrer dermed en dynamisk måling 

af ordren, indtil den er gennemført
38

. 

                                                 
34

 The Trade. (2009): “Algorithmic Trading & Smart Order Routing, Dark Liquidity seeking 

algorithms”, 3rd Edition, kapitel 6, side 55. 
35

 Børsen. (2009): ” Computerkrig Skævvrider Aktier” 
36

 Kirby, Anthony. (2007): ”How will MiFID affect ’Best Execution’?”. 
37

 NASDAQ OMX. “Algoritmisk handel og dens betydning for markedet og prisdannelsen”.  
38

 Kirby, Anthony. (2007): ”How will MiFID affect ’Best Execution’?”.  
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Ifølge NASDAQ OMX er definitionen på algorithmic trading en handel der eksekveres på baggrund af 

finansielt software, der bruger intelligente matematiske modeller som beslutningsstyrende enheder. På 

baggrund heraf beslutter systemet ud fra enten korte, medium eller langsigtede investeringsstrategier 

og nyheder, hvad der skal handles. 

 

I et forsøg på at finde likviditet og dermed best execution til buy-side har brokerne 

udviklet forskellige intelligente strategiske algoritmer til at navigere rundt i markedet. 

Blandt disse, Indications Of Interest (IOI) og Immediate Or Cancel (IOC), som er 

under afsnittet om Ping destinations. IOI fungerer ved, at der sendes en elektronisk 

meddelelse om, at der er findes én, som har interesse i at sælge eller købe. Beskeden 

signaleres ud til en begrænset udvalgt gruppe af andre dark pools og er der en 

interesseret modpart bliver ordren gennemført
39

. De teknologiske krav til algorithmic 

trading er store og der findes derfor i dag ikke mange som kan tilbyde en løsning, der 

kan hjælpe med at finde likviditet
40

. Idet algoritmerne skal være i stand til, ud fra 

nogle forskellige faktorer såsom bedst viste pris, anslået skjulte ordrer og 

sandsynligheden for at få udfyldt sin ordre, at håndtere ordrerne mest hensigtsmæssig.  

Der findes mange forskellige typer af algoritmer fordi, man i princippet kan lave 

algoritmer for alt, men de er krævende at sætte sammen. Det er måske også derfor 

man har set et stort boom i ansættelsen af højtuddannede ingeniører og IT 

medarbejdere i de amerikanske børsmægler selskaber. Som eksempel på denne 

udvikling kan nævnes investeringsbanken Goldman Sachs, Sigma X, som er den 

førende dark pool operatør i USA og som har flere IT medarbejdere end traders.    

 

Ifølge buy-side firms, bliver handler ved anvendelse af algorithmic trading metoden 

anset som den mest effektive metode til at opnå best execution i et marked, som er så 

fragmenteret som det amerikanske og det europæiske
41

. Og ved hjælp af såkaldte dark 

liquidity-seeking algoritmer har brokerne fået adgang til de forskellige dark pools 

med mulighed for best execution af store ordrer anonymt og dermed også uden de 

tilhørende kursudsving. Endnu nyere generationer af algorithmic trading strategier er 

                                                 
39

 SEC. (2009): “U.S. Securities and Exchange Commision Fact Sheet – Strengthening the 

regulation of Dark Pools”.   
40

 The Trade. (2008): “Execution Venues In Europe ”A buy-side Handbook””, kapitel 11, side 

117.  
41

 The Trade (2008): “Execution Venues In Europe ”A buy-side Handbook””, kapitel 11, side 

119. 
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sådanne strategier, der kan eksekvere store ordrer ved at dele ordren op i mindre 

stykker. Det gør dem i stand til at analysere over flere dark pools på samme tid i 

søgen efter et match. En anden og meget anvendt strategi er den strategi, som er 

designet til at deltage i åbnings- og luknings auktionen af de traditionelle børser. 

Auktionerne er en vigtig kilde til likviditet, fordi likviditeten er højere i disse 

perioder, men også de mest usikre perioder på en hel børsdag, hvorfor de også kræver 

mere intelligente strategier end andre
42

. 

Som et resultat af et endnu mere fragmenteret og konkurrencepræget marked for 

værdipapirhandel er kravene til at finde likviditet også blevet endnu mere udpræget. 

For at give nogle eksempler på algorithmic trading har jeg valgt, at fokusere på hvilke 

strategier Bank of America Merril Lynch tilbyder deres klienter for at opnå best 

execution. I Bank of America Merril Lynch tilbyder de en strategi der er dark-only 

liquidity-seeking strategi, det er en strategi, som ordet siger, kun giver adgang til dark 

pools enten internt igennem en internalization pool eller eksternt igennem en anden 

dark pool. Men på grund af det øgede pres der er for at få en ordren gennemført har 

Bank of America Merril Lynch udviklet en ny strategi, som giver adgang til at søge 

likviditet på et reguleret marked samt i dark pools
43

.  

 

3.4 Delkonklusion 

Ovenstående afsnit om opbygningen af det amerikanske værdipapirmarked minder på 

sin vis meget om det europæiske værdipapirmarked. Det, der karakteriserer det 

amerikanske er, at det, som det europæiske er delt op i flere forskellige 

handelspladser. Der er de traditionelle børser og ECN som begge viser deres priser til 

offentligheden og så er der de typer, som ikke viser sine ordrer, nemlig de såkaldte 

dark pools og Broker-dealers. Der findes mange forskellige dark pools og 

ovenstående afsnit om deres karakteristika fortæller at det, der især kan sammenfattes 

om dark pools er, at de i de fleste tilfælde ejes af finanshusene selv. I de andre 

situationer fungerer de som et samarbejde mellem forskellige finanshuse eller banker, 

hvor finansfolkene anonymt forsøger at matche kunder og købere og dermed flytte 

store aktieblokke uden de normalt tilhørende kurssvingninger og det, der bestemmer 

                                                 
42

 The Trade (2008): “Execution Venues In Europe ”A buy-side Handbook””, kapitel 11, side 

120.  
43

 The Trade (2009): ”Algorithmic Trading & Smart Order Routing, Dark Liquidity seeking 

algorithms”, 3rd edition, kapitel 6, side 51. 
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om de skal give adgang til deres likviditet er de regler, som er reguleret af RegATS. 

Derudover er mange dark pools kendetegnet ved kun at interagere med proprietary 

flow (internt flow). For buy-side firms er det en god ide at kontrollere, hvorvidt en 

dark pool tilbyder likviditet fra sin eller flere dark pools.     

Måden en dark pool fungerer på er overordnet at gennemføre en handel med aktier 

uden om det åbne marked, men til en pris der refererer til det åbne marked. Og den 

pris der handles til sker typisk som et midtpunkt, midt imellem bud og udbud eller 

som VWAP. Likviditet er vigtig, når der skal handles store blokke af aktier og det kan 

være vanskeligt at finde den nødvendige likviditet fordi markedet for 

værdipapirhandler er blevet delt op i så mange forskellige handelspladser. Den mest 

effektive metode til at finde likviditet på er ved at anvende algorithmic trading. 

Algorithmic trading er en elektronisk handelsmetode, som kan programmeres efter 

forskellige kriterier, som f.eks. nyheder, der kan påvirke aktierne. Den mest gængse 

algorithmic trading strategi eller den mest anvendte er IOI eller IOC, som er en 

elektronisk besked, der sendes ud til de andre handelspladser for at finde likviditet. 

Som buy-side firm vil det være en god ide at sætte sig ind i, hvorledes disse dark 

pools fungerer samt hvilken algorithmic strategi, der anvendes i den enkelte dark 

pool.   
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4. Regulering af dark pools 

4.1 Regulering i EU 

En af de væsentligste årsager til at vi har set en eksplosion i udviklingen af dark pools 

igennem de seneste år både i USA og i Europa, skyldtes primært, at der er sket en 

ændring i reguleringen af, hvad angår reguleringen af de finansielle virksomheder og 

handel med værdipapirer. Endvidere er der andre forhold som blandt andet best 

execution og svindende handelsordrer som også tyder på at have haft indflydelse på 

udviklingen af dark pools.  

Det følgende afsnit vil redegøre for, hvorledes reguleringen finder sted på det 

europæiske marked og fokusere på hvilke ændringer i lovgivningen, der har medført 

til udviklingen af dark pools. Efterfølgende beskrives reguleringen på det 

amerikanske marked. 

 

4.1.1 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)           

Formålet med indførelsen af de nye regler for MiFID i EU, er at sikre ens regler for 

værdipapirhandel i EU og derved bidrage til at skabe et indre værdipapirmarked i EU 

samt skabe større konkurrence, et højt investorbeskyttelsesniveau, mulighed for at 

handle over de indre grænser, større markedsgennemsigtighed samt bryde med 

lovgivne monopoler. Det samlede mål er at fremme værdipapirhandel i EU
44

.  

Den 1. november 2007 blev MiFID en del af EU’s 25 medlemslande samt Norge, 

Liechtenstein og Schweiz
45

. 

Det nye ved MiFID er: 

 

- Compliance funktionen 

- Systematisk Internalisering 

- Investeringsrådgivning 

- En klarere adskillelse af regulerede markeder 

- Tilsyn – markedsovervågning 

- Ophævelse af børspligt 

- Skærpede regler for investeringsanbefalinger samt 

- Nye markedsformer. 

                                                 
44

 Finansrådet. (2007): ”Presseseminar-MiFID”, Slide 7. 
45

 Karande, Dr. Kiran. (2007): ”MiFID Best Execution Benchmark”, side 2. 
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Inden MiFID direktivet blev integreret havde the Financial Services Action Plan 

(FSAP) fungeret som regulativ på tværs af de europæiske grænser. Formålet med 

FSAP var at etablere et harmoniseret og integreret europæisk marked for 

værdipapirhandlens produkter og services.  

 

4.1.2 Best Execution og MiFID 

Best execution er ifølge MiFID de regler, som fortæller hvordan en ordrer skal 

gennemføres af en værdipapirhandler. Best execution går ud på, at udførelsen for hver 

værdipapirtype skal ske på de handelssteder, der giver den bedste eksekvering for 

netop det bestemte værdipapir, og værdipapirhandleren skal sikre de bedste 

betingelser for at opnå den bedst mulige eksekvering af ordren. Og da børsernes 

monopol er blevet ophævet vil det være muligt at finde en bedre pris på andre 

handelspladser. 

Jf. artikel 21 niveau 1 i MiFID skal værdipapirhandleren afhængig af 

omstændighederne sikre de bedste betingelser for kunden ved udførelsen af ordren. 

De omstændigheder der skal indgå i udførelsen af en kundeordrer er ordretyper, 

hastighed, pris, omkostninger, ordrestørrelser samt sandsynlighed for ordrens 

gennemførelse. Da udførelsespolitikken skal anvendes ved enhver ordrer, skal der 

føres tilsyn og der skal være en regelmæssig vurdering af effektiviteten af de anvendte 

handelspladser
46

. 

  

4.1.3 Markedsgennemsigtighed og rapportering 

Med introduktionen af MiFID blev markedsgennemsigtigheden nu opdelt efter to 

principper (for tydeliggørelsen er disse principper skrevet med kursiv): 

 

- Før handelsgennemsigtighed 

- Efter handelsgennemsigtighed   

 

Formålet med indførelsen af en forpligtende før handelsgennemsigtighed er at give 

den bredere offentlighed adgang til information til at handle på mere rettidig basis.    
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 Finansrådet. (2006): ”Presseseminar – MiFID”, slide 22.  
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Før handelsgennemsigtighed er den information, der er tilgængelig i markedet om de 

forskellige handelsmuligheder og indebærer, at MTF og de regulerede markeder 

offentligt skal redegøre for de handelspriser, der bliver stillet til rådighed. Dette for at 

sikre, at de priser kunderne får opgivet er de rigtige markedspriser. 

 

Informationen til kunden skal blandt andet indeholde følgende oplysninger
47

: 

 

- Fem bedste bud/udbud  

- Undtagelser for visse ordretyper (herunder delvist skjulte ordrer også kendt 

som iceberg-ordrer eller som tip of the iceberg-ordrer, er en ordretype, som 

buy-side firms kan anvende, når de skal sælge eller købe en stor blok aktier
48

). 

 

Før handelsgennemsigtighed for dark pools 

Der er dog visse undtagelser gældende for før handelsgennemsigtighed for bestemte 

typer af ordrer. I artikel 18 i Kommissionens Forordning nr. 1287/2006 er der nævnt 

undtagelser for før handelsgennemsigtighed på grundlag af markedsmodel og ordre- 

eller transaktionstype. (uddrag af artikel 18): 

1. De kompetente myndigheder kan i henhold til artikel 29, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, i direktiv 

2004/39/EF meddele undtagelser til systemer, der drives af en MHF (Multilateral Handels facilitet, min 

tilføjelse) eller et reguleret marked, hvis systemerne opfylder en af følgende betingelser: 

 

a) De skal være baseret på en handelsmetode, hvorefter kursen fastsættes i overensstemmelse 

med en referencekurs, der genereres af et andet system, hvor denne referencekurs er bredt tilgængelig 

og af markedsdeltagere betragtes som en pålidelig referencekurs. 

 

b) De formaliserer forhandlede transaktioner, der hver især opfylder en af nedenstående 

betingelser: 

 

 i) den foretages til eller inden for det pågældende volumenvægtede spread, der vises i 

ordrebogen, eller prisstillernes prisstillelser på det regulerede marked eller en MHF, der fungerer inden 

for dette system, eller, hvis aktien ikke handles løbende, inden for en procentdel af en passende 

referencekurs, hvor pro-centddelen og referncekursen på forhånd fastsættes af systemoperatøren. 

  

 ii)  den er underlagt betingelser ud over den gældende markedskurs for aktien. 

                                                 
47

 Finansrådet. (2007): ”Overvågning og markedsgennemsigtighed i MiFID”, side 3. 
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Ovenstående uddrag af artikel 18 beskriver tydeligt,  hvad årsagen er til,  at dark pools 

har tilladelse til, at operere indenfor MiFID rammerne. De er nemlig ikke omfattet af 

før handelsgennemsigtighedsreglerne, som gør dem i stand til at handle anonymt. 

Dark pools er ikke defineret i MiFID, men indgår som en handelsplads under et 

reguleret marked og MTF, hvor der ingen krav til før handelsgennemsigtighed er
49

.  

En anden årsag til at dark pools kan omgå før handelsgennemsigtigheden er artikel 20 

fra samme forordning og som skyldtes undtagelser ved større transaktioner. 

En ordre betragtes som større sammenlignet med den normale markedsstørrelse, hvis den svarer til eller er 

større end den minimumsstørrelse på ordrer, der er specificeret i tabel 2 i bilag II. For at bestemme, hvorvidt 

en ordre er større end den normale markedsstørrelse, klassificeres samtlige aktier, der er optaget til handel på 

et reguleret marked, i overensstemmelse med deres gennemsnitlige daglige omsætning, som beregnes efter 

proceduren i artikel 33. 

 

Efter handelsgennemsigtighed skal sikre, at værdipapirhandlere og de regulerede 

markeder offentligt skal fortælle om alle indgående handler, således at de ikke 

længere har eneret til at modtage og offentliggøre information
50

.     

Gennemsigtighedsreglerne i MiFID er som udgangspunkt kun gældende for aktier, 

der er noteret på et reguleret marked, men alligevel så skal MTF ligeledes 

offentliggøre før- og efter handelsinformation på rimelige forretningsvilkår. Det er 

dog op til markederne selv at bestemme, hvor meget information de ønsker at dele, da 

det er dem som ejer informationen og dermed dem, som selv bestemmer hvem de vil 

dele den med
51

. 

 

4.2 Reguleringen i USA 

Efter at have beskrevet reguleringen i Europa vil der blive redegjort for reguleringen 

af handler med værdipapirer på det amerikanske marked.  

I USA har der længe været tradition for at have en meget velfungerende og 

omfattende regulering af handel med værdipapirer.  Reguleringen af det finansielle 

marked i USA vedrører primært securities law eller securities regulation, der er et 

selvstændigt retsområde. De vigtigste love i reguleringen er The Securities Exchange 

                                                 
49

 CESR – Committee of European Securities Regulators. (2009): ”Impact of MiFID on 

Equity secondary markets functioning”, side 15. 
50

 Finansrådet. (2007): ”MiFID – Et overblik”, side 4. 
51

 Danmarks Nationalbank. (2007): ”Kvartalsoversigt, 2007 1 kvartal”, side 89. 
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Act fra 1933 og The Securities Act fra 1934, begge retsområder som opstod efter 

krakket i 1929. Med indførelsen af Sarbannes-Oxley Act i 2002 blev handel med 

værdipapirer endnu mere beskyttet, idet denne indeholder regler om 

investorbeskyttelse
52

. 

 

4.2.1 Securities and Exchange Commission (SEC) 

Den føderale tilsynsmyndighed på det amerikanske marked er The Securities and 

Exchange Commision også kendt som SEC og eftersom USA har det største 

værdipapirmarked på verdensplan
53

 siges det, at SEC er kendt som værende 

trendsættere på området, som får de øvrige aktiemarkeder til at efterligne og kopiere 

SEC initiativer, især hvad angår best execution og regulering af de nye 

markedsformer
54

.  

Det første alternative handelssystem ATS blev dannet i USA i 1969 og SEC har 

gennem de seneste 40 år stået for reguleringen heraf. SEC vedtog i 1998 et nyt 

regelsæt for reguleringen af ATS, kaldet Regulation ATS. 

 

4.2.2 Regulation ATS 

Regulation ATS sikrer reguleringen af alternative trading systems ATS. RegATS 

kræver, at ATS bliver registreret hos SEC som broker-dealer, hvilket blandt andet 

indebærer, at de bliver medlemmer af Financial Industry Regulatory Authority 

(FINRA) og i fuld overensstemmelse med den broker-dealer reguleringsordning. 

FINRA er den største uafhængige tilsynsmyndighed for virksomheder, der driver 

forretning med værdipapirer i USA. Nogle af disse ATS under FINRA opererer dark 

pools.  

I modsætning til en Registered Exchange er ATS ikke forpligtet til at indgive 

foreslåede regelændringer til SEC eller på anden måde offentliggøre sine 

handelstjenester og gebyrer. ATS har heller ikke nogle selvregulerende ansvar, såsom 

markedsovervågning. En væsentlig forskel mellem den non-displayed likviditet, der 

tilbydes af Registered Exchanges og den non-displayed likviditet som dark pools 

tilbyder, er omfanget af den adgang som de giver til likviditeten. Regulation ATS 

                                                 
52

 Andersen, Paul Krüger. (2007): ”Børsretten I – regler og markedsaktører”, side13-14.  
53

 Holdt, Helen. (1999): ”Aktiehandel og informationsteknologi i EU – Udfordringer for 

nationale myndigheder”, side 176-177. 
54

 Holdt, Helen. (1999): ”Aktiehandel og informationsteknologi i EU – Udfordringer for 

nationale myndigheder”, side 177. 
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regel nummer 301 indeholder bestemmelser om, hvornår en dark pool skal 

offentliggøre sine priser (quote). I henhold til en 11 år gammel regel skal en dark pool 

først quote (vise sin pris), når den har opnået 5 % af omsætningen i en aktie
55

.  

    

Der findes ikke en specifik definition af best execution i SEC regulativerne. Det er 

formentlig et bevidst valg fra SEC’s side idet de frygter, at det vil skabe en standard, 

som udbydere af best execution vil kunne gemme sig bag
56

. SEC fastslår dog, at det er 

værdipapirhandlerens pligt at søge efter best execution og at best execution opnås 

som en del af en proces
57

.  

Der blev i 1996 indført føderale regler, der havde til formål at begrænse staternes 

regulering af værdipapirhandlen. På denne baggrund blev international handel via 

Internettet og handel via ATS underlagt SEC kompetence
58

. Værdipapirhandlen er 

derfor både reguleret af de føderale lovregler, men også af de enkelte staters lovregler 

på området. De såkaldte ”Blue Sky Laws” regulerer værdipapirhandlerne i de enkelte 

stater, og kan derfor varierer fra stat til stat. Det er derfor SEC’s opgave at føre tilsyn 

over de føderale love
59

. 

 

4.2.3 Regulation National Market System (RegNMS) 

Regulativet Regulation National Market System (RegNMS) er en serie af initiativer, 

der skal forbedre og modernisere vedtægterne fra den originale Securities and 

Exchange Act fra 1934, som er den centrale værdipapirhandelslov i USA. The 

Exchange Acts er en rammelov, der blev skabt med det formål at regulere handlerne 

på de sekundære markeder.  

Grundlaget for The Exchange Act er,  for det første at oprette the Securities and 

Exchange Commision, dernæst at regulere børserne og OTC markeder, samt at hindre 
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 Board, John. (2001): ”Liquidity and best execution in the UK: A comparison of SETS and 

Tradepoint”, side 348. 
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58
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svig og manipulation på markederne, og som det sidste at sikre investorernes adgang 

til pålidelige informationer om de værdipapirer, der handles på markederne
60

. 

I 1975 vedtog Den amerikanske Kongres, at SEC skulle arbejde aktivt for at etablere 

the national market system (NMS) blandt andet for at fremme konkurrencen mellem 

børserne og Nasdaq OMX. Formålet med the NMS er, at sikre at priserne fra de 

enkelte markeder konkurrerer således, at investorerne opnår den bedste pris på 

markedet. Derved blev best execution en del af the national market system
61

.  

 

Hovedpunkterne i RegNMS fra 1975 kan listes op som følgende: 

 

- Investorbeskyttelse, 

- Et redeligt og ordentligt marked, der sikrer handelseffektivitet og 

markedsintegritet og 

- Fremme nyudviklinger og innovationer på markedet. 

 

I 2007 blev der ændret på reglerne i RegNMS, fordi SEC valgte at implementere den 

såkaldte ”trade-through rule”. Trade-through reglen blev gennemført for at gøre 

markedet endnu mere gennemsigtigt. Med Trade-through reglen blev det et krav, at de 

institutionelle investorer blev nødt til at lægge deres ordrer ud på det åbne marked, 

sammen med alle andres ordrer. Ifølge Christopher Vaiaoga Eriksen tidligere Equities 

trader for Chimera Securities kan man, som trader kun smide en ordre ind på 

maksimalt 1099 aktier og få en automatisk "fill". Hvis ordren er større end de 1099 

aktier vil den først blive fyldt, når alle andre har fået fyldt deres første 1099 stk. Det 

betyder, at store ordrer bliver dyrere at gennemføre, fordi investorerne kun får fyldt 

sine 1099 aktier til nuværende pris og resten handles efterhånden som de bliver 

tilgængelige på højere eller lavere priser alt efter udbud/efterspørgsel
62

. Ændringen 

havde den effekt, at de institutionelle investorer begyndte at bruge dark pools oftere 

til at handle, så de kunne eksekvere en stor ordre til en på forhånd aftalt pris, i stedet 

for en forhøjet pris pga. et begrænset antal udbud eller efterspørgsel. Ændringen fik 
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den modsatte effekt af hvad formålet var med ”trade-through rule” og dark pools 

begyndte at skyde op med lynets hastighed, fordi dark pools kunne gennemføre 

transaktioner blandt sine deltagere uden samspil med det offentlige marked
63

.  

 

4.2.4 Best execution i USA 

I 1983 begyndte udviklingen af best execution med offentliggørelse af information, 

der skabte større konkurrence til NYSE
64

. Som begreb blev best execution for første 

gang introduceret i USA i 1975. Formålet med best execution var at være ”an equity 

markets objective”, der gik ud på at udføre ordren til den bedst mulige pris med 

minimum påvirkning fra ”market maker” og ”market dealere”
65

.  Som beskrevet 

tidligere har MTF været under opsejlning i USA siden år 2000, hvor ECN begyndte at 

dukke op til overfladen. ECN er et system, der anvendes i de finansielle kredse til at 

lette handlen med aktier udenfor børserne
66

. Dette har betydet, at 

investeringsselskaberne nu skal linke sig til flere markedspladser. 

Forskellen på best execution i USA og i Europa er, at det i USA er handelspladsen 

ansvar at videresende ordren, hvis best execution ikke kan blive opfyldt, hvor det i 

Europa er investeringsselskabets opgave
67

 at sende ordren videre for at blive opfyldt.     

 

4.3 Sammenfatning 

4.3.1 Regelsættenes påvirkning 

En af MiFID’s mest centrale målsætninger var at opløse den såkaldte concentration 

rule, som gjorde det muligt for EU medlemslandene at kræve, at enhver handel med 

aktier i eget land skulle ske på et reguleret marked. Med indførelsen af MiFID blev 

concentration rule afskaffet, hvilket har placeret de forskellige handelspladser på 

samme konkurrenceniveau. Det har i dag resulteret i, at det regulerede marked er 

kommet i øget konkurrence med MTF og SI
68

. Derudover har MiFID og RegNMS 

regulativerne påvirket de institutionelle investorer ved, at de nu skal påvise, at de 
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giver deres kunder best execution
69

. Og når det kommer til best execution efter de nye 

MiFID regler skal selskabet udvikle en udførelsespolitik, der dækker over et udvalg af 

handelspladser, der kan sætte selskabet i stand til konsekvent at sikre kunden det 

bedste resultat. Desuden er det blevet nemmere at overvåge og føre kontrol med buy-

side firms på de forskellige MTF, hvor disse tidligere var mere vanskelige at 

overvåge. MiFID har også haft indflydelse på, at der som tidligere nævnt blev indført 

før- og efter handels gennemsigtighed, hvilket gælder for både de regulerede 

markeder og for MTF. Tidligere var MiFID reglerne for de to markedspladser meget 

ens, hvilket betød at de fulgte de regler der var gældende for ATS. Med indførelsen af 

SI er de ikke længere pålagt at stille priser i alle likvide aktiver, men kan i stedet 

vælge at stille priser for en delmængde af likvide aktiver.   

Ifølge John Hintze skaber best execution i reglen MiFID mere bekymring end 

tilfredshed, fordi den ændring MiFID har medført i markedsstrukturen, er mere 

pludselig og dybsindig. Det skyldes ifølge David Easthope, senior analyst i Boston-

based Celent, at for RegNMS der er best execution begrebet i ottende eller niende 

halvleg og et af de tilbageværende problemer med RegNMS er de vedvarende 

teknologiomkostninger. De teknologiske omkostninger kommer i form af, at 

investeringsselskaberne skal kontrollere alle handelspladserne for quotes. 

 

4.3.2 Best Execution og den institutionelle investor 

Konkurrencen indenfor værdipapirhandlen er som påvist steget markant med 

indførelse af MiFID og tilsidesættelsen af concentration rule i Europa og der findes 

flere forskellige typer af handelspladser for den institutionelle investor at vælge 

imellem. For at give adgang til de mange venues der findes, har det været nødvendigt 

at tage nye teknologier i brug såsom algorithmic trading. I et forsøg på at finde ud af 

hvem interessenterne er i dark pools, er der på den ene side brokerne (mæglerne), som 

markedsfører sig på at de kan levere best execution igennem deres dark pools. Sker 

anonymt = best execution. På den anden side findes der buy-side firms som søger 

likviditet.  

For buy-side firms er formålet at kunne få gennemført en ordre bedst muligt og med 

så lidt indflydelse i markedet. Det kunne eksempelvis være ATP (Arbejdsmarkedets 

tillægspension eller Danica Pension) der skal sælge/købe en stor post aktier i Novo 
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Nordisk. Ved hjælp af avanceret algorithmic trading strategier kan buy-side firms få 

adgang til de mange venues, hvilket giver buy-side firms mulighed for, at vælge den 

venue, som vil dække deres behov bedst muligt. Grunden til at MTF og ECN er blevet 

attraktive skyldes, at der er lavere handelsomkostninger og at der er adgang til flere 

handelscentrer med flere forskellige prisintervaller, som beskrevet ovenfor i afsnittet 

omhandlende algorithmic trading.      

 

4.3.3 Svindende handelsordre  

Udover reguleringen har den svindende handelsordre også haft en betydning for 

udviklingen i dark pools. 

Den gennemsnitlige handelsordre på de globale traditionelle børser er faldet markant 

de sidste par år
70

. Der bliver simpelthen handlet færre aktier end der gjorde tidligere. 

Inden finanskrisen var det måske mere normalt for en investor at handle fem A.P. 

Møller aktier frem for i dag, hvor en investor måske kun køber en eller to A.P. Møller 

aktier. Der er sket en ændring i investors risikotærskel og det har blandt andet medført 

en reduktion af de gennemsnitlige handelsordrer
71

. Denne udvikling har betydet, at 

det er blevet endnu mere udfordrende for buy-side firms at komme af med store 

handelsposter. Dette ikke mindst på grund af omkostningerne ved det, men også fordi 

bud/udbud kan ændre sig. Det har fået buy-side firms til at lede efter likviditet andre 

steder og det har flyttet handlerne fra de regulerede markeder til at foregå i dark 

pools.    

 

4.3.4 Best Execution 

Best execution er blevet nævnt flere gange under afsnittet om regulering og har også 

haft en stor indflydelse på udviklingen af dark pools.   

Som beskrevet under afsnittet om RegNMS blev begrebet best execution første gang 

introduceret med indførelsen af regelsættet the Securities Acts Amendment i 1975.  

Men, med tiden er begrebet best execution også kædet sammen sammen med bedste 

pris. I dag bliver best execution set som en generalklausul, hvilket betyder, at enhver 

værdipapirhandel skal ske på den mest redelige måde og i overensstemmelse med god 

værdipapirhandelsskik. Det afgørende for at sikre best execution er, at prisen skal 
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være inden for et spread. Spread er som tidligere nævnt forskellen mellem bud/udbud. 

Værdipapirhandleren er derfor nødsaget til at evaluere, om kunden opnår best 

execution.    

 

4.3.5 Delkonklusion 

Ovenstående afsnit om ændring i reguleringen, svindende handelsordrer og best 

execution har påvist, hvor stor en indflydelse ændringen i lovgivningen har haft på 

udviklingen af landskabet for værdipapirhandel i både Europa og i USA. Det kan 

konkluderes, at den største ændring på det europæiske marked er sket med indførelsen 

af MiFID. Direktivet har ændret hele landskabet for værdipapirhandel fra ”kun” at 

være et reguleret marked til et mere åbent og mere konkurrencepræget marked. Især 

har afskaffelsen af ”concentration rule” haft stor indflydelse på udviklingen. Også 

anerkendelsen af MTF og best execution begrebet har haft deres indvirkning.  Det, der 

har haft den største effekt på udviklingen af dark pools i Europa er EU direktivets 

artikel 18 og 20 (se ovenfor) vedrørende før handelsgennemsigtighed,  der omtaler 

undtagelser for, hvornår der skal indberettes til det offentlige marked. Undtagelserne 

går ud på, at et reguleret marked og et MTF er fritaget for at give meddelelse ved en 

handel så længe handlen sker til en referencekurs i et offentligt tilgængeligt marked. 

Dark pools er ikke defineret i Securities Exchange Act fra 1934 eller i nogle af SEC’s 

regler, men bliver refereret til som ATS, som ikke publicerer sine før handels ordrer 

for offentligheden på grund af reglerne i RegATS, som giver dispensation for, 

hvornår en dark pool skal offentliggøre sine priser. I henhold til en 11 år gammel 

regel skal en dark pool først quote sin pris, når den har opnået 5 % af omsætningen i 

en aktie. Det, der især har haft en effekt på det amerikanske marked for værdipapirer, 

er RegNMS, som fik markedet for dark pools til at eksplodere. 

Gældende for både de amerikanske og europæiske markeder for værdipapirhandler er, 

best execution og at der er sket en reduktion i den gennemsnitlige handelsordre, som 

har fået buy-side firms til at søge andre alternativer for at bearbejde deres store ordrer. 

Best execution har påvirket udviklingen fordi mæglerne er tvunget til at finde den 

bedste pris på tværs af alle handelspladser.  

Som påvist i ovenstående afsnit er dark pools ikke defineret indenfor MiFID 

rammerne, men indgår som en handelsplads under et reguleret marked eller MTF. Og 

det der gør dark pools i stand til at handle anonymt er de dispensationer, som ligger i 
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forordningens direktiv i artikel 18 og 20 omkring før handelsgennemsigtighed. 

Nemlig, at et reguleret marked og et MTF er undtaget at give meddelelse om handlen 

så længe handlen sker til en referencekurs, som er tilgængelig for alle investorer. 
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5. Fordele og omkostningerne ved dark pools 

5.1 Fordelene ved dark pools 

Efter at have beskrevet hvilke faktorer, der har været med til at ændre landskabet for 

værdipapirhandlen i USA og på det europæiske værdipapirmarked vil der blive 

fokuseret på hvilke fordele og omkostninger, der er ved dark pools. 

Der findes forskellige interessenter indenfor området dark pools og afhængig af 

hvilke øjne, som anskuer dark pools, kan der oplistes forskellige fordele og ulemper.  

Interessenterne er opdelt i følgende; den lovgivende magt og de regulerende 

institutter (SEC i USA og CESR i Europa), børserne, de mange ejere af dark pools, 

børsmæglere, de buy-side firms og sidst den private investor. 

 

De regulerende parter 

Formålet med de ændringer, der er sket i reguleringen af værdipapirmarkedet, har 

hele tiden været, at gøre markedet mere gennemsigtigt, at øge konkurrencen samt 

opnå en bedre investorbeskyttelse. De regulerende parter bag MiFID antyder, at 

anvendelsen af dark pools kan være gavnlig for at opnå best execution for en kunde
72

, 

hvilket er en af målsætningerne med MiFID. Nogle af parterne påstår, at samspillet 

mellem non-displayed og displayed likviditet er med til at styrke de displayed 

ordrebøger ved at tillade brugen af automatiseret interaktion til at tiltrække likviditet 

fra non-displayed systemer til de displayed ordrer bøger
73

.     

 

Børserne 

I mit interview med direktøren fra NASDAQ OMX, antyder Bjørn Sibbern, at han 

godt kan se ideen med dark pools og tilføjer samtidig, at han gerne ser, at der sker en 

rimelig ændring af reglerne for før handelsgennemsigtighed. Han tilføjede samtidig at 

han ikke vil skjule, at NASDAQ OMX går med tanker om at etablere en dark pool. 

Som direktør Bjørn Sibbern, siger om dark pools: ”så er der en grund til, at de 

eksisterer”.   
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Institutionelle investorer  

Den største fordel set fra den institutionelle investor er, at de har mulighed for at 

handle store ordrer anonymt og opnå best execution til lavere handelsomkostninger. 

Som beskrevet tidligere har det altid været et ønske for de institutionelle investorer, 

hvis ikke alle investorer, at holde deres ordre skjult for andre. På de traditionelle 

børser har de såkaldte floor tradere igennem historien gemt deres klienters store 

ordrer i lommerne og har kun vist dem i små portioner eller søgt ”upstairs” for at 

finde børsmæglere, der har holdt deres ordrer tilbage for at finde en bedre pris. Dette 

kendes også fra de elektroniske handelssystemer, hvor det er muligt at vise optil 100 

aktier af gangen ud af en post på måske 4000, den såkaldte iceberg ordre. Fordelen 

ved dark pools er, at handlerne foregår anonymt. Det er altså muligt at sælge store 

ordrer uden, at andre får besked om, at der vil foregå en handel.  

 

Den private investor 

For den private investor er fordelene mere begrænset, da det kun er de institutionelle 

investorer, som har adgang til dark pools. Fordelene for den private investor er, at de 

handler der forekommer i dark pools ikke påvirker aktiepriserne i det regulerede 

marked, fordi handlerne i dark pools kun refererer til priserne på det regulerede 

marked.  

 

Ejerne af dark pools   

For ejerne af dark pools er fordelene, at dark pools kan være med til at opnå best 

execution til deres kunder. De er konkurrencedygtige for så vidt angår 

handelsomkostningerne, fordi de i de fleste tilfælde er billigere end børserne. 

Alternativet for kunderne i dark pools er, at de handler igennem et reguleret marked 

eller en MTF og risikere, at deres ordrer bliver handlet over flere omgange, som 

resulterer i flere omkostninger. Dark pools har lavere handelsomkostninger.  

 

Mæglerne 

Der er umiddelbart ikke de store fordele at se fra mæglernes side, idet man må 

forvente at flere buy-side firms i større grad vil benytte sig af MTF og deres dark 

pools faciliteter, fordi handelsomkostningerne er lavere og fordi muligheden for at 

opnå best execution er til stede.  
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5.2 Omkostninger ved dark pools 

De regulerende parter 

Securities and Exchange Commission (SEC) er af den opfattelse at anvendelsen af 

IOI kan være en ulempe, idet det ifølge SEC ikke ligefrem afspejler 

gennemskuelighed. Ifølge SEC er der på nuværende tidspunkt kun 11 ud af 29 

registrerede dark pools, der benytter sig af IOI i USA
74

. Grunden til, at SEC ser IOI 

som en ulempe er, at IOI kun bliver sendt til et udvalg af andre dark pools og derved 

kommer informationerne ikke til resten af offentligheden kendskab.   

 

Børserne 

Børserne er ikke særlig begejstrede for anvendelsen af dark pools, fordi børserne er 

kendt for at være transparrante og det er dark pools, ifølge direktør Bjørn Sibbern 

ikke. Tværtimod antyder han i interviewet overfor mig, at han ville foretrække en 

ændring af reglerne vedrørende før handelsgennemsigtighed, fordi 

investorbeskyttelsen er tilsidesat. Dark pools er med til at skjule ukendte og uanede 

mængder af information fra det åbne marked og tilføjer samtidig at, 

investorbeskyttelsen er et af hovedelementerne under MiFID.  

Desuden er børserne udfordret på konkurrencen. Det er især på de amerikanske 

markeder, at børserne oplever at mange af deres ordrer forsvinder til dark pools
75

. Det 

bekræftes også af BATS, som pr. 14. august 2009 udgjorde 55 % af NASDAQ 

størrelse. 

 

Institutionelle investorer 

Ifølge Greg Tusar Head of Goldman Sachs Electronic Trading så kan en af ulemperne 

ved dark pools være, at der ikke er nogle garanti for at informationen ikke slipper 

ud
76

. Fordelene ved at anvende dark pools er, at ordrerne som nævnt flere gange kan 

gennemføres anonymt. Man kan så stille spørgsmålet om det så rent faktisk også er 

ensbetydende med, at det der foregår i dark pools også er anonymt og at der ikke 

udveksles oplysninger til nogle.  
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Dark pools kritiseres især for, at udveksle information, når der praktiseres ”fishing”. 

Gamers praktiserer ”fishing” for at udlede oplysninger om ordrestørrelsen i dark 

pools. Udtrykket ”gamer” repræsenterer tradere, der forsøger at manipulere ordrer i 

dark pools til deres egen fordel og ”fishing” bruges til, at beskrive en bestemt 

handling, hvor ”the gamer” sender en serie af små ordrer til en dark pool i håbet om at 

finde ud af, om der befinder sig en stor ordrer
77

. Teoretisk er det ikke ensbetydende 

med, at der eksisterer en stor ordrer, bare fordi de små ordrer bliver fyldt ud. Derimod 

ved vi, at dark pools repræsenterer institutionelle investorer og institutionelle 

investorer har en tendens til at have store ordrer. Som en konsekvens af, at ”gameren” 

har fået ramt rigtigt på sine små ordrer vil han formodentlig gå ud fra, at der ligger 

mere bagved, hvorfor han nu kan manipulere kursen til hans favør. Teknikken kendes 

som ”gaming” og er en af årsagerne til, at der stilles spørgsmålstegn ved 

anonymiteten i dark pools. Ifølge senior vice president at Ariel Capital Mangement 

Cheryl Cargie er en af de største udfordringer, at der er for mange dark pools. Det kan 

ifølge hende være svært at gennemskue markedet, fordi det er så fragmenteret.   

En anden årsag til, at der kan stilles spørgsmålstegn ved anonymiteten er, at nogle 

dark pools som tidligere beskrevet, er begyndt at sende elektroniske beskeder, de 

såkaldte IOI (indications of interest) videre til andre dark pools for at finde potentielle 

likviditets modparter til deres ordrer
78

. Ulemperne ved IOI er, at 

informationsstrømmene kan være asymmetriske. Ved asymmetrisk i denne 

forbindelse menes at hvis der f.eks. sendes en ordre til en dark pool og informationen 

om størrelse og side bliver sendt videre til en anden dark pool, så vil modtageren af 

informationen kunne handle imod ordren. Usikkerheden for buy-side firms ligger især 

i, at de ikke altid er klar over hvilke informationer, der videresendes til de andre 

handelspladser
79

. Det hele foregår elektronisk ved, at en besked sendes videre til en 

trading maskine i en anden dark pool, som automatisk svarer om den er interesseret 

eller ej. IOI er bare en ud af mange algoritmer, som benyttes til at spore likviditet for 

at opnå best execution.  
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Den private investor 

Dark pools har været udsat for en del kritik, fordi det kun er institutionelle investorer 

der kan benytte sig af dem. Nogle påstår, at det ikke fair overfor den private investor 

som ikke ved og har mulighed for at vide hvad der foregår. I en artikel fra børsen den 

15. september 2009 udtaler cheføkonom Carsten Holdum fra Finansrådet følgende om 

dark pools:  

“Det fjerner noget af den viden, som alle parter har brug for, og forbeholder den for 

de professionelle. Og forbrugerne har en klar interesse I, at have lige så meget 

information som de professionelle”.  

Det er tydeligt, at Forbrugerrådet er enige med direktør Bjørn Sibbern om, at 

beskyttelsen af den private investor er blevet tilsidesat. Den private investor risikerer 

derved at gå glip af en vigtig information. Og da information er en vigtig kilde for at 

et marked bliver effektivt, er dark pools ikke med til at fremskynde 

markedseffektiviteten.  

  

Ejerne af dark pools 

Det er vanskeligt at finde nogle ulemper for ejerne af dark pools, fordi det især er dem 

som har nydt godt af de nye konkurrenceregler.  

 

Mæglerne 

Konkurrencen er blevet større og det ligesom børserne også noget mægler 

virksomhederne mærker til.  

Buy-side firms har fået mulighed for at gå direkte til kilden af likviditet og kan på 

grund af de nye regler benytte sig af andre handelspladser end børsmæglere til at 

gennemfører deres handler for dem.  

 

5.3 Delkonklusion 

Det skal ikke altid være et kriterium, at den institutionelle investor får handlet sin 

ordre, idet der kan være en sandsynlighed for, at kvaliteten af ordregennemførelsen er 

ringere end ventet fordi der slipper noget information ud til offentligheden og dermed 

bliver best execution ikke opfyldt. Dernæst kan udfordringen ved dark pools være, at 

der opstår gaming, som igen får indflydelse på prisen.       
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Dark pools bliver af nogle beskrevet som ikke værende gennemsigtige og at netop 

denne manglende gennemsigtighed ikke stemmer overens med reglerne om 

investorbeskyttelse. Reglerne om investorbeskyttelse kræver åbenhed og tillader ikke 

at oplysningerne fordi meget af den information som bliver skjult i dark pools ikke 

kommer til den private investors kendskab før efter at handlen er gennemført. Dette 

kan være uretfærdigt overfor den private investor, som ikke har nogle adgang til dark 

pools.    

De der især nyder godt af dark pools er de institutionelle investorer og ejerne af dark 

pools. Hvorimod det især er de private investorer, børserne og mæglerne der ikke 

rigtig har gavn af dark pools.  
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6. Behovet for regulering af dark pools   

Den økonomiske og teknologiske udvikling i markedet gør det nødvendigt for de 

regulerende parter løbende at vurdere markedet for værdipapirhandler for at se om 

reglerne følger udviklingen. Udover den økonomiske og teknologiske udvikling har 

den politiske scene også sit at skulle have sagt, især i USA, hvor Obama 

administrationen netop har udtalt, at den vil presse en finansiel lovgivningsreform 

igennem for at undgå en lignende nedsmeltning af den finansielle sektor, som den 

verden oplevede med den seneste finanskrise
80

. Regulering af den finansielle sektor er 

kommet højt på mange politikeres dagsorden, fordi de vil gøre alt for at undgå en 

lignende finanskrise som verden netop har været igennem. Det er primært et ønske 

om mere gennemsigtighed og åbenhed. Fordi bankernes uigennemsigtige og 

innovative derivatprodukter, som ingen forstod, sammen med lave renter har fået 

skylden for finanskrisen.  For at undgå en lignende situation står ønsket om mere 

gennemsigtighed og åbenhed derfor højt på mange politikeres dagsorden. Inden 

finanskrisen begyndte har SEC løbende sørget for at følge de guidelines som Den 

amerikanske Kongres har udstukket. Disse fem hovedmål er
81

:   

 

1) En økonomisk og effektiv udførelse af værdipapirhandler. 

2) Fair konkurrence blandt mæglere og dealere, blandt de traditionelle børser og andre 

markeder. 

3) Adgangen til information skal være lige for både mæglere, dealers og private 

investorer.  

4) Mæglerne skal eksekvere investorernes ordrer på det bedste marked. 

5) Mulighed for at en investor kan gennemføre en ordre bedst muligt uden at inddrage 

en dealer.   

 

Af ovenstående fem hovedmål fremgår det blandt andet, at alle investorer skal have 

lige adgang til information vedrørende handler i værdipapirer. Informationen er med 

til at øge aktiemarkedets effektivitet og funktion
82

. Måtte det ske, at nogle investorer 

ikke har samme adgang til information som tilfældet er med dark pools, vil markedet 
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blive mindre effektivt og uigennemsigtigt. Derfor kan det kan være nødvendigt at 

stramme op omkring dark pools og deres deling af information med resten af 

aktiemarkedet. 

 

6.1 Reguleringstiltag 

På baggrund af foranstående afsnit vil der i det følgende afsnit blive redegjort for 

hvilke reguleringsforslag der er på dagsordenen i USA for bagefter at komme ind på 

de europæiske. 

 

6.2 Reguleringstiltag i USA 

En af de overvejelser der er undervejs er et forslag fra SEC om, at ændre reguleringen 

af dark pools for, at gøre markedet endnu mere gennemsigtigt. På nuværende 

tidspunkt er det der bekymre SEC mest, at det amerikanske værdipapirmarked er ved 

at ændre sig til et tostrenget system, hvor offentligheden har én pris tilgængelig via et 

exchange (børs), hvorimod de institutionelle investorer både har deres egen 

prissætning samt priserne fra exchanges
83

. Derfor er behovet for at regulere dark 

pools ifølge den amerikanske Kongres nødvendig fordi disse sættes sammen med 

noget som er uigennemsigtigt og alt hvad der er uigennemsigtigt og forbundet med en 

risiko skal frem i lyset.      

For at ændre på den udvikling har SEC foreslået ændringer indenfor Pre-trade og 

Post-trade . 

 

6.3 Pre-Trade 

Før en handel gennemføres vil den i de fleste tilfælde blive offentlig tilgængelig for 

alle investorer. Men i dark pools bliver IOI kun vist til nogle få udvalgte deltagere.  

IOI indeholder værdifuld information, fordi modtageren af IOI indirekte eller direkte 

indikere, at de er interesseret i en handel, så burde den være tilgængelig for alle 

investorer
84

. 
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6.4 Post-Trade 

Når en handel er fuldført vil informationen om, at der foretaget en handel i de fleste 

tilfælde blive indrapporteret til the consolidated trade data, som er til rådighed for alle 

i det offentlige publikum. Men ved dark pools er det ikke alle informationer der 

videregives, når en handel er blevet gennemført. Dark pools oplyser udelukkende, at 

der er forekommet en handel på en exchange eller OTC, men giver ikke nogle 

identifikation af hvilken dark pool, der har gennemført handlen
85

. Dette er efter SEC 

opfattelse imod gennemsigtighedsprincippet.     

  

SEC forslag til ændringer indenfor Pre-Trade  

Det første forslag vil sikrer, at IOI bliver behandlet og underlagt de samme regler som 

quotations (prisfastsættelse). SEC vil ændre definitionen på en qoute i regel 602 i 

RegNMS, som også er kendt som qoute reglen, således at anvendelsen af IOI skal 

oplyses til offentligheden.    

Det andet forslag vil sænke grænsen for, hvornår ATS skal oplyse om deres ordrer 

med den bedste pris. Som beskrevet ovenfor om en dark pool skal ATS, såfremt de 

viser deres ordrer til mere end en person, vise deres bedste ordrer til offentligheden, 

når handels volumen for en aktie er 5 % eller mere. Hensigten med forslaget går på at 

sænke grænsen fra 5 % til 0,25 %. Ovenstående forslag er ikke rettet mod de særligt 

store ordrer. Det betyder imidlertid at ordrer, som er større end $200.000 ikke vil være 

omfattet af forslaget
86

. 

 

Tilsvarende er der også fremsat forslag til ændringer af Post-Trade  

Det skal ikke længere være muligt for ATS og dark pools udelukkende at indberette, 

at der er forekommet en handel. SEC forslår, at ATS og dark pools skal pålægges 

krav om at de fremover videregiver identiteten på hvilken ATS handlen er 

forekommet
87

 for at øge informationen og derved forbedre prisdannelsen for at gøre 

markedet endnu mere effektivt og gennemsigtigt.  
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De nævnte forslag til regulering af Pre-Trade og Post-Trade har skabt en del debat 

blandt interessenterne, fordi der naturligvis er forskellige styrker og svagheder ved 

forslagene.  

 

Fordelen vedrørende forslaget om, at SEC vil sænke procentdelen for hvornår en dark 

pool skal stille priser er, at markedet vil blive mere gennemsigtigt fordi store ordrer 

indeholder værdifuld information. Gennemsigtighed bygger på information, særlig 

fordi information er med til at skabe likvide markeder. For at et marked er likvidt 

kræves det, at markedet er præget af et stort antal af købere og sælgere, der har 

forskellige opfattelse af, hvad formålet er med investeringen og har forskellig niveau 

af information.  For børserne vil styrken sandsynligvis være den, at børserne vil 

forsøge at øge antallet af handler, for derved at øge deres indtjening. For den private 

investor vil den øgede informationskrav til dark pools, betyde at de har samme 

adgang til information som de institutionelle investorer.       

De institutionelle investorer kan være bekymrede for, at forslaget vil gøre det muligt 

for andre at manipulere deres ordrer
88

. Svagheden ved at lade de institutionelle 

investorer deltage med deres store ordrer i et reguleret marked er, at ordren indeholder 

vigtig information, som midlertidigt vil skabe mangel på likviditet. Mangel på 

likviditet vil få markedet til at rykke og hvis der er andre handlere som ved, at der er 

en stor ordrer på vej, vil de kunne udnytte situationen og købe eller sælge til deres 

fordel.  Praktikken kendes som ’front running’.  

Med det andet forslag vedrørende IOI og dennes ligestilling med qoutes har SEC 

håbet at det også vil være med til styrke gennemsigtigheden på markedet.  Men, det 

kan ikke udelukkes, at det også vil forringe de buy-side firms muligheder for best 

execution.  

Ifølge direktøren Jay Biancamano, Liquidnet Holdings, som opererer en dark pool vil 

forslaget om at ligestille IOI ikke få mæglerne til pludselig at begynde at stille priser i 

det offentlige marked. Tværtimod mener han, at de fleste vil ændre deres strategi og i 

stedet for at anvende IOI vil gå over til at bruge IOC immediate-or-cancel orders for 

at, som han siger to ”ping” electronic sources of liquidity
89

. Pinging er, som også 

beskrevet tidligere, en elektronisk besked som sendes ud til dark pools i håbet om at 
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finde en match eller et svar på beskeden. Pinging fungerer ved at, ordren enten bliver 

eksekveret eller afvist. Andre direktører har lagt mærke til, at der ikke bliver givet 

nogle definition af, hvad en IOI skal indeholde i forslaget, hvorfor nogle dark pool 

mæglere allerede er begyndt at spekulere i, hvad en IOI skal indeholde for ikke at 

blive ligestillet med en quote. På nuværende tidspunkt indeholder de fleste IOI tre sæt 

oplysninger, side, størrelse og pris. Hvis en af dem fjernes, så er der måske ikke 

længere tale om en quote og vil derfor ikke være omfattet af forslaget
90

 siger Jamil 

Nazarali global head of electronic trading at Knight Capital Group.     

 

6.5 Reguleringstiltag i Europa  

I Europa er man ikke nået nær så langt som i USA, med initiativer til ændring af 

reguleringen af dark pools. Dog har Committee of European Securities Regulators 

(CESR) gjort sig nogle overvejelser omkring før handelsgennemsigtigheds 

dispensationerne. Fordi før handelsgennemsigtighed er altafgørende for processen i 

kursdannelsen og er med til at formindske markedsfragmentation. Og fordi de som 

nyder godt af dark pools er de institutionelle investorer, hvorfor CESR også antyder, 

at fordi der kun er nogle få individuelle som nyder godt af dark pools, så er det ikke 

en fordel for den private investor. En anden årsag til at CESR vil tage før 

handelsgennemsigtigheden med ind i sine overvejelser er børsernes øgede bekymring 

vedrørende den stigende popularitet dark pools har fået. Børserne er bekymrede for, at 

de vil miste yderligere likviditet og påstår at dette vil føre til endnu dårligere 

prisdannelse i markedet på grund af uigennemsigtighed.  

CESR stiller også spørgsmål til om best execution reglerne er formuleret præcist nok. 

Når CESR stiller spørgsmål her, skyldes det, at flere handelspladser har givet udtryk 

for, at de er usikre på, hvorledes udførelsespolitikken for, hvordan virksomheden vil 

gennemføre best execution skal indeholde. Ovenstående overvejelser minder meget 

om de forslag SEC er kommet med på det amerikanske marked for værdipapirhandler. 

 

6.6 Delkonklusion  

Hensigten med de forskellige forslag til ændring af reguleringen af dark pools er 

blandt andet, at øge gennemsigtigheden for alle investorer på aktiemarkedet  og 
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derved gøre markedet mere effektivt. Men det også et klart udtryk fra de regulerende 

parter om alt hvad der er skjult skal frem i lyset for at undgå en ny finanskrise. 

Ifølge nogle af dark pool operatørerne i USA, så har de allerede fundet andre måder 

til, hvorpå de kan undgå at offentliggøre priserne til offentligheden, hvis forslaget om 

at ligestille en IOI med en prisstillelse. Mange af operatørerne vil formentlig, ifølge 

direktøren for Liquidnet Holdings Jay Biancamano gå over til at bruge IOC i stedet 

for IOI.  Øget krav til før handelsgennemsigtighed for dark pools vil ødelægge 

formålet med dark pools og forringe best execution for de institutionelle investorer 

der skal handle.  
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7. Vurdering af dark pools 

Der  kan ikke være tvivl om, at det der har drevet udviklingen i dark pools er buy-side 

firms behov/ønske for, at gennemføre ordrer uden, at disse bliver synlige i det åbne 

marked og derved opnå best execution. Det er simpelthen en nødvendighed og et krav 

for at opnå best execution at større ordrer bliver behandlet i det skjulte. På det åbne 

marked vil en stor ordre nemlig hurtigt blive opdaget af en modpart, som vil kunne 

handle imod ordren til egen fordel. Ændring af reglerne har også gjort det muligt i 

Europa og på bare 2 år, siden MiFID blev indført, er udviklingen af dark pools i 

Europa udviklet sig til, at der i dag er 9 dark pools i Europa. Dette er sket på bare 2 år, 

hvorimod udviklingen i USA tog mere end 10 år. Det er min klare opfattelse, at dark 

pools er kommet for at blive og grunden til at dark pools eksisterer er ganske enkelt 

den, at hvis der ikke var et behov for dem så ville de ikke være her. Et synspunkt som 

deles med andre. I interviewet med direktør Bjørn Sibbern, erkendte han også 

udviklingen af dark pools og gav samtidig udtryk for, at også NASDAQ OMX 

overvejer om de skal ride med på bølgen ved at etablere en dark pool. Med andre ord 

en exchange based dark pool. Dette er et tydeligt bevis på at den udvikling som vi har 

været vidne til i Europa og ikke mindst i USA har været sund. Der eksisterer ikke 

længere monopoler, som styrer markedet for handel med værdipapirer. Tværtimod er 

der opstået konkurrence på markedet og nye handelsfaciliteter er kommet til.  

Konkurrencen er sund også når det gælder handel med værdipapirer fordi det skaber 

nye og bedre muligheder, som f.eks. lavere handelsomkostninger og nye muligheder 

for at opnå best execution. Det må forventes at der vil komme flere MTF og dark 

pools i fremtiden.    

Hvad angår reguleringstiltagene så er det naturligvis et vanskeligt emne at diskutere 

ikke mindst fordi CESR og SEC i forvejen har accepteret og lovliggjort, at handler i 

det mørke må forekomme igennem deres dispensationer for før 

handelsgennemsigtighed, men også fordi der er mange forhold, der skal tages stilling 

til. Best execution, som er en betydelig del af MiFID og dark pools hænger godt 

sammen, fordi best execution vil være nemmere at opnå i dark pools i forhold til det 

åbne marked.  

Men dark pools og gennemsigtighed hænger ikke sammen, fordi dark pools ikke deler 

information med alle. Ved at øge kravene til dark pools vil det forbedre 

gennemsigtigheden og samtidig forringe best execution for buy-side firms. Med den 
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erfaring jeg har fra mit arbejde som investeringsrådgiver, er det min vurdering at den 

professionelle investor vil være i stand til at fange store ordrer på det åbne marked 

også selv om vedkommende bruger ice-berg ordre, der som tidligere beskrevet kun 

viser en del af en større ordre af gangen, og på den måde handle imod den 

pågældende ordre til egen fordel. Ideen med dark pools er at give adgang til en 

eksklusiv og uigennemsigtig handelsplads og hvis uigennemsigtigheden fjernes, så vil 

ideen med dark pools forsvinde fuldstændigt. Et synspunkt som Elizabeth Fournier fra 

International Financial Law Review (IFLR) deler. Hun påstår, at EU forslaget om at 

introducere videregivelse af priser i dark pools vil ødelægge formålet med dem.    

Dark pools bør fungere under de nugældende regler eventuelt med små 

modifikationer. Det kunne f.eks. være krav til at dark pools hver måned at skulle 

offentliggøre mængden af den volumen de har handlet. Efter gældende regler skal det 

kun indberettes, at der er sket en handel til ”den og den pris” en pågældende pris, 

hvorimod indberetningen ikke skal indeholde oplysning om hvor mange aktier der er 

handlet og af hvem. Ved at oplyse hvem der har handlet og hvor mange aktier der er 

handlet vil det øge gennemsigtigheden, uden at det ødelægger konceptet med dark 

pools fordi den almindelige investor. Har han interesse for at vide det, vil han nemt 

kunne finde ud af hvem der har handlet og ud fra det kunne danne sin egen holdning 

til om han tror på den pågældende aktie eller ej. Det vil heller ikke have den helt store 

effekt ved at ændre på før handelsgennemsigtigheden, fordi forslaget i USA allerede 

indeholder undtagelser for ordrer, der er større end $200.000. Det er et forhold mange 

buy-side firms (investeringsforeninger, ATP) fortsat vil kunne nyde godt af, fordi der 

ikke skal meget til før der handles beløb der er større end $200.000. Hvis SEC og 

CESR virkelig måtte være interesseret i at ødelægge ideen med dark pools, så skal 

beløbsgrænsen nødvendigvis sættes op.  

Det kan godt være at gennemsigtigheden i forhold til den private investor ikke er fair, 

men her er det vigtigt at holde for øje, at der findes forskellige private investorer med 

hver deres investeringsprofil. Øget gennemsigtighed vil kun have indflydelse på den 

meget kortsigtede investor dem, som man også kalder day-trader. Antallet af private 

day-tradere er ikke mange, tværtimod viser en undersøgelse fra Danske Bank, at de 

fleste private investorer er langsigtede (har en horisont på mere end 3 år) se bilag 1. 

Så effekten af at øge kravene til dark pools vil kun få betydning for aktiekurserne på 

kort sigt. Dvs. at det er de kortsigtede investorer, som vil drage fordel af øgede krav 

til gennemsigtighed. Det vil kræve at man som privat investor virkelig holder øje med 
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transaktionerne i hver enkelt aktie for at se bevægelserne og vil betyde at megen tid 

skal anvendes dagligt for at følge med i markedet for at opnå en gevinst. For den 

langsigtede investor vil betydningen af en ændring ikke have den store effekt. 

Forslaget om eneventuel ændring om åbenhed vil derimod ramme buy-side firms og 

indirekte også den private investor. ATP, formidler eksempelvis mange millioner 

menneskers pensioner. Skal ATP handle en stor blok aktier så vil effekten af mere 

synlighed på markedet gøre det vanskeligt for ATP at handle sine aktier, som 

beskrevet ovenfor, og dermed ramme den private investor. 

Noget kunne tyde på, at de traditionelle børser har haft en finger med, da 

reguleringstiltaget blev foreslået. De traditionelle børser mister kunder og ordre til 

nye konkurrenter og den udvikling er de selvfølgelig ikke tilfredse med. De vil gerne 

have deres ordrer tilbage. Og hvordan kan de gøre det bedre, end ved at stramme 

reglerne for dark pools før handelsgennemsigtighed.  Fjernes før 

handelsgennemsigtigheden så kan man ligeså godt handle via en traditionel børs. 

Forslag til ændringer i Europa kan komme inden længe, hvorfor det måske også kan 

tænkes at det er årsagen til at NASDAQ OMX kun går med overvejelserne om at 

oprette en dark pool. NASDAQ vil formentlig først se hvad udspillet bliver. Der er jo 

ingen grund til at oprette noget, hvis reglerne alligevel bliver ændret. 

Den øgede regulering af den finansielle sektor igennem det sidste år har fyldt meget, 

og begrundelsen er finanskrisen. Finanskrisen opstod netop på grund af innovative og 

uigennemsigtige produkter, produkter der blandt andet var sat sammen af subprime 

lån (låntagere med dårlig kreditværdighed), men pakket ind i noget nyt igen og igen 

for derefter at blive solgt videre. Derfor bliver der overalt i verden talt om strengere 

regler for bankerne. Det skal ikke længere være muligt for bankerne at spille hasard 

med indlånsmidler og at tjene penge på produkter som kunderne ikke forstår. Det er 

ønsket om mere gennemsigtighed og åbenhed, som præger hele den globale 

finansielle sektor. Det er ønsket om mere gennemsigtighed som står meget højt på alle 

regulerende parters dagsorden for at undgå en lignende finanskrise som den vi havde i 

2008 skulle opstå igen.  

Årsagerne til at finanskriser opstår, kan forklares ud fra mange faktorer blandt andet 

de meget lave renter samt nye innovationer.  Men for mig virker det som om at alt, 

hvad der er skjult og i nogles øjne måske endda virker farligt og forbundet med risiko, 

skal op til overfladen. Nu er turen kommet til dark pools, fordi dark pools blandt de 
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personer, som ikke kender til begrebet, netop er lig med noget farligt og måske endda 

ulovligt. Derfor er det for den gruppe naturligt, at også dark pools skal frem i lyset.  

Skulle lovforslaget i USA blive vedtaget, vil det formentlig ikke standse buy-side 

firms fra at handle store ordrer i det skjulte. Allerede i dag benyttes der nemlig  

avancerede algoritmer, som kan hjælpe til med at splitte større ordrer op i mindre 

portioner og søge efter likviditet på de forskellige handelspladser. Det er derfor 

spørgsmål om tid, før vi ser nye teknologiske innovationer, som vil kunne hjælpe med 

at skjule store ordre. Behovet for at skjule store ordre i høj grad eksisterer, hvorfor 

modmidler vil blive tilpasset situationen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovedopgave, forår 2010 Dark Pools Johan Muusfeldt 

HD i Finansiering 

57 

 

8. Konklusion  

Det primære formål med opgaven har været at finde ud af hvad det er, der gør det 

muligt at handle aktier uden om det åbne marked samt at finde ud af hvad en dark 

pool er. Min undersøgelse har påvist, at der eksisterer undtagelser i reglerne for 

værdipapirhandel, der vedrører før handelsgennemsigtighed og som gør det muligt at 

handle aktier uden om de åbne markeder. I artiklerne 18 og 20 i Kommissionens 

Forordning findes der undtagelserne for, hvornår en handel skal offentliggøres i 

Europa. Disse undtagelser er for det første, at handlen skal være baseret på en 

handelsmetode, hvor kursen fastsættes i overensstemmelse med en referencekurs. For 

det andet skal referencekursen generes af et andet system, som gør denne bredt 

tilgængelig og af markedsdeltagere betragtes som en pålidelig referencekurs. For det 

tredje skal handlen ske til eller inden for det gældende volumenvægtede spread, der 

vises i det åbne marked. Udover ovenstående er der også en undtagelse for før 

handelsgennemsigtighed, der vedrører størrelsen af ordrerne. Denne undtagelse findes 

i artikel 20 i Kommissionens Forordning og fastslår, at en handel ikke skal vises i 

systemet, såfremt den betragtes som større sammenlignet med den normale 

markedsstørrelse, eller hvis den svarer til eller er større end den minimumsstørrelse på 

ordrer, der er specificeret i Kommissionens Forordning tabel 2 i bilag II. I USA er der 

også undtagelser for før handelsgennemsigtighed,  der gør det muligt at handle uden 

om det regulerede marked. Som beskrevet i afsnit 4.2.2 er dark pools ikke defineret i 

SEC eller i andre regler, men bliver refereret til som ATS som ikke publicerer sine før 

handelsordrer til det åbne marked på grund af reglerne i Regulation ATS. Regler som 

netop giver dispensation for, hvornår en dark pool skal offentliggøre sin pris. I 

henhold til regel nummer 301 i RegATS skal en dark pool operatør først quote sin 

pris, når den har opnået 5 % af omsætningen i en aktie.               

Undtagelserne i før handelsgennemsigtighed er årsagen til at begrebet dark pools er 

opstået. Dark pools er som beskrevet en alternativ handelsplads, som kun buy-side 

firms kan anvende til at gennemføre handler uden om de åbne markeder. Og som 

nævnt findes der mange forskellige slags dark pools, nogle arbejder kun med eget 

flow, hvorimod andre giver mulighed for at søge likviditet i andre dark pools. Udover 

undtagelserne i før handelsgennemsigtigheden, så har ændringer af konkurrencen, 

samt svindende handelsordrer også været med til at øge efterspørgslen på dark pools, 

fordi det er blevet mere vanskeligt for buy-side firms at komme af med deres store 
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ordrer. Behovet for at skjule store ordrer vil aldrig forsvinde hvorfor det må forventes, 

at dark pools vil overleve og at udviklingen i Europa vil følge den samme udvikling 

som i USA. Men kun så længe reglerne om før handelsgennemsigtighed ikke bliver 

ændret. Det store spørgsmål er, får dark pools lov til at overleve eller vil ønsket om 

mere åbenhed og gennemsigtighed vægte mest hos SEC og CESR.     
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Bilag  

Bilag 1. 

Tabellen viser antallet af investorer i Danske Bank med en afdækket investeringsprofil. 

Sum Tidshorisont     

Risikoprofil Ingen Mindre 

end 3 år 

3 til 7 år Over 7 år Grand 

Total 

Forsigtig 396 14.819 17.198 8.913 41.326 

Middel 196 4.741 16.818 17.145 38.900 

Risikovillig 167 1.266 5.461 19.751 26.645 

Grand Total 759 20.826 39.477 45.809 106.871 

Kilde:  26. April 2010, Danske Capital, DC Business Management. 

 

 


