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1. Executive Summary 

After the introduction of MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) on 1 November 

2007, the European trading landscape has seen significant changes. The introduction of several 

new platforms has arisen; resulting in an abolition of the primary exchange monopoly, which 

existed pre-MiFID. Furthermore, alternative methods of trading have seen the light post-MiFID 

while several compliance requirements, have been laid upon the stakeholders. Compliance refers 

specifically to Best Execution – an obligation for trading members to obtain the best possible 

trade on behalf of their clients. Altogether this has led to a fragmentation of the market, for all 

services within securities trading in Europe, thereby increasing the level of competition. 

After a comparison with Reg. NMS, the American counterpart to MiFID, several conclusions 

pointed towards a lack in efficiency of MiFID. Clearly, MiFID is still in the introduction phase, 

evidenced by the immense investments that have taken place in recent years, in order for 

stakeholders to be MiFID-compliant. One reason why MiFID seems less efficient than Reg. 

NMS, is due to the enormous scope that it covers, primarily within Best Execution requirements. 

Reg. NMS covers only “Price”, whereas MiFID covers five additional parameters. 

From the empirical analysis, conclusions point towards a greater fragmentation of the European 

markets, resulting in higher market efficiency on behalf of a decrease in trans-parency, as 

negative correlation between these dynamics exists. 

The new opportunities that have arisen in the light of MiFID, has definitely benefitted the Danish 

institutional investor, through both cost reductions, easier access to foreign shares for the purpose 

of differentiating portfolios through new venues, greater investor protection through client 

classification etc.  

Many aspects could be taken into consideration, when discussing the future development of 

MiFID. Efficiency within data transferring could be one main area, which MiFID could improve, 

e.g. by adopting a system, similar to the American Consolidated Tape.  

Key words: 

MiFID, Best Execution, Institutional Investor, MTF, Fragmentation, Liquidity   
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2. Indledning 

2.1 Problemfelt og motivation 

Markets in Financial Instruments Directive, bedre kendt som MiFID, er et regelsæt, der blev 

vedtaget den 21. april 2004 og som trådte i kraft den 1. november 2007. Direktivet indeholder en 

lang række fælles retningslinier, for markedsaktører og interessenter på det pan-europæiske1 

(herefter ”europæiske”) værdipapirmarked. Formålet fra Europa Kommissionens side har været, 

og er til stadighed, at forene reglerne for handel med værdipapirer, på tværs af landegrænserne i 

Europa. Herved søges det, at effektivisere grænseoverskridende transaktioner ved bl.a. at åbne op 

for konkurrence, indenfor udbud af platforme til handel af noterede aktier. Dette søges muliggjort 

ved at tillade tilgang af alternative handelsplatforme, som dermed kan udfordre et etableret og 

meget bureaukratisk marked. 

For at vurdere effektiviteten på tværs af de europæiske finansielle markeder, analyseres begrebet 

Best Execution. Ifølge MiFID defineres Best Execution som en forpligtelse, der sikrer at 

investeringsselskaber udfører kundeordrer, på de for kunden gunstigste vilkår.  

Seks forskellige delfaktorer udgør fundamentet for opnåelsen af Best Execution, hhv. 

værdipapirets Pris, Transaktionsomkostninger, Hurtighed, Gennemførelses- og afregningssand-

synlighed, Omfang og Art. Hertil inkluderes transaktions – eller investorspecifikke overvejelser, 

med relevans for udførelsen af ordrer. Der pågår imidlertid stor diskussion blandt markedets 

interessenter vedrørende prioritetsrækkefølgen af disse delfaktorer. Ved Burgundy’s seminar, 

How to stay competitive in a fragmentet market!, den 18. maj 2010, fremstod det tydeligt ud fra 

præsentationer og paneldebatter, at det primære fokus på nuværende tidspunkt tillægges 

likviditetssøgning (som omfatter Pris, Omfang og Gennemførelses- og afregningssandsynlighed) 

samt Hurtighed via såkaldt Smart Order Routing (ligeledes omfattende pris og omkostninger). 

Selve definitionen af Best Execution diskuteres derudover heftigt af bl.a. Gomber, Pujol og 

Wranek (2008), CA Cheuvreux (2009) samt Lannoo (2010), der argumenterer for, at en ændring 

og tilretning af definitionen er påkrævet. Disse diskussioner og anbefalinger om en tilretning af 

                                                           
1 Pan, en forstavelse der betyder ”alt” og indbefatter EU-medlemsstaterne samt de deltagende EEA-lande. EEA 
(European Economic Area) er en aftale mellem EFTA’s (European Free Trade Association) medlemslande og EU som 
tillader Norge, Liechtenstein og Island at deltage i EU’s indre marked uden at være deciderede EU-medlemmer. Jf. 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_implementation_en.htm 
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direktivet, går primært på at skabe mere stringens samt en højere grad af transparens i markedet 

eksempelvis via indførslen af en database der konsoliderer før- og efterhandelsinformation, som 

tilfældet på det amerikanske marked. 

Der er ligeledes delte meninger om, hvorvidt MiFID, som overordnet begreb, har opnået succes. 

Væsentlige kritikpunkter til MiFID’s effektivitet omfatter fragmenteringen, der er opstået på 

værdipapirmarkedet, som af flere interessenter opfattes som værende til mere skade end gavn – 

både for handelsmedlem og klienter. Specielt fremhæves transparens ved før – og efterhandels-

information som væsentlige kritikpunkter, idet MiFID har gjort handelslandskabet væsentligt 

mere komplekst. Disse argumenter er i overensstemmelse med Thomson & Reuters (2010), 

CESR (2010 (a+b+c)) og UK Investment Management Association (IMA)2. Dog må 

markedseffektiviteten alt andet lige forøges, ved et større udbud af handelsplatforme, på trods af 

større kompleksitet. 

Den teoretiske analyse har til hensigt, at klarlægge hvilke muligheder der er opstået på det 

europæiske værdipapirmarked, post MiFID. Disse muligheder omfatter følgende tiltag; handel på 

alternative markeder, eller Multilateral Trading Facilities (herefter benævnt ”MTF”), Smart Order 

Routing (herefter benævnt ”SOR”) samt nye muligheder for OTC-handel via Dark Pools, 

Crossing Networks samt Systematic Internalisation (herefter benævnt ”SI”). 

Undersøgelsen sigter mod at belyse, hvilken effekt udvalgte delfaktorer direkte har i relation til 

Best Execution-definitionen. Målet er at klarlægge mulighederne for en dansk institutionel 

investor, der agerer på det europæiske marked og som dermed står over for udfordringen, ved 

opfyldelse de, af MiFID, opstillede krav. Disse krav omfatter følgende primære tiltag; 

transparens via før- og efterhandelsinformation, Best Execution samt klassificering af kunder. 

2.2 Problemstilling 

Der er, på trods af MiFID’s betydelige omfang, ikke hidtil foretaget væsentlige dybdegående 

empiriske analyser af handelslandskabet på det europæiske marked. Dog er det tydeligt, at der på 

nuværende tidspunkt, ca. 2½ år efter implementeringen af direktivet, stadig eksisterer mange 

ubesvarede spørgsmål i forbindelse med opfyldelsen af Best Execution. Disse spørgsmål 

indbefatter bl.a. hvorvidt man bør forvente yderligere fragmentering eller konsolidering i 
                                                           
2 http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=19338 og http://www.thetradenews.com/2317  
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handelslandskabet. Således vil begge scenarier have indflydelse på graden af efficiens på 

markedet og den rette markedsstruktur vil kunne føre til en reduktion i handelspriser for 

medlemmer. Ønsket med MiFID har uden tvivl været, og er til stadighed, at øge graden af 

konkurrence og investorbeskyttelse via de i problemfeltet nævnte tiltag. Med baggrund heri 

fordrer disse tiltag dermed en dybdegående analyse, der efterfølgende vil danne et billede af den 

nuværende situation, samt klargøre hvilke udfordringer der venter institutionelle investorer, 

herunder specifikt de danske. 

2.3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i MiFID og dets indvirkning på Best Execution, for en dansk institutionel 

investor, samt EU’s hensigt med optimeringen af disse til gavn for det samlede finansielle 

marked, findes det relevant, på baggrund af ovenstående introduktion, at belyse følgende 

hovedspørgsmål: 

Hvorledes stemmer intentionerne med MiFID overens med den faktiske situation og i hvilken 

grad kan Best Execution udføres i praksis, med baggrund i den øgede fragmentering afledt af 

MiFID, for en dansk institutionel investor på det europæiske værdipapirmarked? 

Hovedspørgsmålet fordrer en vurdering af hvorvidt implementeringen af MiFID, har påvirket de 

institutionelle aktørers handelsstrategi på det europæiske værdipapirmarked. Med baggrund i 

MiFID’s samlede indvirkning på de finansielle markeder, søges det at udforme en analyse med et 

forholdsvist bredt fokus, idet det vurderes at adskillige konsekvenser af MiFID skal integreres i 

analysen, for at skabe det mest relevante og valide billede, set i forhold til hovedspørgsmålet. Til 

en vurdering af hvorvidt MiFID har opnået tilstrækkelig succes, findes det væsentligt og 

interessant at belyse følgende underspørgsmål: 

1. Hvorledes har ændringen fra ISD til MiFID muliggjort en reel sammenligning mellem 

MiFID og Reg. .MS? 

2. Hvorledes fremstår handelslandskabet på det europæiske marked som følge af intro-

duktionen af MiFID? 

3. Hvorledes influerer MiFID’s definition af Best Execution, den institutionelle investors 

handelsstrategi - hvilke udfordringer/muligheder medfører den øgede fragmentering? 
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3. Metode 

Der søges en finansiel tilgangsvinkel til de angivne problemstillinger. Fokus vil som nævnt, være 

ved den danske institutionelle investor, grundet værdien for interessenterne på det danske 

marked, ved et nationalt perspektiv. Valget skal tillige ses i lyset af MiFID’s investorbeskyttende 

ideologi. 

3.1 Analysedesign  

Overordnet kan den samlede analyse forklares som følge: 

Først kortlægges de grundlæggende teoretiske faktorer, der menes at have en indvirkning på Best 

Execution, herunder MiFID, i den teoretiske analyse. Ligeledes forsøges et billede af den 

nuværende situation udformet, set fra en dansk institutionel investors synspunkt. Dernæst 

analyseres de definerede underliggende faktorer bag Best Execution i den empiriske analyse, 

hvor hovedfokus vælges ud fra klarlagte overvejelser, vedrørende graden af indvirkning på 

investors handelsstrategi. Tilsidst vurderes fordelagtigheden ved Best Execution og en 

sammenligning mellem teori og empiri foretages for at undersøge, hvorvidt de faktiske effekter 

matcher de teoretiske, i forhold til de oprindeligt opstillede ønsker og formål. 

Analysen kan derved overordnet set betegnes som værende deduktiv, idet vi via enkelttilfælde 

søger beviser for, at de behandlede teorier er ”rigtige”. Dog indeholder analysen også et induktivt 

element, idet det søges at frembringe ny teori i forhold til disse enkelttilfælde. 

3.2 Teoretisk analyse 

Udgangspunktet for analysen er en indførelse af den teoretiske funktionalitet bag Best Execution-

faktorerne samt MiFID. I forlængelse heraf foretages en dybdegående redegørelse og forklaring 

af dynamikkerne i den nuværende situation, på de europæiske finansielle markeder. En 

omfattende forståelse heraf er altafgørende for at kunne diskutere og analysere de empiriske 

resultater. En inddragelse af sammenlignelige situationer, eksemplificeret i form af de finansielle 

markeder i USA, foretages ligeledes, idet grundlaget for Best Execution og MiFID i høj grad er 

inspireret heraf. Derudover frembringes tidligere relaterede undersøgelser af emnet, samt 

undersøgelser og analyser af delfaktorer til definitionen. De væsentligste konklusioner og 

observationer herfra præsenteres, og det diskuteres, hvilke implikationer disse medfører, i 

relation til undersøgelsen af den danske institutionelle investors situation. Med udgangspunkt 
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Efficiens på 
værdipapirmarkedet

First Mover 
Advantage

Konsolidering

Aktiers 
prisdannelse

Best 
Execution

heri, udledes en hypotese til hver af disse delfaktorer. Disse hypoteser skal danne grundlag for 

den empiriske analyse, med henblik på at understøtte besvarelsen af problemformuleringen. Den 

teoretiske analyse søger i sin helhed primært at besvare første underspørgsmål, samt støtte 

argumentationen for de to andre underspørgsmål. 

3.2.1 Teori 

Nedenstående figur 1 illustrerer, hvorledes udvalgte relevante teorier i samspil søger at forklare 

dynamikken bag Best Execution-definitionen. Nedenstående teorier søger ikke at beskrive MiFID 

og de finansielle markeder i EU men snarere at understøtte hvorledes specifikke finansielle – og 

økonomiske teorier ligger til grund for MiFID og hvorledes disse argumenterer for en succesfuld 

implementering af direktivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve teoriafsnittet søger via et makroøkonomisk overblik; ”Efficiens på værdipapirmarkedet”, 

”First Mover Advantage” og ”Konsolidering” at skabe et teoretisk fundament for Best Execution 

set i forhold til de overordnede finansielle markeder. Dernæst anvendes en mikroøkonomiske 

tilgang; ”Aktiers prisdannelse” hvor selve prisdannelsen og prishomogenitet behandles. Samlet 

set søges en teoretisk beskrivelse af Best Execution, der danner grundlag for en forståelse af 

Figur 1 – Koncentration af teori 
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begrebet, de enkelte dynamikker samt den efterfølgende empiriske analyse af udvalgte 

delfaktorer. 

1. Efficiens af værdipapirmarkedet (Efficient Market Hypothesis) 

En definition af markedet som analysen baseres på, følger af teorien bag markedsefficiens 

(Bachelier, L., 1900) samt (Fama F., E., 1965). I hovedtræk behandler teorien en opdeling af 

markedet, i tre grader af såkaldt efficiens; 

1. den svage form: I dette scenarie er alle hidtidige (historiske) markedspriser og – data samt 

information, reflekteret i kursen på et værdipapir. Med andre ord kan man ikke på baggrund af 

f.eks. teknisk analyse, forudsige et værdipapirs fremtidige kursudvikling. 

2. den semi-stærke form: Her argumenteres, at al offentligt tilgængelig information er fuldt 

reflekteret i værdipapirets kurs, samt at ny information indarbejdes øjeblikkeligt i markedskursen. 

Med andre ord kan investorer, ikke opnå overnormale afkast (at slå markedet konsekvent) uden at 

besidde insiderinformation, hvorfor teknisk- og fundamentalanalyse dermed ikke vil fungere 

konsekvent. 

3. den stærke form: Der argumenteres i dette sidste scenarie for, at al information vil være 

reflekteret i markedskursen. Her vil selv insiderinformation være indarbejdet i kursen og ingen 

fordele, i forhold til markedet, vil kunne opnås. 

Tættest på virkelighedens verden er naturligvis den semi-stærke form for markedsefficiens, idet 

de globale aktiemarkeder oftest bliver påvirket ved offentliggørelse af ny information. Med andre 

ord influerer både selskabsspecifikke meddelelser, sektor- og brancheanalyser samt makro-

økonomiske analyser og udmeldinger ofte prissætningen på de finansielle markeder. Dog kan 

stigninger og fald også forekomme uden egentlige selskabsspecifikke nyheder, hvilket blot 

bekræfter, at der ikke er tale om den stærke form for markedsefficiens. Disse kursændringer må, 

alt andet lige, være en konsekvens af en form for insiderinformation, da der ellers ikke vil være 

fundament for et ændret syn på det pågældende værdipapir og dermed dets forventede 

prissætning. Den svage form kan afvises med begrundelse i at alle investorer har adgang til 

yderligere data end blot tidligere handelspriser og -volumen. Indeværende analyse foretages og 

diskuteres derfor, på baggrund af den semi-stærke form for markedsefficiens. 
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2. First Mover Advantage 

I en artikel fra 1988 fremkommer forfatterne, Lieberman & Montgomery med en model, der 

søger at forklare en række af de komponenter der klarlægger dynamikken bag såkaldt first mover 

advantages, hhv. teknologisk førerskab, forebyggende aktiviteter til sikring af aktiver samt 

switching costs. På trods af at denne teori primært er udformet for selskaber med et decideret 

håndgribeligt output (produktionsvirksomheder), findes den dog stadig relevant at benytte i 

relation til markedet for handelsplatforme. 

Teknologisk førerskab refererer således, som begrebet antyder, til besiddelse af den mest 

vidtomfavnende og effektive handelsplatform. Placering af servers og handelsplatforme kan 

betragtes som en form for forbyggende aktivitet til sikring af aktiver og gør således en væsentlig 

forskel i forbindelse med latency (forsinkelse) af handler. Switching costs refererer til de faste 

omkostninger der er uundgåelige, ved skiftet fra ét handelssystem til et andet, såsom 

medlemsskab og opkobling. 

Man kan på denne baggrund argumentere for, at Chi-X optræder som first mover blandt MTF’er i 

Europa, idet de, målt på omsætning, har opnået den største grad af succes blandt samtlige 

MTF’er, med en markedsandel på 20,21% (pr. 26. april 2010).3 Denne position skal ses i lyset af 

deres store fokus på; omkostningsminimering for handelsmedlemmer, at tilbyde den hurtigste og 

mest vidtrækkende handelsplatform, samt muligheden for at handle en lang række af innovative 

ordretyper, som f.eks. stop-loss ordrer og pegged ordrer, se bilag 1. 

Ifølge teorien er en geografisk lukrativ placering ligeldes nævnt som værende et nøgleelement for 

succes, hvilket ligeledes gør sig gældende for Chi-X, da de er placeret i London hvor størstedelen 

af de helt store institutionelle investorers hovedkontorer er placeret. 

Det hører naturligvis med til teorien, at der også kan være væsentlige ulemper ved at være first 

mover. Eksempelvis kan sekundære markedsdeltagere drage nytte af de investeringer og fejltrin, 

som en first mover vil have foretaget ved at bryde entrybarrieren på et givent marked. F.eks. har 

Chi-X formentlig haft væsentlige investeringer i IT for at oprette deres nuværende 

handelsplatform. Man kunne således forestille sig, at f.eks. BATS Trading Europe, Turquois, 

                                                           
3 http://www.chi-x.com/home/home.asp - se figuren på forsiden 
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NASDAQ OMX Europe m.fl. er kommet lettere til deres handelsplatforme, ved at kopiere IT-

investeringer og administrative opbygninger/tilretninger foretaget af Chi-X. 

3. Konsolidering 

Evolutionsteorien tager udgangspunkt i det kendte begreb ”Survival of the Fittest”, som først blev 

beskrevet af Herbert Spencer i bogen ”Principles of Biology” fra 1864. Som titlen antyder, blev 

det i første omgang tilskrevet den fysiske overlevelse blandt dyre- og planteriget indenfor 

biologiens verden. Begrebet er dog blevet anvendt i adskillige andre henseender. Indenfor 

økonomiens verden er begrebet hyppigt blevet anvendt som et udtryk for stordriftsfordele og en 

høj grad af likviditet. Derfor kan denne teori anvendes for den udvikling, som formentlig vil 

forekomme på det europæiske værdipapirmarked, hvis tendensen med stadigt flere MTF’er 

fortsætter. Man kunne forestille sig, at denne tilgang kunne medføre betydelige konsolideringer 

på markedet, primært grundet intensiveret konkurrence, som alt andet lige vil presse indtjenings-

siden hos handelspladserne. Hidtil er konsolideringer sket gennem både fusioner og overtagelser, 

hvor væsentlige eksempler på dette omfatter NASDAQ’s fusion med OMX-gruppen, NYSE’s 

fusion med Euronext-gruppen samt LSE’s overtagelse af MTF’en Turquoise.4  

Man kan desuden anskue konsolidering på det europæiske marked på flere måder. MiFID har i 

sig selv konsolideret markedet ved at lægge fælles retningslinjer for alle de deltagende lande 

(McAndrews & Stefanadis, 2002). 

4. Prisdannelse på aktiemarkedet 

Selve prisdannelsen på aktiemarkedet, hvilket denne afhandling har i fokus, ved den empiriske 

analyse, foregår ud fra ”almindelig” bud-udbud generering, hvor en handelspris i ordrebogen 

dannes ud fra et ”kryds” i spreadet (herefter ”Bid-Ask Spread”). Dette forekommer, når køber 

eller sælger agerer aggressivt og matcher en modsatrettet børsmæglers bud/udbud. Den 

næstkommende handel vil efterfølgende tage afsæt i handelsprisen fra den foregående handel. 

Teorien bag Bid-Ask Spread søges forklaret via tre grundlæggende dynamiske effekter, der 

oprindeligt kunne analyseres individuelt, men som efterfølgende er kombineret til en konsolideret 

                                                           
4 Den 21. december 2009 erhvervede LSE 60% af aktiekapitalen i Turquoise hvorefter platformen blev fusioneret 
med LSE’s handelsfacilitet Baikal. 
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teori, med det formål at kunne beskrive et spreads dannelse. Effekterne er dog ikke 

aktiespecifikke og optræder ligeledes på andre finansielle markeder, f.eks. markedet for 

obligationer, futures, optioner etc. De tre effekter illustreres i figur 2 og er ifølge Stoll (1989): 

1. Order Processing Costs (Handelsomkostninger). Børsmægler dækker i gennemsnit sine 

omkostninger, ved at købe til B0 (Bud i t=0) og sælge til A1 (Udbud i t=1). Denne effekt 

antager at sandsynligheden er lige stor for hhv. et køb og et salg. Både bud- og udbudshandler 

kan styre prisen på en given aktie, hhv. op og ned, da dette afhænger af hvorledes 

passivitet/aggressivitet optræder ved handler. Spreadet vil ikke forrykke sig i denne situation, 

men handler vil blot blive matchet på spreadet. 

 

2. Inventory Holding Costs (Omkostninger ved at holde aktivet). Børsmægler nedsætter ved køb 

i B0, bud- og udbudspriserne med 0,5S (halvt spread), for at tilskynde børsmæglersalg og 

modvirke yderligere børsmæglerkøb. Omvendt vil et salg i A0, føre til at spreadet vil forøges 

med 0,5S for at tilskynde børsmæglerkøb og modvirke yderligere børsmæglersalg. Dette vil 

resultere i at børsmægler vil være indifferent mellem at handle på bud eller udbud. Over tid 

vil børsmæglers beholdning, med stor sandsynlighed, blive udjævnet da hans foretagne pris-

regulering vil øge sandsynligheden for transaktioner der eliminerer den beholdning, børs-

mægler har købt/solgt. 

 

3. Adverse Information Costs (Omkostninger pga. asymmetrisk information). Skiftet i bud- og 

udbudspriserne er identiske med situationen med omkostninger ved at holde aktivet, men med 

en anden bagvedliggende årsag. Efter et salg til børsmægler i B0, sænkes spreadet fordi 

transaktionen i B0 indeholder information om, at den forventede ligevægtspris for aktien er 

lavere end hidtil antaget.  

Den forventede ligevægtspris i t=0 er (A0 + B0)/2 og i t=1 (A1 + B1)/2. Med andre ord vil den 

nye ligevægtspris være lavere, end før handlens indgåelse. Markedet tager dermed højde for 

at børsmægleren kan besidde insiderinformation. 

Ovenstående tre effekter argumenterer, som gennemgået, alle for at have en indvirkning på 

spreadet, ved handel med aktier på en reguleret handelsplatform. Effekterne har ifølge Stoll 

(1989), således alle en indvirkning på følgende to parametre, δ og π.  
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(1-δ) angiver størrelsen af en pris’ tilbagevenden efter et køb/salg, udtrykt som en procentdel af 

spreadet (S), hvor 0 ≤ δ ≤ 1 og er i de to sidstnævnte effekter ækvivalent med ±0,5S. π udtrykker 

sandsynligheden for en pris’ tilbagevenden. Under antagelse af et konstant spread, er 

prisfortsættelsen (under antagelse af fortsat udvikling i prisen) δS og sandsynligheden for 

prisfortsættelse er (1-π). Med baggrund i disse opstillinger, findes det relevant, at illustrere 

modelleringen af et spread, herunder modellering af prisdannelse, via et binomialtræ. Det 

antages, at pristilbagevenden er symmetrisk, hvorved det menes, at (1-δ) har samme størrelse, 

uanset om det er efter en transaktion på bud- eller udbudssiden. Desuden antages det, at π er den 

samme, uanset den foregående transaktionstype. Med baggrund i ovenstående antagelser, 

fremkommer nedenstående figur 2, for en mulig sekvens af transaktioner startende på budsiden, 

over to tidsperioder. 

 

Figur 2 – Effekter ved Bid-Ask Spread 

Ovenstående teoretiske illustration er valid for samtlige effekter. Ved rene handelsomkostninger 

antages δ = 0 og π = 0,5 og dermed forrykkes spreadet ikke, der bliver i stedet gennemført 

handler på spreadet med lige stor fordeling. Der skal således i illustrationen udelukkende 

fokuseres på, at der ikke er forskel på sandsynligheden for et køb og et salg, jf. Random Walk-

teorien, fremført af Maurice Kendall (1953) og Eugene F. Fama (1965). 
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Ved omkostninger for at holde et aktiv antages δ = 0,5 og 1 > π > 0,5 og dermed forrykkes 

spreadet med ±0,5S, alt afhængig af køb/salg. Desuden antages det, at sandsynligheden for en 

pris’ tilbagevenden, vil være > 50%. Dermed læner denne effekt sig op af Mean Reversion-

teorien, fremført af Eugene F. Fama & Kenneth R. French (1988). Dette ses tydeligt i figur 2, da 

sandsynligheden er modsatrettet fra tidsperiode 1 → 2, set i forhold til den foregående 

sandsynlighed fra periode 0 → 1. 

Ved omkostninger pga. asymmetrisk information antages δ = 0,5 og π = 0,5, og dermed forrykkes 

spreadet ligeledes med ±0,5S alt afhængig af køb/salg. Her antages det dog, at sandsynligheden 

for en pris’ tilbagevenden, ligesom i situationen med rene handelsomkostninger, er 50%. Denne 

effekt læner sig således, som tilfældet med den første effekt, op af Random Walk-teorien.  

Idet ovenstående er funderet i teoretiske overvejelser, forklarer de tre effekter ikke, hvorledes 

udefrakommende faktorer, såsom markedstrends, konjunkturudviklingen i økonomier og -

brancher etc. indvirker på spreadet og prisdannelsen. Antagelsen om Mean Reversion, som anden 

effekten funderer i, vil danne rammen for det senere valg af statiske værktøjer, til test af 

prisdannelse og homogenitet, herunder volatilitet, under Best Execution-definitionen. 

5. Best Execution 

Der eksisterer ikke en decideret grundlæggende teori bag begrebet, men derimod er det mange 

individuelle teorier, der ligger til grund for de faktorer, der skal tages i betragtning, for at opfylde 

kravet om Best Execution, heriblandt teorien om prisdannelse, som nævnt ovenfor. Figuren, 

koncentration af teori, der indleder dette teoriafsnit, skal netop ses som en fremgangsmåde til, 

hvorledes den teoretiske indgangsvinkel til opgaven er blevet konkretiseret, for i sidste ende at nå 

frem til en undersøgelse af Best Execution, hvilket er afhandlingens fokus. 

3.3 Analysestrategi for den empiriske analyse 

Til udførelse af den empiriske analyse, er der valgt forskellige metoder, herunder eventstudier og 

eksterne analyser, alt afhængig af hvilken Best Execution-delfaktor, der er i fokus. Metoderne, 

der vælges anvendt ved analysen af de forskellige delfaktorer, bestemmes ud fra en overordnet 

vurdering af den betydning/vægt, som hver enkelt faktor har i forhold til det samlede begreb. I 
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bilag 2, illustreres hvilken analysestrategi der anvendes ved den enkelte delfaktor, for at give et 

nemt og overskueligt overblik over opgavens omfang. 

Således tillægges pris og omkostninger som udgangspunkt den største betydning, ved vurdering 

af Best Execution, hvorfor de mest omfangsrige analyser udarbejdes med baggrund heri. Desuden 

vælges at se bort fra Art, da denne delfaktor vurderes ikke at have en væsentlig betydning for 

definitionen. Årsagen til denne differentiering mellem faktorer og disses betydning, vil blive 

yderligere redegjort umiddelbart inden den empiriske analyse. 

3.3.1 Fortolkning af resultater 

Afhandlingens afsnit 6, analysens tredje og sidste del, fokuserer på resultater af den empiriske 

analyse, og søger at sammenholde disse med konklusionen på den teoretiske analyse, hvorefter en 

perspektivering og fortolkning foretages. Med andre ord søger afsnittet at bestemme, hvilke 

konsekvenser resultaterne har, for forståelsen af de implikationer, MiFID har haft på 

værdipapirmarkedet i Europa. Ligeledes diskuteres hvorvidt direktivets indtog på markedet har 

haft en positiv eller negativ effekt på den danske institutionelle investors handelsstrategi. 

3.4 Data 

Et væsentligt element af et eventstudie, der efterfølgende skal føre til en statistisk test, er hvorvidt 

det anvendte datagrundlag er pålideligt og af høj kvalitet. For at sikre en høj grad af validitet er 

en kritisk tilgang til indhentning af datamateriale foretaget. Dette gøres for at minimere støj og 

eventuelle fejlkilder. Udtrækket af handelsdata er sket via hhv. Equiduct’s Marketviewer, 

benævnt OrangeViewer5, samt via Market Replay6 ved hjælp af Surveillance-afdelingen på 

NASDAQ OMX København A/S (herefter ”OMX”). 

3.4.1 Primære data 

For at undersøge hvorvidt Best Execution forekommer, når alene delfaktoren Pris tages i 

betragtning, er otte europæiske largecap-selskaber blevet udvalgt som observationsgrundlag. Fire 

danske selskaber; A.P. Møller Mærsk B, Novozymes, Carlsberg B og Vestas Wind Systems samt 

fire øvrige europæiske selskaber; HSBC, Siemens, Sanofi-Aventis og Brisa. Baggrunden for 

valget af disse selskaber, skal findes i ønsket om diversificering på tværs af sektorer, indeks og 

                                                           
5 https://marketviewer.equiduct.com/ 
6 https://data.nasdaq.com/mr.aspx  
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lokalgeografiske forhold. Alternativet hertil kunne have været selskaber med gennemsnitlig stor 

daglig handelsomsætning, dette søges dog modvirket via fokus på largecap-selskaber. For en 

udførlig oversigt omkring disse selskaber henvises til bilag 3. 

Efter et diversificeret valg af selskaber var foretaget, blev fire handelsdage efterfølgende udvalgt; 

3. juli 2009, 1. september 2009, 1. december 2009 samt 1. marts 2010. Formålet med at benytte et 

interval på ca. ét kvartal imellem hver handelsdag er for at undersøge, hvorvidt der optræder 

væsentlige forskelle og udviklinger mht. effekten af MTF’erne, der specielt i 2009 og 2010 er 

begyndt at vinde væsentlige markedsandele (se afsnit 4.1.3 Fragmenteringen af markedet). Dog 

skal det tilføjes, at ved benyttelse af nøjagtigt opdelte intervaller, svarende til 3 måneder imellem 

hver handelsdag, burde 1. juni 2009 have været foretrukket frem for 3. juli 2009. Baggrunden for 

dette valg skal dog findes i manglende handelsdata for Brisa. Således var kun Turquois registreret 

som handelsplads for Brisa, via Equiduct’s Marketviewer den 1. juni 2009.  

Analysen foretager en sammenligning af individuelle aktier, med udgangspunkt i rene 

handelsdata, fordelt per handelsplatform (hhv. Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris, NYSE 

Euronext Lissabon, London Stock Exchange, OMX, Turquoise, Chi-X, BATS Trading Europe og 

NASDAQ OMX Europe, se bilag 4 for illustration af hvilke aktier der handles på disse MTF’er). 

Handelsdata forløber, for de danske aktiers vedkommende, over en handelsperiode på 8 timer, kl. 

9.00-17.00, hvorimod handlen i de fire øvrige europæiske aktier forløber over en handelsdag på 

8½ timer, kl. 9.00-17.30. En afgrænsning er dog foretaget således, at den første – og sidste time 

for hver handelsdag er udeladt, grundet åbnings- og lukkeauktioner på de forskellige 

handelsplatforme. Derudover indbefatter kravet for en volatilitetsanalyse, at handelsdata kan 

rekvireres i en time før – og efter en afvigelse i en given aktiekurs, på tværs af handelsplatforme. 

En illustration af den beskrevne fremgangsmåde for generering af brugbart data findes i bilag 5. 

Rent metodisk bliver en række HVIS-sætninger og VBA-koder, se bilag 6, udledt i Excel for at 

skabe de rette betingelser for inddelingen. Data konsolideres herefter i 5-sekunders intervaller og 

de intervaller, i hvilke handler er foregået, bliver poolet på hhv. kurser og volumen, for herved at 

kunne klarlægge en intervalspecifik Volume Weighted Average Price (herefter ”VWAP”). 

VWAP udregnes som følger: 
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PVWAP = Volume Weighted Average Price 
Pj = prisen på handel j 
Qj = volumen på handel j 
j = hver individuel handel som finder sted indenfor 5-sekunders intervallet 

 
Grunden til at VWAP anslås som værende et passende mål for sammenligningen er, at man 

herved eliminerer mindre afvigelser og derved udelukkende identificerer de største og mest 

betydningsfulde afvigelser. Idet VWAP netop er et vægtet mål for prisen, er det ensbetydende 

med, at faktiske udsving må være større end de identificerede udsving, grundet vægtningen. Dette 

implicerer ligeledes, at der ved mere end én handel indenfor et givent interval, altid vil eksistere 

en højere og en lavere pris end VWAP-prisen. Alternativet til VWAP er mange, hvoriblandt den 

rene gennemsnitspris, hvor summen af kurser, for et givent antal handler indenfor et specifikt 5-

sekunders interval, divideres med antallet af handler. Problemet med dette alternativ er dog, at en 

skævvridning kan forekomme, hvis ganske små handler, eksempelvis som et led i en større Block 

Trade7, bliver gennemført til priser der er markant anderledes end markedskursen. Hvis disse 

medregnes med samme vægt som de væsentligt større andele af denne Block Trade, vil en ligeligt 

fordelt vægt af samtlige handler medføre en gennemsnitspris, der ikke vil være retvisende og 

brugbar for indeværende analyse. Der vil med andre ord forekomme en række af ”fejl”, der 

elimineres ved benyttelse af VWAP. 

Måden hvorved disse afvigelser bliver identificeret, sker ved en tværsnitssammenligning af 

prisstillelsen ved de enkelte fondsbørser/MTF’er, ved en afvigelse på +/- 2‰ (multiplikation med 

hhv. 0,998 og 1,002) i Excel. Således er det muligt at identificere de intervaller, hvor en sådan 

afvigelse har fundet sted. 

Efterfølgende bliver der foretaget en individuel udrensning, i afvigelser, der ikke retmæssigt er 

opstået. Dette kan eksemplificeres ved handler foretaget på London Stock Exchange, hvor flere af 

disse bærer betegnelsen NT (Negotiated price immediate publication) eller NK (Negotiated price 

delayed publication requested), hvilket tillægger disse handler det faktum, at de indberettes med 

                                                           
7 Block Trades er defineret som handler med en volumen på minimum 10.000 aktier, jf. 
http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=MonthlyMarketSummaryDefs 
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en hvis forsinkelse, se vedlagte Excel-ark for opstilling og udredning. Resultatet af disse ordre-

typer er væsentlige prisafvigelser i forhold til markedskursen - i visse tilfælde med adskillige 

procent. 

Endeligt bliver de ”retmæssige” afvigelser identificeret og en analyse af volatiliteten i handels-

perioden én time før – og efter afvigelsen, bliver gennemført for at kunne be- eller afkræfte 

hvorvidt afvigelserne medfører højere – eller lavere volatilitet. 

3.4.2 Sekundære data 

Ved sekundære data forstås forskellige rapporter og analyser om MiFID, tidligere undersøgelser 

af Best Execution – både overordnet og mere detaljeret, interviews samt e-mail-korrespondance 

med fondsbørser (OMX og LSE), MTF’er (BATS og Burgundy), banker (handelsmedlemmer, 

Danske Bank, Saxo Bank) EU og CESR. Ligeledes benyttes øvrige data, så som bøger, artikler, 

notater og præsentationer for at styrke og understøtte afhandlingens konklusioner. Derudover må 

inddragelse af en interessesent som EU styrke reliabiliteten, idet graden af objektivisme må 

sandsynliggøres at være stor. 

3.5 Afgrænsning og kritik af analysedesign 

3.5.1 Metodemæssig afgrænsning 

Kvaliteten af de indsamlede handelsdata, i forbindelse med volatilitetsanalysen, vurderes på 

baggrund af deres karakteristika, som ubehandlede rådata, både at være pålidelige og valide, 

såvel som relevante. Idet de ikke er blevet behandlet, eksisterer der ikke risiko for manipulation 

af disse data. Der eksisterer dog altid en fejlmargin i forhold til behandlingen samt bearbejd-

ningen af disse data, denne vurderes dog at være minimal. 

Et datagrundlag som udelukkende er baseret på data fra de, i indeværende opgave valgte 

selskaber, risikerer desuden at give fejlagtige konklusioner, hvis disse selskaber ikke er en god 

proxy for hele det europæiske marked. Dette være sig i forskellige tilgange til eksempelvis Best 

Execution samt SOR, på både det teknologiske og strategiske plan. Selskaberne er dog blevet 

udvalgt efter moden overvejelse, for at give et så diversificeret og nuanceret overblik som muligt. 

Grundet omfanget af MiFID, bliver dette overblik skabt på baggrund af en række afgrænsninger 
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samt antagelser, som er påkrævet for at kunne komme frem til de, i analysen, fundne kon-

klusioner. 

Alternative statistiske og finansielle værktøjer, kan ikke afvises at lede til væsentligt anderledes 

udfald af volatilitetsanalysen. Det vurderes dog, at det valgte analysedesign, eller med andre ord 

valget af størrelser, grænser, faktorer, værktøjer, tidligere studier etc., er sket med omtanke, samt 

med henblik på at give det bedst mulige fundament, til at kunne besvare problemformuleringen 

og dens underpunkter i indeværende afhandling.  

Derudover kan den metodemæssige overvejelse, med relation til den i afhandlingen analyserede 

tidsperiode, diskuteres. Perioden medio 2009 – medio 2010 har været præget af unormal høj 

volatilitet på de globale aktiemarkeder, hvorfor konklusionerne i opgaven kan vise sig at være 

markant anderledes, end i ”normale” perioder. Der har dog ikke været mulighed for at benytte 

alternative datagrundlag, idet MiFID blev indført i 2007 og MTF’er først blev opstartet på det 

europæiske marked, i den analyserede tidsperiode. Disse forhold forsøges behandlet og 

respekteret, således at den mest valide konklusion opnås. 

3.5.2 Analysemæssig afgrænsning 

Der ønskes udelukkende fokus på det finansielle plan, med andre ord er de juridiske og 

skattemæssige implikationer af MiFID, ikke af interesse for indeværende undersøgelse. 

Derudover afgrænses der fra behandling af andre finansielle instrumenter, end aktier. Desuden vil 

undersøgelsen alene tage udgangspunkt i en dansk institutionel investors synspunkter og 

interesser, primært i relation til Best Execution. Dette fokus antages overordnet, at være i hele 

markedets interesse, selvom andre interessenter kan have anderledes og måske i visse tilfælde 

decideret modsatrettede interesser. Her tænkes specielt på de regulerede markedspladser samt 

nationale Central Counterparty Clearing Houses (herefter benævnt ”CCP”). Undersøgelsen tager 

dog ikke, i sine konklusioner, hensyn til forskelle i adfærd og holdninger ved den enkelte 

institutionelle investor, ej heller i forhold til mindre institutionelle investorer, private investorer, 

daytradere etc. Den danske institutionelle investors interesser og perspektiver antages således at 

være tilnærmelsesvis sammenfaldne med intentionen bag MiFID, herunder Best Execution-

definitionen. Dette grundet deres karakteristika som værende væsentlige markedsdeltagere 

besiddende relativt store markedsandele. 
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Analysen beskæftiger sig udelukkende med det europæiske marked, hvor den empiriske del tager 

udgangspunkt i de primære og største indices, markeder, fondsbørser og MTF’er på dette marked. 

Data er løbende indsamlet i april måned 2010 og omfatter data, ud fra tidligere anførte datoer. 

Grundet dato for dataindsamling er MTF’en NASDAQ OMX Europe (herfter benævnt 

”NEURO”) medtaget i analyse og argumentation, dog skal det nævnes, at denne lukkes ned pr. 1. 

juli 2010, hvorefter handelsmedlemmer tilbydes overflytning til Equiduct Trading8. Forfatterne er 

foruden dette, ikke bekendte med ændringer i bl.a. lovgivning, i relation til MiFID, der kan have 

indvirkning på undersøgelsens konklusioner, der er indtrådt efter juni 2010. 

Forudsætningen for en række beregninger i den empiriske analyses behandling af delfaktoren 

Pris, antager nomalfordeling ved aktieafkast. Afkast på aktier er som udgangspunkt ikke 

normalfordelt, men højreskæve, idet der eksisterer en naturlig grænse for aktiefald (værdien 0), 

hvorimod aktiestigninger ikke besidder nogen øvre grænse. Ved beregning af realiseret volatilitet 

under volatilitetsanalysen beregnes og anvendes logaritmiske aktieafkast (ln-afkast eller log-

afkast) i stedet for ”almindelige” procentvise afkast. Baggrunden for denne metodik skal ses i et 

ønske om at modellere afkast til at være tilnærmet normalfordelte, hvorved det bl.a. er muligt at 

betragte positive og negative aktieafkast identisk. 

Forudsætningen for benyttelse af en grænse for volatilitetsudsving på 2‰ bunder i velfunderede 

vurderinger og overvejelser, samt tidligere erfaringer fra analyser og tests af Circuit Breakers, på 

netop det danske aktiemarked, (Zitawi & Heinen, 2009). 

Delfaktoren art findes ikke relevant på samme vis som de øvrige delfaktorer, ifm. udførelsen af 

Best Execution, hvorfor denne ikke medtages i den empiriske analyse. Dog er en undersøgelse af 

begrebet blevet gennemført, for at kunne foretage en velovervejet beslutning om afgrænsning, jf. 

bilag 1. 

 

 

                                                           
8 Fondsbørsmeddelelse af 28. april 2010 fra Nasdaq OMX. 
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4. Teoretisk Analyse 

4.1 Introduktion til MiFID 

Den 10. maj 1993 indførte Rådet For De Europæiske Fællesskaber, direktivet ISD9 

(Investeringsservicedirektivet), der udstak retningslinjer for handel med værdipapirer i EU. 

Retningslinjerne blev udfærdiget med baggrund i ønsket om en forenkling af værdipapirhandel på 

tværs af landegrænserne i EU. ISD danner dermed rammen for MiFID10 (Markets in Financial 

Instruments Directive). MiFID er en hjørnesten i EU Kommissionens ”Financial Services Action 

Plan” (FSAP) og er revolutionerende ved den måde, hvorpå det radikalt har ændret hele 

strukturen på det europæiske værdipapirmarked. Dette værende både på det konkurrencemæssige 

–, lovmæssige – og økonomiske plan.11 

Hovedformålet med direktivet er at indføre fælles retningslinjer og lovgivning for de deltagende 

europæiske lande (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein), for herved at øge graden af 

transparens på det finansielle marked. Direktivet skal således ses som en pendant til det 

harmoniserede amerikanske marked, hvor der dagligt handles på tværs af statsgrænser på flere 

handelsplatforme. Specielt har MiFID rent regulativt, gennem opstramningen af reglerne for god 

forretningsskik, haft en meget stærk indvirkning, både ved gennemførelse af handler (før og 

efter) samt ved ekstern rapportering. I forlængelse af liberaliseringen af markedet, via det 

nedbrudte børsmonopol, vil dette have væsentlige konsekvenser for den eksisterende struktur på 

de europæiske finansielle markeder. 

Forskellene mellem ISD og MiFID er mange. Hvor ISD med ændringen ”M4” (indført den 11. 

februar 2003)12 bestod af 67 paragraffer, består MiFID af hele 169 paragraffer (heraf 73 

paragraffer der omhandler strukturen af direktivet og 96 paragraffer der behandler 

implementeringsmål).13 Med andre ord består MiFID af mere end fem gange så mange 

paragraffer som det oprindelige ISD, vedtaget den 10. maj 1993, og mere end dobbelt så mange 

paragraffer efter indførelsen af ”M4”. Dette tilkendegiver detaljeringsgraden som, ikke 

overraskende, er til stede i MiFID, da dette direktiv netop har til formål, at åbne op for forskellige 

                                                           
9 ISD - Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer 
10 MiFID - EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV - 2004/39/EF 
11 The MiFID Revolution s. 1 
12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:DA:PDF 
13 The MiFID Revolution s. 39 – tabel 2.2 
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barrierer på de finansielle markeder i Europa. Hidtil har disse markeder været strengt reguleret, 

ved såkaldt ”passporting”, indført af ISD, hvor man ved korrekt overholdelse af direktivets 

anordninger, fik adgang til at udbyde services til andre europæiske lande. 

Hvor ISD blev skabt med dét formål, at sikre en bedre investorbeskyttelse ved fri etableringsret 

og fri udveksling af tjenesteydelser for investeringsselskaber, så har MiFID åbnet op for 

konkurrencen på værdipapirhandelsmarkedet i Europa ved at bryde det hidtidige børsmonopol.  

Hvor ISD tog udgangspunkt i specifikke forpligtelser for hhv. hjemland og værtsland ved en 

handel, har MiFID åbnet dette, ved bl.a. at tillade etablering af alternative markedspladser – 

såkaldte MTF’er. Ved at udlicitere informationsrettigheder, har man ligeledes gjort det muligt for 

deciderede dataudbydere, benævnt Data Vendors, at udnytte deres IT-kapaciteter til at formidle 

før- og efterhandelsinformation. Derudover er der sket en lempelse af reglerne omkring 

forskellige OTC-handelstyper, ved f.eks. at tillade Systematic Internalisers, i form af de største 

banker/investeringsbanker og investeringsselskaber, samt ved at åbne op for den institutionelle 

investors mulighed for handel via skjulte ordrer, gennem såkaldte Dark Venues (se afsnit 4.1.2 

Handelsplatforme og - metoder). 

De væsentligste områder som MiFID har til formål at ændre og forbedre er: 

1) Forøget transparens i form af højere krav til en mere deltajeret informationsgivning 

både før- og efter handlers gennemførelse. 

2) Større investorbeskyttelse, bl.a. ved opdeling af investorer i de tre subgrupper; 

godkendte modparter, professionelle klienter samt detailkunder, alt afhængig af den 

enkelte investors kendskab til markedet og dets virke. 

3) Best Execution – den bedst mulige handel for den involverede investor, under 

hensyntagen til en række delfaktorer omhandlende bl.a. handelspris og transaktions-

omkostninger. 

Før implementeringen af MiFID var den generelle opfattelse, at direktivet ville have svært ved at 

tilvejebringe fordele for investor. Dette bundede bl.a. i en frygt for, at omkostningerne for 

markedsdeltagerne på de finansielle markeder ville blive abnorme, grundet de forberedelser, der 

var nødvendige i relation til de nye krav, herunder markedssituationen som MiFID ville medføre. 
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Det kunne i sidste ende betyde, at implementeringsomkostningerne ville overstige de besparelser 

som investor ville kunne opnå ved de, gennem synergi-effekter, billigere transaktioner på tværs af 

landegrænser. For mange af de mindre markedsdeltagere, er kravene til IT-kapacitet og -

funktioner nærmest umulige at opfylde, hvorimod store internationale deltagere, der i god tid har 

forberedt sig på implementeringen, har haft væsentligt bedre forudsætninger for at operere på 

markedet og hermed erobre større markedsandele. For at give et indtryk af hvilke ressourcer, de 

største banker og investeringsfirmaer i Europa, indtil videre har afsat i relation til MiFID, kan det 

nævnes, at Danske Bank, ifølge eget udsagn, har investeret ca. kr. 150 mio. i funktioner og IT, 

samt at 400 medarbejdere har deltaget i forberedelsesarbejdet14. Hertil kan nævnes, at FSA, det 

engelske finanstilsyn, pre MiFID, estimerede de samlede omkostninger for den engelske del af 

industrien, til 870 mio. - £1 mia. i engangsomkostninger og efterfølgende årlige omkostninger på 

£100 mio.15 

Man kan således forestille sig, at forberedelsesprocessen til MiFID-implementeringen, på langt 

sigt, vil være af en enorm betydning, da det i sidste ende kan føre til konsolideringer i form af få 

store finansielle centre i EU, bestående af de bedst forberedte markedsdeltagere. Adskillige 

interessenter på det finansielle marked, er dog ikke nødsaget til at gennemføre en MiFID-

kompatibel investering. Således gælder det f.eks. for mindre finansielle institutioner, herunder 

lokalbanker, sparekasser, investeringsforvaltningsselskaber, fondsmægler-selskaber o.lign., der 

ikke er noteret som handelsmedlemmer på de finansielle handelsplatforme, at kravene fra MiFID 

er væsentligt lempeligere sammenlignet med store finansielle institutioner. Fælles for alle 

finansielle institutioner, uanset størrelse, er dog kravet om klassificering af klienter (se afsnit 

4.1.1 Klassificering af klienter ifølge MiFID). 

På nuværende tidspunkt har der dog vist sig, at være overraskende gode resultater for den 

institutionelle investor, som følge af MiFID. Bl.a. er de direkte handelsomkostninger blevet 

æsentligt formindsket, grundet den intensiverede konkurrence, på det nu fragmenterede marked.16 

                                                           
14 Jf. Danske Banks hjemmeside vedrørende MiFID: http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-
Governance/kontroller/compliance/Pages/MiFID.aspx  
15 FSA, Financial Service Authority. jf. estimat fra den 24. november 2006: http://complianceandprivacy.com/News-
FSA-costs-and-benefits-of-MiFID.asp  
16 Report of the conference on ”MiFID: One Year On” 
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4.1.1 Klassificering af klienter ifølge MiFID 

Ifølge MiFID er der krav om, at kunder/klienter klassificeres ud fra erfaring og investeringsprofil 

på værdipapirmarkedet. Post MiFID er det tilladt for investeringsselskaber, forsat at klassificere 

professionelle kunder i samme kategori, ud fra en vurdering af kundens opfyldelse af kravene iht. 

MiFID, jf. artikel 71, betragtning 6. Klassificeringen afgør bl.a. hvor store hensyn, børsmægler 

skal tage overfor den enkelte kunde. Grunden til denne skildring skyldes, at det implicit 

forventes, at en godkendt modpart vil have samme forudsætninger som børsmægler, hvad angår 

kendskab til markedet og reglerne om god forretningsskik. Ligeledes forudsættes professionelle 

kunder at have tilstrækkeligt kendskab til markedet via deres virke. ”God forretningsskik”-

reglerne er dog også gældende for denne kundegruppe (professionelle kunder), dog med færre 

implikationer end ved detailkunder. Detailkunder ydes den højeste grad af investorbeskyttelse, da 

disse betragtes som novicer indenfor det finansielle marked og dermed de mest sårbare. 

Klassificeringen af kunder skal dog ikke kun betragtes som en positiv ”investorbeskyttelse”, da 

det ligeledes giver investeringsrådgivere og børsmæglere mulighed for, nemmere at agere ved 

handel med værdipapirer, idet der nu eksisterer klare retningslinjer og oplysninger om den 

enkelte kunde. Professionelle kunder klassificeres, ifølge bilag II i MiFID, som kunder der; 

”besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne 

investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risici i forbindelse hermed.” 

Der eksisterer derudover tre tilhørende kriterier, hvoraf en klient skal opfylde minimum to, for at 

kunne komme i betragtning som en professionel kunde; 

1. klienten har foretaget transaktioner, i betydelig størrelse, på det relevante marked med en 

gennemsnitsfrekvens på ti per kvartal, over de sidste fire kvartaler. 

2. størrelsen af klientens portefølje af finansielle instrumenter, defineret som inkluderende 

kontante indskud og finansielle instrumenter, overstiger €500.000 (ca. kr. 3.725.000). 

3. klienten arbejder – eller har arbejdet i den finansielle sektor i minimum ét år i en professionel 

stilling som kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenester. 

 

Ovenstående segmentering af kunder, medfører således mere omfattende krav til Compliance-

funktioner, herunder risikostyring og intern revision samt ledelsesrapportering og uddannelse, 
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styring af interessekonflikter og herved outsourcing af flere funktioner. Disse krav er, som 

gennemgået ovenfor, gældende for langt de fleste aktører på det finansielle marked, doger de 

proportionale med størrelse samt aktivitet på de finansielle markeder, og skaber således et 

fundament i MiFID, grundet dets vidtrækkende omfang. 

På trods af at kravene til kundesegmentering er en hjørnesten i MiFID, medfører direktivet 

væsentligt større implikationer for selve handlen på de finansielle markeder. I de følgende afsnit 

vil der således ske en behandling af segmenteringen indenfor handelsplatforme, hvilket ligeledes 

har været en direkte konsekvens af MiFID. Selve klassificeringen af de forskellige 

handelsplatforme, der agerer på det europæiske finansielle marked, sker ud fra følgende tre 

definitioner: 

- Primære marked (IPO, emissioner og free float): 

o Reguleret marked (Fondsbørs) 

- Sekundære marked (free float): 

o Multilateral Trading Facility (MTF) 

- Tertiære marked (udenfor det regulerede marked): 

o Over-The-Counter (OTC) 

o Systematic Internalisers (SI) 

o Dark Venues (Dark Pools og Crossing Networks) 

Ovenstående handelsplatforme er alle kendetegnet ved forskellige lovmæssige krav til 

transparens og restriktioner. Specielt kravene til offentliggørelse af før og efterhandels-

information er interessante, idet det er her, hvor handelsplatformene for alvor differentieres og 

skaber muligheder for deres medlemmer. 

Som tidligere nævnt, har denne fragmentering af markedet, se bilag 7 for illustration, medført 

ændringer i markedsstrukturen og markedsopbygningen, hvilket har ledt til væsentligt reducerede 

markedsandele for de regulerede markeder. Som det også vil blive diskuteret yderligere i det 

følgende afsnit, så er denne markedsstruktur under kontinuerlig tilpasning, hvor specielt de 

mindre EU-medlemslande, står foran store omvæltninger. Således tilkæmper det sekundære og 

tertiære marked sig stadig større andele af det samlede marked, hvilket uundgåeligt vil ramme de 

regulerede markeder. 



MiFID – revolutionerende eller ej? – en undersøgelse af Best Execution fra en dansk institutionel investors perspektiv 

Kandidatafhandling på Cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2010 
Christian Heinen & Jacob Zitawi 

 

Side 29 af 121 
 

De nye muligheder der er opstået i markedet har, som tidligere nævnt, ført til væsentlig mere 

kompleksitet og forvirring, for både de lovgivende og kontrollerende instanser, såvel som 

markedsdeltagere og udenforstående observatører. For at skabe et overordnet billede af den nye 

situation på det europæiske marked, har CESR indført en såkaldt MiFID database hvor samtlige 

aktier, fondsbørser, MTF’er, Systematic Internalisers, Dark Venues og Central Counterparties 

(CCP’er) skal registreres officielt.17 Således søger denne database at skabe et overblik for alle 

interessenter, samt en større grad af transparens ved før- og efterhandelsinformation. Dog bliver 

kvaliteten og reliabiliten af denne database diskuteret af markedsinteressenter, hvorfor CESR har 

tillagt dette område stort fokus.18 En uddybende forklaring af den nyopståede markedstrend på 

det europæiske marked samt hvilke implikationer der kan forventes fremover, følger i 

nedenstående afsnit. 

4.1.2 Handelslandskab og – metoder 

Tilgangen af en række nye handelsplatforme og – metoder, er forekommet som følge af MiFID. 

Kombinationen af disse har resulteret i et tydeligt skift i markedsandelene på de finansielle 

markeder i EU. Det skal dog pointeres, at MiFID ikke har revolutioneret det globale marked ved 

denne tilkomst, men blot understreget en tydelig tendens. Princippet bag både handelsplat-

formene og – metoderne har eksempelvis eksisteret på det amerikanske marked i flere årtier. 

Det Sekundære marked - Multilateral Trading Facility (”MTF”) 

Begrebet MTF er udledt fra MiFID, der søger at give plads til alternative børser/handelsplatforme 

på det finansielle marked i Europa. At handelsplatformen er multilateral, betyder at handlen på 

disse foregår på tværs af landegrænserne i Europa, og dermed gør handlen mere fleksibel, samt 

skaber bedre gennemførelsesmuligheder for den institutionelle investor. Selve MTF-begrebet er 

dog ikke altid til at forstå og kvantificere, idet det dækker over en paraply af flere forskellige 

undertyper af alternative handelsplatforme. Det søges således i dette afsnit, at redegøre for MTF-

definitionen, samt den paraply af underkategorier begrebet dækker over. Den generelle 

markedsdefinition af en MTF, lyder som udgangspunkt: 

                                                           
17 CESR MiFID database: 
http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=4&language=0&pageName=Home  
18 Jf. CESR rapport: Impact of MiFID on equity secondary markets functioning, afsnit 4.2.2. Quality of the CESR 
MiFID database. 
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”et system der samler adskillige tredjepartskøbere og – sælgere af værdipapirer og finansielle 

instrumenter, og således agerer matching-system.19 

Disse matching-systemer oprettes typisk af velpositionerede internationale banker/investerings-

banker og etablerede fondsbørser, der ønsker at få en del af likviditeten på det finansielle marked. 

Indtjening herved sker bl.a. via direkte og indirekte handels- og medlemsomkostninger samt ved 

videresalg af før- og efterhandelsinformation til f.eks. Data Vendors. 

Konkurrencen på ”MTF-markedet” må dog stadig argumenteres at befinde sig i en startfase. 

Konsekvensen heraf har været konsolideringer i branchen, på trods af at mindre – samt nye 

spillere til stadighed dukker op og tilbyder nye alternativer via differentieret service og 

prisstruktur for medlemmer. En uddybelse af selve konkurrenceintensiteten på ”MTF-markedet” 

vil blive behandlet i afsnit 4.1.3 Fragmenteringen af markedet. Som nævnt, har definitionen ledt 

til en række underkategorier til MTF-begrebet, som overordnet set kan opdeles som følger: 

• Alternativ markedsplads, eks. First North og Alternext. 

• Alternativ handelsfacilitet/platform, eks. Turquoise og Chi-X. 

Alternative markedspladser, også benævnt organiserede MTF’er, er kendetegnet ved at tilbyde 

børsnotering af selskaber, størrelsesmæssigt ofte small- og mid-capselskaber. Da en alternativ 

markedsplads er underlagt MTF-begrebet, er de lovmæssige krav, som stilles til f.eks. regnskabs-

aflæggelse og noteringsprospekt, mindre i omfang, sammenlignet med de regulerede 

markedspladser på det primære marked. Dermed åbner MTF’er af denne type op for, at 

iværksætter-/vækstvirksomheder kan optages til handel og dermed opnå en større egenkapital, 

således at deres forudsætninger for fremtidig vækst er etableret. En sidste væsentlig forskel fra de 

alternative handelsfaciliteter under MTF-begrebet, er at de alternative markedspladser ikke 

optræder multilateralt, hvilket betyder, at selskaber noteret på f.eks. First North, ikke kan handles 

på handelsplatforme uden for NASDAQ OMX Nordic. 

Den anden type MTF, der ligeledes er den mest udbredte, er deciderede handelsplatforme/-

faciliteter hvor der ikke er mulighed for børsnotering. Deres virke består i stedet i at tilbyde 

handel med aktier på tværs af landegrænser, i den valuta i hvilken aktien er noteret. Større banker 

                                                           
19 Egen opstillet definition med baggrund i indsamlet information fra litteratur, artikler og hjemmesider. 
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og investeringsfirmaer skal, som det er tilfældet med fondsbørser, opkobles til disse handels-

platforme og registreres som handelsmedlemmer, hvorefter handel kan foregå som ved en hver 

anden reguleret markedsplads. 

Hvad angår de juridiske krav til MTF’er, så er disse meget sammenlignelige med de regulerede 

markedspladser. Således behandler artikel 29 og 30 i MiFID, gennemsigtighedskrav til MTF’er 

hhv. før og efter handel. Før-handelskravene iht. artikel 29: 

”Medlemsstaterne stiller mindst krav om, at investeringsselskaber og markedsoperatører, der 

driver MHF20, offentliggør de aktuelle købs- og salgskurser og markedsdybden ved disse kurser, 

hvilket bekendtgøres gennem selskabernes systemer til handel med aktier, der er optaget til 

handel på et reguleret marked.” 

Artiklen stiller således ganske begrænsede krav, hvad angår offentliggørelse af før-

handelsinformation, og det må siges at være stort set identisk med før-handelskravene for de 

regulerede markeder, jf. artikel 44. Samme lighed gør sig gældende hvad angår kravene til efter-

handelsinformation. Efterhandelskravene for MTF’er iht. artikel 30: 

”Medlemsstaterne stiller mindst krav om at krav om, at investeringsselskaber og 

markedsoperatører, der driver en MHF, offentliggør kurser, omfang og tidspunkt for 

transaktioner gennemført i facilitetens systemer med aktier, der er optaget til handel på et 

reguleret marked.” 

Disse krav er stort set identiske med artikel 45, for de regulerede markeder. En væsentlig forskel 

mellem fondsbørser og MTF’er, som f.eks. Chi-X og Turquoise, er den ikke-eksisterende kontakt 

mellem de noterede selskaber og MTF’er. Således er MTF’er ikke forpligtet til at modtage og 

videregive fondsbørsmeddelelser, regnskabsaflæggelser, prospekter etc., men i stedet til blot at 

optræde som matching-system for interesserede tredjeparter. 

Det tertiære marked - (OTC) 

Overordnet set dækker det tertiære marked over de muligheder for handel, som går uden om de 

primære – og sekundære markeder, og som kan forekomme med både kendte – og ukendte 

                                                           
20 Multilateral Handelsfacilitet, dansk betegnelse for MTF. 
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modparter. På de europæiske finansielle markeder udgøres det tertiære marked først og fremmest 

af handelstypen kaldet OTC (Over-The-Counter).  

OTC dækker over den form for aktiehandel, som foregår uden om et reguleret marked, eller med 

andre ord i situationer, hvor to børsmæglere/modparter bliver enige om pris og mængde i en 

given aktie. Der er dog stadig krav om at handlen, efter udførsel, bliver offentliggjort til 

markedet. I takt med de stadigt højere krav til informationsgivning for noterede selskaber, vil 

flere små – og mellemstore virksomheder have svært ved at opfylde disse og vil formentlig på 

baggrund heraf, ikke blive handlet andet end OTC. Der er således væsentlige forskelle mellem 

det primære-/sekundære marked og det tertiære marked, hvad angår før- og 

efterhandelsinformation. Det tertiære marked stiller, ifølge betragtning 53 i MiFID, ingen krav til 

førhandelsinformation ifm. OTC-handler, men der er en undtagelse ifm. handel via bankernes 

egne bøger, hvilket bliver gennemgået i nedenstående afsnit om Systematic Internalisers. 

Hvad angår krav til offentliggørelse af efterhandelsinformation, er det tertiære marked, herunder 

OTC-handler, indbefattet af artikel 28 i direktivet, hvilket må argumenteres at være meget 

sammenligneligt med kravene i artikel 30 for MTF’er, blot med den forskel at transaktioner 

foregår uden om et reguleret marked. 

Med fokus på andelen af OTC-handler på aktiemarkedet i Europa, estimeres denne, ifølge FESE 

(2010), at udgøre op til 30-40% af den samlede handelsomsætning i 2009. Dette estimat er dog 

inklusive handel via SI’er samt Dark Venues (Dark Pools og Crossing Networks), hvilket bliver 

gennemgået i de efterfølgende afsnit. På trods af det, til dels usikre estimat fra FESE, må det dog 

konkluderes, at OTC-markedet er særdeles omfattende og således har en afgørende betydning for 

det europæiske marked.  

Det tertiære marked - Systematic Internalisers 

Selve SI-begrebet blev introduceret som et led i MiFID og er defineret som følger, jf. artikel 4, 

betragtning 7: 

”»selskab, der systematisk internaliserer (systematic internaliser)«: investeringsselskab, som på 

organiseret, hyppigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer 

uden for et reguleret marked eller en MHF.” 
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Begrebet dækker over en lang række af store internationale banker/investeringsbanker verden 

over, der regelmæssigt og på systematisk basis matcher købs- og salgsordrer fra kunder, internt i 

huset. For at kunne udnytte denne mulighed i markedet, er det påkrævet, at de pågældende 

aktører, som tidligere nævnt, registreres officielt ved CESR og fremgår af CESR MiFID-

databasen. I skrivende stund omfatter denne liste i alt 12 finansielle institutioner som udfører SI, 

heriblandt Danske Bank og Nordea Bank Danmark, se bilag 8. Indførelsen af SI-konceptet via 

MiFID, skal ses som en måde hvorpå det europæiske værdipapir-marked kan bryde med den 

klare centralisering af handler via fondsbørser, der hidtil har været gældende i det meste af 

Europa. SI har dog også pre MiFID været et lovligt redskab og er specielt blevet benyttet i 

Angelsaksiske lande, såsom Storbritannien og USA. Reguleringen søger således nu, at 

harmonisere de finansielle markeder i Europa. 

Som tidligere nævnt, stiller direktivet således kun krav til efterhandelsinformation ved det 

tertiære marked, dog med en differentiering hvad angår SI. Her stiller direktivet således også krav 

til førhandelsinformation, via begrebet ”bindende prisstillelse”. Ifølge artikel 27 indbefatter dette: 

”Medlemsstaterne stiller krav om, at selskaber, der systematisk internaliserer i aktier, 

offentliggør bindende prisstillelser på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og 

som de systematisk internaliserer, og for hvilke der findes et likvidt marked. For aktier, som der 

ikke findes et likvidt marked for, skal selskaber, der systematisk internaliserer, meddele 

prisstillelserne til deres kunder efter anmodning.” 

Som det er tilfældet med det generelle tertiære marked, skal SI’er ligeledes opfylde kravene til 

offentliggørelse af efter-handelsinformation, jf. tidligere nævnte artikel 28.  

Den systematiske handel foregår primært i de mest likvide aktier, idet handlen sker udenfor det 

regulerede marked. Prisstillelsen for SI’er skal desuden være i overensstemmelse med spreadet på 

det åbne marked og bliver delvis klassificeret som et underbegreb til handel på OTC-markedet. 

Nedenstående illustration giver et indblik i hvorledes Carlsberg B, over en toårig periode, fra 

3/12-2007 til 3/12-2009, er handlet via Nordea Bank Danmark’s egne bøger. 
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Figur 3 – Carlsberg B kursudvikling i Nordea Bank Danmark

Som det fremgår af illustrationen, ligger intervallet for højest 

hhv. SI’er og markedet meget tæt, hvilket indikerer, at SI’er følger markedskursen på det givne 

aktiv, der bliver handlet. Dette stemmer overens med MiFID’s a

stiller bindende prisstillelser. SI’er kan på eget initiativ vælge at handle til priser, der er bedre, 

end det markedet kan tilbyde, eller med andre ord, inden for markedets spread. Dette vil oftest 

forekomme ved Block Trades, hvor SI’er forhandler sig frem til en aftale som er gunstig for 

begge parter. Det kan dog godt lade sig gøre for SI’er at handle udenfor markedets spread, 

såfremt det er uden for markedets åbningstid. Som det fremgår af det fremhævede udsnit i figur 

3, overstiger SI høj, markedets høj, hvilket eksempelvis kan skyldes at Carlsberg B er blevet 

handlet på andre aktiemarkeder end det danske, til priser der oversteg kursen på Carlsberg, 

intradag på det danske marked. 

Det tertiære marked - Dark Venues

Begrebet Dark Venues (handelsplatforme for skjulte ordrer/transaktioner)

række muligheder for institutionelle investorer, for at 

volumener/værdier. Via Dark 

udføre Block Trades på samme vis som det er muligt for mindre private investorer

mindre andele. De identiske muligheder er særdeles vigtige

                                                           
21 http://www.quantprinciple.com/invest/index.php/docs/realworld/darkpools/
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Nordea Bank Danmark 

Som det fremgår af illustrationen, ligger intervallet for højest – og lavest gennemførte pris for 

hhv. SI’er og markedet meget tæt, hvilket indikerer, at SI’er følger markedskursen på det givne 

aktiv, der bliver handlet. Dette stemmer overens med MiFID’s artikel 27, som påkræver at SI’s 

stiller bindende prisstillelser. SI’er kan på eget initiativ vælge at handle til priser, der er bedre, 

end det markedet kan tilbyde, eller med andre ord, inden for markedets spread. Dette vil oftest 

s, hvor SI’er forhandler sig frem til en aftale som er gunstig for 

begge parter. Det kan dog godt lade sig gøre for SI’er at handle udenfor markedets spread, 

såfremt det er uden for markedets åbningstid. Som det fremgår af det fremhævede udsnit i figur 

overstiger SI høj, markedets høj, hvilket eksempelvis kan skyldes at Carlsberg B er blevet 

handlet på andre aktiemarkeder end det danske, til priser der oversteg kursen på Carlsberg, 

intradag på det danske marked.  

Dark Venues
21

 

Dark Venues (handelsplatforme for skjulte ordrer/transaktioner)

række muligheder for institutionelle investorer, for at handle i det skjulte

ark Venues er det således muligt, for institutionelle 

på samme vis som det er muligt for mindre private investorer

iske muligheder er særdeles vigtige for likviditeten på de finansielle 
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end det markedet kan tilbyde, eller med andre ord, inden for markedets spread. Dette vil oftest 

s, hvor SI’er forhandler sig frem til en aftale som er gunstig for 

begge parter. Det kan dog godt lade sig gøre for SI’er at handle udenfor markedets spread, 

såfremt det er uden for markedets åbningstid. Som det fremgår af det fremhævede udsnit i figur 

overstiger SI høj, markedets høj, hvilket eksempelvis kan skyldes at Carlsberg B er blevet 

handlet på andre aktiemarkeder end det danske, til priser der oversteg kursen på Carlsberg, 

Dark Venues (handelsplatforme for skjulte ordrer/transaktioner) dækker over en lang 
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markeder, idet institutionelle investorer og private investorer er to vidt forskellige 

markedsdeltagere med forskellige strategier, hvorfor der bør skelnes på markederne. At lade 

institutionelle investorer handle på de private investorers vilkår, ville betyde uforholdsmæssig 

stor volatilitet i markedsprisen og således også et mere nervøst marked. På trods af at handel via 

Dark Venues er et forholdsvist nyt fænomen på de finansielle markeder, så oprinder konceptet, 

om hemmeligholdelse af visse dele af en handel, flere hundrede år tilbage i historien.22 Handel 

via såkaldt dark liquidity, som det kendes i dag, skyldes primært politiske ændringer fra SEC i 

USA i 1980’erne. Den efterfølgende fulde implementering af Reg. NMS og MiFID, hhv. den 8. 

oktober og 1. november 2007, havde begge til formål at tilskynde konkurrencedygtige priser via 

alternative handelspladser, hvorfor udbredelsen af Dark Venues for alvor så dagens lys. 

Overordnet set er Dark Venues kategoriseret som OTC-handler og optræder derfor ikke i 

ordrebøgerne på de regulerede markeder. Ifølge MiFID er der således kun pligt til at offentliggøre 

efter-handelsinformation, hvis der anmodes om dette. Selve udførelsen af handlen sker igennem 

såkaldte ATS (Alternative Trading Systems23) der matcher bud og udbudsordrer i et lukket 

system. Ordren placeres i dette system og automatisk matching med en ukendt modpart 

forekommer. Grundet den lave grad af transparens bliver Dark Venues ofte forvekslet med de 

øvrige begreber til det tertiære marked. For at skabe større forståelse herfor, følger et overblik:  

1. Crossing Networks: begrebet dækker over et netværk bestående af to eller flere 

investeringsselskaber, der forbinder dele af deres handelssystemer med hinanden. Via dette 

lukkede netværk oprettes en form for skjult og virtuel ”handelsplatform”, uden om det 

regulerede marked, hvor investeringsselskaber placerer ordrer og lader dem matche mod 

hinanden. Ifølge MiFID skal disse handler dog foregå til en kurs der afspejler den reelle 

markedspris, som tilfældet med SI, men netværket muliggør således skjulte Block Trades. 

 

2. Dark Pools: dette indbefatter større og mere systematiske systemer, hvor medlemmer kan 

placere ordrer, der efterfølgende matches med en ukendt modpart. I modsætning til Crossing 

Networks, så har modparterne i Dark Pools ingen idé om med hvem der handles, idet antallet 

af medlemmer kan være utrolig omfattende. Dark Pools kan både være selvstændige eller 

                                                           
22 Kilde: https://customers.reuters.com/community/equities/market_eye/liquidity.aspx  
23 Eksempler på ATS; Liquidnet, Posit, Instinet og Sigma X. 
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styrede af investeringsselskaber, MTF’er og regulerede markedspladser. Som det er 

kendetegnet ved alle Dark Venues, så er muligheden for Block Trades uden om det 

regulerede marked, og dermed lavere handelsomkostninger, én af de primære fordele ved 

Dark Pools. 

Ovenstående overblik viser med al tydelighed, at Dark Venues er opstået som en reaktion fra 

institutionelle investorer på baggrund af en efterspørgsel som markedet ikke har kunnet 

efterkomme. Reaktionen kan således henledes til forskellige årsager, herunder hastighed og 

sandsynlighed for gennemførelse af handel, tilstrækkelig likviditet, skjult handelsstrategi og 

opnåelse af tilstrækkelig anonymitet, der dermed forhindrer konkurrerende markedsdeltagere i at 

påvirke udførelsen af en handelsstrategi. En afgørende følge af skjult handel, er en 

handelsomkostningsminimering for de institutionelle investorer. Liquidnet, udbyder af ATS til 

handel via Dark Pools, argumenterer således i en artikel fra Business Week, at en rabat ved Block 

Trading bør være en naturlig følge af de frie markedskræfter.24 Det skal ligeledes, i tillæg til 

dette, nævnes at Dark Venues også gør det nemmere at handle small- og midcap aktier, der ofte 

er mindre likvide og derfor vanskeligere at handle på de regulerede markeder - i særdeleshed ved 

større volumener. 

Grundet tilkomsten af denne nye type af handelsmulighed, findes det relevant at klarlægge 

markedsforholdene på det europæiske marked. En oversigt over Crossing Networks og Dark 

Pools der opererer på det europæiske marked, og samtidig er registreret af CESR, findes i bilag 9. 

Registreringen fra CESR har, som tilfældet med SI’er, til hensigt at sikre, at aktørerne 

offentliggører korrekt efterhandelsinformation og dermed lever op til reguleringen efter MiFID’s 

artikel 13. 

Ud fra bilaget kan det konstateres, at Dark Venue-markedet besidder en relativt lille markeds-

andel af den samlede daglige aktiehandel på det europæiske marked. Som det fremgår, omfatter 

Dark Venue-handel i Europa, per december 2009, således kun ca. 0,77% af den samlede 

handelsomsætning, volumenmæssigt svarende til ca. 1,12%. Det skal dog bemærkes, at tabellen 

ikke er udtømmende og således kun repræsenterer en liste over de største, offentligt tilgængelige, 

                                                           
24 Business Week, den 3. Oktober 2007, “Big Traders Dive Into Dark Pools”. 
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aktører på markedet. Ifølge estimater foretaget af Rosenblatt Securities Inc., findes det at Dark 

Venues i Europa uofficielt udgør ca. 2

Foretages en sammenligning med det amerikanske mar

udviklede indenfor Dark Venues, forholder markedsandelene sig noget anderledes. Ifølge 

Rosenblatt Securities Inc. udgør markedsandelen ca. 10,15% af den samlede handlede volumen i 

december 2009.25 Som det er tilfældet med 

CrossFinder den klart største spiller, med ca. 20% markedsandel i USA og ca. 28% i Europa. 

Således har CrossFinder haft en stigning det seneste år, på ca. 128,87% i volumen. For yderligere 

information vedrørende markedsfordeling i Europa henvises til bilag 

Grundet udviklingen i USA indenfor dette område kunne man forestille sig, at 

amerikanskbaserede platforme, på sigt, vil forsøge at penetrere det europæiske marked, grundet 

uudnyttet markedspotentiale samt 

4.1.3 Fragmenteringen af markedet

Markedet fragmenteres kontinuerligt, i stadigt højere grad, post MiFID. Således er handlen på de 

primære børser i Europa blevet fordelt ud på adskillige alter

fokus er på den danske institutionelle investor, er der i nedenstående analyse taget udgangspunkt i 

det danske OMXC20-indeks, i et forsøg på at illustrere hvorledes konkurrencen har påvirket 

handelsmønsteret hos handelsmedlemmerne i dette indeks.

Figur 4 – Handelsfordeling i OMXC20 i perioden juli 2008 

                                                           
25 Det skal dog nævnes, at denne markedsandel, er baseret på de 17 sandsynligvis største Dark Venues, som det er 
valgt at følge. 
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aktører på markedet. Ifølge estimater foretaget af Rosenblatt Securities Inc., findes det at Dark 

Venues i Europa uofficielt udgør ca. 2-3% af det samlede handelsvolumen. 

Foretages en sammenligning med det amerikanske marked, som må siges at være det mest 

udviklede indenfor Dark Venues, forholder markedsandelene sig noget anderledes. Ifølge 

Rosenblatt Securities Inc. udgør markedsandelen ca. 10,15% af den samlede handlede volumen i 

Som det er tilfældet med det europæiske marked, så er Credit Suisse’s 

CrossFinder den klart største spiller, med ca. 20% markedsandel i USA og ca. 28% i Europa. 

Således har CrossFinder haft en stigning det seneste år, på ca. 128,87% i volumen. For yderligere 

markedsfordeling i Europa henvises til bilag 9. 

Grundet udviklingen i USA indenfor dette område kunne man forestille sig, at 

amerikanskbaserede platforme, på sigt, vil forsøge at penetrere det europæiske marked, grundet 

uudnyttet markedspotentiale samt muligheden for at tilbyde større differentiering til klienter.

Fragmenteringen af markedet  

Markedet fragmenteres kontinuerligt, i stadigt højere grad, post MiFID. Således er handlen på de 

primære børser i Europa blevet fordelt ud på adskillige alternative børser og handelspladser. Idet 

fokus er på den danske institutionelle investor, er der i nedenstående analyse taget udgangspunkt i 

indeks, i et forsøg på at illustrere hvorledes konkurrencen har påvirket 

smedlemmerne i dette indeks. 

Handelsfordeling i OMXC20 i perioden juli 2008 – april 2010 
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aktører på markedet. Ifølge estimater foretaget af Rosenblatt Securities Inc., findes det at Dark 

 

ked, som må siges at være det mest 

udviklede indenfor Dark Venues, forholder markedsandelene sig noget anderledes. Ifølge 

Rosenblatt Securities Inc. udgør markedsandelen ca. 10,15% af den samlede handlede volumen i 

det europæiske marked, så er Credit Suisse’s 

CrossFinder den klart største spiller, med ca. 20% markedsandel i USA og ca. 28% i Europa. 

Således har CrossFinder haft en stigning det seneste år, på ca. 128,87% i volumen. For yderligere 

Grundet udviklingen i USA indenfor dette område kunne man forestille sig, at 

amerikanskbaserede platforme, på sigt, vil forsøge at penetrere det europæiske marked, grundet 

muligheden for at tilbyde større differentiering til klienter. 

Markedet fragmenteres kontinuerligt, i stadigt højere grad, post MiFID. Således er handlen på de 

native børser og handelspladser. Idet 

fokus er på den danske institutionelle investor, er der i nedenstående analyse taget udgangspunkt i 

indeks, i et forsøg på at illustrere hvorledes konkurrencen har påvirket 
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Ud fra ovenstående figur 426 fremgår det med al tydelighed, at handlen i OMXC20-aktier er 

allokeret ud på flere af de alternative handelsplatforme i stadigt højere grad, henover perioden juli 

2008 – april 2010. Specielt MTF’erne Chi-X, Turquoise og BATS har erobret betydelige andele 

af handlen, målt på handelsomsætning. I april 2010, den senest observerede måned, foregår 

9,96% af handlen i OMXC20 på Chi-X, Turquoise står for 1,85% af handlen og BATS 1,73%. 

Nedenstående figur 5 giver et detaljeret indblik i udviklingen af markedsandele på OMXC20-

indekset for disse MTF’er, på tværs af observationsperioden. De resterende MTF’er (NEURO, 

NYSE Arca og Burgundy) har hver især, over hele perioden, en andel af handlen på under 0,5% 

hvilket medfører, at de ikke findes interessante på samme vis som de tre, i figuren viste, MTF’er. 

Der eksisterer således en markant stigende tendens for alle tre MTF’ers vedkommende. På trods 

af et positivt udsving for Turquoise i november 2009 og et negativt udsving for Chi-X i januar 

2010, har de sammenlagt overtaget 13,54% af den samlede handel i indekset. Over observations-

perioden svarer dette til en stigning på 1.265,36%! For yderligere illustrationer af udviklingen i 

markedsandele for hhv. FTSE100, DAX40, CAC40 og PSI-20, henvises til bilag 10. 

 

Figur 5 – Udviklingen I markedsandele for handel i OMXC20-indekset
27

 

De regulerede markeder har, indirekte, via deres ejerskab af MTF’er, således også sat deres præg 

på konkurrencen i dette marked. Eksempelvis er Turquoise ejet af LSE, mens NYSE Arca Europe 

hører under NYSE Euronext og NASDAQ OMX Europe under NASDAQ OMX Group. 

                                                           
26 Kilde: http://fragmentation.fidessa.com/fragulator/  
27 Kilde: http://fragmentation.fidessa.com/fragulator/  
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Det bliver ofte diskuteret, hvorvidt den øgede liberalisering af værdipapirmarkedet har gavnet 

investor. Der er intet entydigt svar på diskussionen, da den øgede fragmentering har medført både 

positive og negative konsekvenser. 

På den positive front har fragmenteringen naturligvis ført til øget konkurrence og dermed en 

betydelig formindskelse af handelsomkostninger på fondsbørserne, hvilket vil blive uddybet i den 

empiriske analyse. En høj grad af konkurrence er ofte med til at fremme innovativ tænkning, idet 

nedbrudte entry barrierer medfører, at flere aktører vil entrere markedet hvormed kampen om 

likviditet, kunder og i sidste ende profit intensiveres. 

Af negative bivirkninger kan bl.a. nævnes, at markedet i Europa er præget af høje compliance- 

samt IT-omkostninger i forbindelse med MiFID, grundet kravet om større transparens samt 

kravet om at gøre MiFID implementerbart. 

Ser man ud over omkostningsdelen, har fragmenteringen ligeledes medført negative kon-

sekvenser for den institutionelle investor, i form af høj spredning af likviditet, mindre handels-

størrelser samt en svagere prisfastsætning.  

Det er almen kendt, at en høj grad af likviditet tiltrækker investorer og, derfor har MTF’ernes 

indtræden på det europæiske marked vanskeliggjort situationen for alle parter, idet den samme 

likviditet hermed er opdelt på mange forskellige markedspladser. Dette vil højest sandsynligt 

resultere i, at SOR automatiske algoritmesystemer (se afsnit 4.1.4 Algoritmehandel & Smart 

Order Routing) som lokaliserer de bedst mulige priser i markedet, givet en række betingelser, 

bliver påkrævet for at opfylde kravene om Best Execution. 

Hvad angår de direkte handelsomkostninger har fragmenteringen af markedet for før – og 

efterhandelsdata gjort transaktionsomkostningsanalyser mere omfattende og komplicerede. På 

trods af intentionen om et mere transparent marked, har det i stedet vist sig, at det sandsynligvis 

er blevet mindre gennemsigtigt, grundet de mange nye spillere på markedet. Adskillige løsninger 

på dette problem kan komme i spil, såsom at kopiere det amerikanske Consolidated Tape 

System28, en elektronisk service der blev indført i 1976, som opsamler al før- og efterhandelsdata 

                                                           
28 Meddelelse fra SEC om erklæringen af Consolidated Tape Plan iht. paragraf 17a-5 og the Securities 
Exchange Act of 1934, Exch. Act. Rel. No. 34-10,787 (May 10, 1974), 39 Fed. Reg. 17799 
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i én overordnet enhed, således at markedet får et nemt og hurtigt overblik i realtid (se afsnit 4.2 

Reg. NMS vs MiFID, under delafsnittet ”Før – og efterhandelsinformation”). 

4.1.4 Algoritmehandel & Smart Order Routing 

For at intensivere konkurrencen på det amerikanske marked, har SEC opstillet en række krav, til 

hvorledes Best Execution kan opnås. Dette har resulteret i, at størstedelen af handel i 

amerikanske værdipapirer foregår via algoritmesystemer.  

SOR er et værktøj til at effektivisere disse algoritmehandler. Ved at ”scanne” markedet for den 

bedste pris, givet opsatte betingelser, for en bestemt udvalgt aktie, er det muligt for et 

handelsmedlem at handle på flere handelsplatforme og hermed øge sandsynligheden for Best 

Execution til deres kunder. I Europa benyttes SOR ikke i samme grad som i USA, hvilket 

primært skyldes MiFID og de mere lempelige krav til Best Execution på det europæiske marked 

(for sammenligning mellem USA og Europa – se afsnit 4.2 MiFID vs Reg. NMS). 

Algoritmehandel dækker over automatiseret handelsgennemførsel, og det unikke ved algoritmer 

er hastigheden hvormed disse bliver eksekveret. Ifølge Jesper Svensson, er gennemførelsestiden 

for en automatiseret handel, blevet forkortet fra 150 millisekunder til kun ét enkelt, over perioden 

2004-2008. Med andre ord er algoritmehandel med hastige skridt blevet effektiviseret det seneste 

årti, specielt med indførelsen af MiFID og dets krav og opfordring til Best Execition. Der er dog 

visse farer forbundet med disse automatiserede handler, idet de ofte er indstillet til at handle på 

øjeblikkelige trends i markedet og ikke med baggrund i fundamentalanalyser og lignende. 

Algoritmer for såkaldte stop-loss ordre er en form for risikoafdækning, som bl.a. flere større 

institutionelle investorer benytter, for herved at beskytte positioner i porteføljer. 

Hvis kravene i Europa skærpes, således at Best Execution bliver defineret mere præcist, som 

tilfældet på det amerikanske marked, vil det uden tvivl medføre en øget benyttelse af services og 

systemer som f.eks. SOR. Modstykket til de elektroniske systemer der som nævnt, gennemsøger 

markedet for de bedste handelsmuligheder, vil være at benytte ”manuel scanning”, hvorved 

børsmæglere individuelt skal overvåge de forskellige handelsplatforme, hvorpå en given aktie 

handles, for derefter at tage beslutningen og agere ud fra, hvor Best Execution estimeres at blive 

opnået. Dette vil dog være en tidskrævende proces og idet hurtighed er én af de faktorer, man 

som børsmægler skal tage højde for, vil det samtidig udfordre hvorvidt denne faktor bliver tillagt 
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betydelig vægt. Idet kravene fra MiFID dog kun udstikker, at den enkelte institutionelle investor 

skal udføre Best Execution ud fra egen vurdering, betragtes det af størstedelen af investorer, som 

tilfældet pre MiFID, at udlæggelse af ordrer på hovedmarkederne, hvor likviditeten er størst, vil 

være optimalt.29 På trods af at denne fortsatte tendens post MiFID, er der ved at ske gradvise 

ændringer i markedet, primært grundet de væsentligt lavere handelspriser der udbydes af MTF’er, 

for yderligere analyse se afsnit 4.1.3 Fragmenteringen af markedet. Det observeres således 

tydeligt, at der sker en markant nedgang i den samlede handelsomsætning, i de forskellige landes 

hovedindices, henover perioden juli 2008 – april 2010. 

Rent teknisk fungerer SOR, som det fremgår af illustrationen i bilag 11, ved at et handelsmedlem 

placerer en ordre i ordrebogen, hvorefter ordren bliver gennemført såfremt prisen, givet 

eventuelle forud fastsatte antagelser om bl.a. ordretype, er den bedst mulige. Hvis dette ikke er 

tilfældet, vil ordren blive videresendt til en SOR, der er opkoblet til flere alternative 

handelsplatforme, hvor den givne aktie handles. 

Ved denne algoritmiske tilgang til handel, vil sandsynligheden for at opnå bedst mulig 

gennemførelse, være mere plausibel, sammenlignet med manuel udførelse eller opkobling til kun 

én handelsplatform. Dette understøttes desuden af Robert Barnes, Managing Director, Equities, 

UBS, som i sin præsentation på Burgundy-seminaret, redegjorde for at udviklingen i SOR, 

pegede mod flere og mindre handler, grundet fragmenteringen på markedet.  

Mere avancerede SOR’s tager foruden pris, ligeledes højde for transaktions-omkostninger, 

ordredybde osv., hvorved sandsynligheden for Best Execution ud fra MiFID’s opfattelse, alt 

andet lige bør være forbedret. Dog medfører disse ekstra antagelser også, at forsinkelse af handel 

(såkaldt latency) øges, hvilket dermed kan berøre effektiviteten af Best Execution. Samlet set må 

det dog opsummeres, at grundet MiFID’s omfangsrige krav, via delfaktorer til Best Execution, 

antages en udbredelse af SOR at være en selvfølge. Dog må det argumenteres, at konceptet 

fremstår særdeles komplekst, hvorfor en yderligere udredning og analyse af området fremføres i 

den empiriske analyse. 

                                                           
29 Competition in EU securities trading and post-trading, working paper, European Commission, Brussels – May 
2006 
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Som fastslået tidligere, samt i indeværende afsnit, er fragmenteringen i USA af væsentligt større 

omfang, hvor bl.a. benyttelsen af SOR’s er mere fremskreden. Der eksisterer dog på trods af 

dette, stadig store ligheder mellem MiFID og Reg. NMS. Nedenstående afsnit vil således søge at 

afklare, på hvilke væsentlige områder denne forskel indfinder, samt hvorledes en fremtidig 

udvikling kan forventes i Europa. 

4.2 MiFID vs Reg. NMS 

I USA findes en pendant til MiFID, benævnt Reg. NMS (Regulation National Market System). 

Direktivet bygger på Securities Market Act af 1934 og National Market System af 1975, der 

bekendtgøres og beskrives af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), det amerikanske 

svar på Finanstilsynet, som følger: 

"a series of initiatives designed to modernize and strengthen the national market system for 

equity securities." 30 

Reg. NMS er således et direktiv, der på tværs af USA’s statsgrænser, udgør et fælles regelsæt for 

handel med værdipapirer. Med andre ord har man forsøgt at revolutionere de amerikanske 

finansielle markeder, på samme vis som MiFID forsøger at gøre det i Europa, ved en 

fragmentering af værdipapirmarkedet. På baggrund af dette findes det interessant, at undersøge 

hvilke forskelle der eksisterer mellem MiFID og Reg. NMS, på forskellige udslagsgivende 

områder. I det følgende vil tre kerneområder blive sammenlignet;  

• Definitionen af Best Execution 

• Før – (quotes) og efter – (transaktioner) handelsinformation 

• Effektiviteten af infrastrukturen bag Clearing & Settlement  

Disse områder er primært interessante grundet konkurrencen om likviditet. Når fragmentering af 

et værdipapirmarked forekommer, er det afgørende at vide, hvorvidt markedskvaliteten forbedres 

eller forringes som følge af den intensiverede konkurrence. En stigning i antallet af handels-

platforme vil overordnet set, på den ene side medføre lavere transaktionsomkostninger for 

investor, men på den anden side føre til forringelse i opdateringen af priser, da decentralisering af 

                                                           
30 http://www.sec.gov/rules/final/34-51808.pdf 
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aktiehandel medfører højere krav til IT-systemer, således at information opdateres i tilnærmet 

realtid. Det er dermed et spørgsmål om balance – og arbejdet for at finde den optimale løsning. 

4.2.1 Definition af Best Execution 

Begrebet Best Execution afviger betydeligt ved en sammenligning mellem USA og Europa. I 

indeværende afsnit forsøges det udspecificeret, hvilke deciderede forskelle der eksisterer mellem 

det amerikanske - og europæiske marked. 

• MiFID 

Ifølge MiFID er Best Execution baseret på, at den institutionelle investor/børsmægler skal træffe 

alle rimelige forholdsregler for at opnå Best Execution. Artikel 21 i MiFID nævner disse 

forholdsregler og udtrykker ligeledes, at den enkelte børsmægler har pligt til at udføre ordrer på 

de for kunden gunstigste betingelser:  

Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, når de udfører ordrer, træffer alle 

rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder, idet de tager 

hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, 

art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af ordren. Investeringsselskabet 

er dog, når der foreligger en specifik instruks fra kunden, altid forpligtet til at udføre ordren efter 

den specifikke instruks.31 

Der er naturligvis krav om hensyntagen i forbindelse med ordrers gennemførelse, men i realiteten 

lægger MiFID op til, at det enkelte handelsmedlem, som tidligere nævnt, ud fra egen vurdering 

vælger den metode der vurderes mest fordelagtig. Der er dog krav om, at kunder skal 

klassificeres som; detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter (Casey & 

Lannoo, 2009) – se afsnit 4.1.1 Klassificering af klienter ifølge MiFID. Derudover er det 

væsentligt at bemærke, at MiFID’s definition af Best Execution bygger på den samlede 

omkostning ved en transaktion. Det er således et helhedsbillede hvor både pris og en række 

delfaktorer tages i betragtning, jf. artikel 21 i MiFID.  

 

                                                           
31 MiFID, artikel 21  
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Som nævnt ovenfor, lægger MiFID desuden op til et større fokus på algoritmehandel, via SOR, 

hvilket i mange år har været dominerende for aktiehandlen i USA. Ifølge Kim Lilmose, Head of 

Trading i Danske Markets, Danske Bank, er konkurrencen intensiveret i en sådan grad, at 

konkurrenter på det europæiske marked, placerer deres servers til automatisk handel, så tæt på 

London som muligt, idet dette er hjemsted for flere af de største MTF’er (bl.a. Chi-X, Turquoise 

og BATS). Denne placering vælges som et led i bestræbelserne på, at optræde som bedste 

udbyder, idet den taktiske placering kan minimere den givne investors latency. Dette på trods af 

at latency-begrebet opererer med forsinkelser i mikrosekunder, hvilket stadig vurderes at udgøre 

en forskel ved algoritmehandel.32 

 

En gennemgående diskussion ift. MiFID og Best Execution er spørgsmålet om, hvorvidt søgning 

efter den bedst mulige pris overskygger umiddelbarhed. Umiddelbarhed er i denne forbindelse 

defineret som hastigheden af ordregennemførelsen, kombineret med visheden om selvsamme 

gennemførsel. Tid er således også i denne forbindelse en væsentlig faktor. 

 

Skinner (2007) nævner to forskellige definitioner på Best Execution, en værdibaseret definition; 

 
”placing trades via a broker-dealer or automated trading system in order to realise the maximum 

value of the firm’s investment decisions.” 

 
Og en omkostningsbaseret definition: 
 

“placing trades with the intent of minimising transactional implementation costs.” 

 
På baggrund af dette afsnit kan det argumenteres, at den værdibaserede definition skildrer 

situationen på det amerikanske marked, idet netop pris anvendes som primær faktor, hvorimod de 

europæiske markedsdeltagere fokuserer på den samlede omkostning, direkte og indirekte, hvor 

det primære mål er minimering heraf. 

 

 

 

                                                           
32 Møde onsdag den 3. marts 2010 med Kim Lilmose, Head of Trading i Danske Bank  
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• Reg. 2MS 

Hvad angår Reg. NMS og det amerikanske marked, har børsmægler, ifølge SEC, pligt til at søge 

den bedst mulige handel (Best Execution) som, indenfor rimelighedens grænser, er tilgængelig 

ved en klient’s ordre.33 Med andre ord skal børsmægler evaluere samtlige ordrer der modtages 

samt hvorledes disse kan udføres mest hensigtsmæssigt. Tre af de væsentligste faktorer 

børsmægler skal tage i betragtning er; muligheden for at opnå en bedre pris end bud/udbud på det 

givne tidspunkt, hastigheden af transaktionen og sandsynligheden for at transaktionen vil blive 

gennemført. Prisen har som nævnt førsteprioritet, hvorimod de øvrige to faktorer får sekundær 

betydning. For at opnå bedste pris, har de enkelte handelsplatforme pligt til at videresende ordrer 

til konkurrerende handelsplatforme, hvis et mere attraktivt spread måtte være til stede (National 

Best Bid and Offer, herefter benævnt ”NBBO”). Dette vil oftest ske via SOR, hvor algoritmer 

udfører transaktionen automatisk. Modsat Reg. NMS stiller MiFID, som nævnt, ikke krav til 

dette, i det udelukkende børsmægler/handelsmedlemmet har ansvaret for udførelse af Best 

Execution. 

Samlet set må det argumenteres, at der eksisterer væsentlige forskelle, for så vidt angår definition 

og procedurer for opfyldelse af Best Execution, hvor specielt MiFID stiller betydelige krav til 

børsmægler, da denne har ansvaret for allokering og Best Execution. For at imødekomme disse 

udfordringer i relation til MiFID, søges forskellige løsninger udviklet hvoraf SOR og såkaldte 

Complex Event Processing-engines34, benyttes i størst omfang. 

4.2.2 Før – og efterhandelsinformation  

Både Reg. NMS og MiFID har opstillet færre, men strengere krav hertil, primært for at øge 

graden af transparens på markedet. En øget transparens har således til hensigt at skabe et mere 

investorvenligt værdipapirmarked hvor både private – og institutionelle investorer bliver 

tilgodeset. Specielt større institutionelle investorer, er dybt afhængige af at modtage valid og 

retvisende data hvad angår før- og efterhandelsinformation, hvor erhvervelsen af denne, specielt 

pre MiFID og Reg. NMS, var behæftet med store omkostninger. 

 

                                                           
33 http://www.sec.gov/answers/bestex.htm 
34 Dataindsamler der giver mulighed for at behandle og analysere markedsdata i realtid, jf. 
http://www.securitiesindustry.com/reports/19_46/22037-1.html 
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• MiFID  

MiFID fremsætter, modsat Reg. NMS, intet krav om offentliggørelse af statistisk information 

angående kvaliteten af de transaktioner der bliver gennemført, ej heller at al information skal 

konsolideres i et enkelt system. Derimod opererer MiFID med et liberaliseret marked for 

offentliggørelse af handelsinformation, således at konkurrencen på dette marked ligeledes er 

intensiveret, grundet tilkomsten af nye Data Vendors. MiFID’s bestemmelser fokuserer således 

på udfordringen ved offentliggørelse –, formidling – og konsolidering af data. Herved kan 

eksterne Data Vendors penetrere markedet med forskellige ydelser indenfor videregivelse af 

handelsinformation og bearbejdning heraf. Dette er væsentligt forskelligt fra den hidtidige 

situation, hvor al information skulle offentliggøres via den fondsbørs, hvorpå aktien var noteret 

til handel. 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne øgede transparens, post MiFID, er med til at forøge 

markedskvaliteten samt tiltrække mere likviditet. Madhawan, Porter & Weaver (2005) 

argumenterer således, at transparens uden tvivl har en effekt på både handelsomkostninger og 

likviditet, men kun til en vis grad. Deres vurdering lyder, at kvaliteten af markedseffektivitet 

bliver forringet, ved en så høj grad af transparens som MiFID eksempelvis indbyder til, idet 

transaktionsomkostninger bliver uforholdsmæssigt høje, bl.a. ved handler udført via limit-ordrer. 

Dette skal forstås på den måde, at alle limit-ordrer kan ses som en form for optioner (puts og 

calls), som skaber en såkaldt ”straddle”, en kombination af en købt call-option og en købt put-

option (Copeland & Galai, 1983). 

Når kravene til førhandelsinformation bliver strammet, vil de børsmæglere, der normalt 

indlægger limit-ordrer (limit order traders), og dermed store mængder likviditet, i markedet, ikke 

finde det gunstigt. De vil således ikke have adgang til den samme mængde information, som de 

børsmæglere, der på konstant basis matcher ordrer på markedsvilkår (market order traders). De 

vil desuden opleve forhøjede omkostninger i forhold til overvågning af handler og der vil således 

opstå en ubalance i markedet, når market order traders udnytter optioner fra de indlagte limit-

ordrer. Likviditeten vil derved forringes i takt med at limit-ordrer bliver stadigt sjældnere, idet 

limit order traders vil være mindre villige til at tilbyde ”gratis” optioner til markedet i form af 

limit-ordrer. Konsekvensen af dette vil være forringet likviditet, udvidet spread og øget 

volatiltiet. Samme tilgang til transparens deles desuden af Thuesen (2004) der konkluderer, at 
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likviditeten til en hvis grad stiger i takt med øget adgang til information. Dog vil for meget 

information have en modsatrettet indvirkning på markedet. 

• Reg. 2MS 

Ved Reg. NMS stilles der krav om, at markedet, herunder handelspladserne, jævnligt skal 

offentliggøre standardiseret statistisk information, bl.a. vedrørende kvaliteten af handler, samt 

konsolidere handelsinformation i et overordnet system.35 Som tilfældet i Europa, er markedet for 

handelsdata og information ligeledes meget liberaliseret i USA, hvorfor handelspladser kan 

videresælge denne information til adskillige Data Vendors, hvorved informationen spredes i 

markedet. Der stilles dog krav om, at Data Vendors desuden skal videresende denne information 

og data til én overordnet enhed/system, benævnt Consolidated Tape Association, der 

efterfølgende konsoliderer data på en sådan måde, at et klart og tydeligt overblik for markedets 

interessenter opstår. 

Denne systematiske konsolidering af data har været et af de primære kritikpunkter i relation til 

MiFID. Det paradoksale herved er dog, at de primære argumenter for en konsolidering af 

information, går på større markedstransparens, hvilket ligeledes er et af de primære mål med 

MiFID. Måden hvorved information offentliggøres i Europa er således, med baggrund i 

ovenstående argumenter, med til at skabe et mere uoverskueligt overblik over data og 

information der genereres og udsendes i markedet. Ved at skabe større similaritet mellem det 

amerikanske og europæiske marked og dermed basis for mere grænseoverskridende aktivitet, vil 

det være muligt at skabe større transparens på begge markeder, herunder specielt Europa, samt 

drage nytte af akkvirerede erfaringer og således vil positive synergieffekter antageligt være til 

stede. 

Større similaritet markederne i mellem vil desuden have en direkte indflydelse på markedet for 

Data Vendors, idet de med stor sandsynlighed kan fremføre et korrekt ”billede” af de finansielle 

markeder, hvorved konkurrencen imellem disse i stedet vil foregå på relaterede services. Det må 

dog argumenteres, at på trods af forskelle markederne i mellem, er konkurrencen allerede her 

intensiveret væsentligt. Således er der post MiFID og Reg. NMS, sket en betydelig fragmentering 

i markedet for informationsservices (Delaney, 2004). Disse omfatter bl.a.; videregivelse af 

                                                           
35 http://www.sec.gov/rules/final/34-51808fr.pdf - afsnit II-B-2 
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selskabsspecifikke informationer (Corporate actions, regnskaber, justeringer etc.), adgang til 

analyser af selskaber og makroøkonomi, værktøjer til at udføre analyse, ekspertkommentarer, live 

tv og radioudsendelser samt løbende performanceopgørelser. 

Som en ekstra parameter hertil kan desuden nævnes, at flere MTF’er individuelt forsøger, ud fra 

egne handelsplatforme og kontakt i markedet, at tilbyde gratis adgang til ordrebøger på tværs af 

samtlige markedsplatforme, både historisk samt i realtid. Hertil tillægges mulighed for gratis 

månedlige analyser/referater af markedet og forventninger hertil. Disse muligheder skal således 

ses som en modreaktion til de etablerede Data Vendors, som tilfældet med konkurrencen mellem 

handelsplatforme, med Maker-Taker strategi som konkurrenceparameter. 

4.2.3 Markedssituationen for Clearing & Settlement 

Clearing & Settlement vedrører processen der efterfølger en handels indgåelse. Mere præcist er 

der tale om den proces, der bliver igangsat fra en ordre matches til den er afviklet og 

efterfølgende overført (udtrukket) til (af) investors depot. 

• MiFID  

Post MiFID og et såkaldt Code of Conduct, er der opstået stor konkurrence på Clearing & 

Settlement-markedet i Europa. Hele 19 Central Clearing Counterparties (herefter benævnt 

”CCP”) har aktiviteter på det europæiske marked,36 hvor specielt store CCP-huse som SIX x-

clear, EuroCCP og EMCF, opstået post MiFID, spiller en afgørende rolle. Pre MiFID havde de 

nationale værdipapircentraler således en form for monopol på clearing og settlement af handler, 

hvilket også afspejlede sig i priserne – for yderligere analyse, se afsnit 5.4 Gennemførelses – og 

Afregningssandsynlig (Clearing & Settlement). Den øgede konkurrence post MiFID har således 

medført priser, der er væsentligt lavere end hvad de integrerede clearingenheder kunne tilbyde 

pre MiFID. Det naturlige resultat af dette, har været at en fondsbørs som OMX, har været 

nødsaget til at ændre strategi, således at handelsmedlemmer tilbydes at kunne vælge individuelt 

mellem adskillige CCP-huse, ved udførelsen af den afsluttende del af transaktionen. Denne øgede 

tilkomst af CCP-huse har efterfølgende medført, at markedsaktørerne må tænke alternativt for at 

bibeholde markedsandele, hvorfor bl.a. ovennævnte tre CCP’er, har indgået samarbejde. Således 

muliggør interoperabiliteten mellem disse CCP’er, at medlemmer kan tilknyttes flere forskellige 

                                                           
36 http://www.eachorg.eu/each/EACH_information/?contentId=11976 
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CCP-huse ved clearing og settlement af transaktioner, både nationalt og internationalt, og ikke 

som tidligere, ét CCP-hus.37 

• Reg. 2MS  

På det amerikanske marked opererer Depository Trust & Clearing Corporation (herefter benævnt 

”DTCC”), verdens største udbyder af efterhandelsservices af finansiel karakter, der samtidig er 

USA’s eneste Clearing & Settlement-enhed. Den konsoliderede enhed er ejet af NYSE, 

NASDAQ, AMEX samt en række børsmæglere, fondsmæglere, banker og investeringsbanker.38 

En helt evident fordel ved DTCC er, prissniveauet for Clearing & Settlement-ydelser, hvilket må 

siges at være særdeles lavt, sammenlignet med det europæiske marked. Denne observation 

supporteres også i NERA Economic Consulting’s rapport af 2004. Grunden hertil må med stor 

sandsynlighed tillægges de klare stordriftsfordele der opstår, ved udelukkende at have én 

Clearing & Settlement-enhed på markedet. Derudover bør ejerskabet også tillægges stor 

betydning, idet ejerne er selvsamme forbrugere af disse ydelser. Således skabes der en stor grad 

af efficiens på området, idet ingen af forbrugerne/ejerne af disse services, har interesse i at 

forhøje priserne. Forholdsvis høje priser vil ellers under ”normale” omstændigheder eksistere ved 

en, som i DTCC’s tilfælde, monopollignende tilstand. 

Samlet set må markederne for Clearing & Settlement-ydelser argumenteres at være væsentligt 

forskellige, både hvad angår fokus og strategi. Hvorvidt det europæiske marked på sigt tenderer 

mod amerikanske tilstande, er yderst vanskeligt at forudsige. Dog er det sikkert, at 

stordriftsfordele med al tydelighed præger branchen, hvorfor det europæiske marked 

sandsynligvis vil opleve, at Clearing & Settlement-ydelser på sigt vil udføres ud fra 

oligopolistiske tilstande. DTCC’s indtog på det europæiske marked, i form af EuroCCP, er 

ligeledes et udtryk for, at branchen opererer under ”normale” økonomisk-teoretiske 

omstændigheder, hvor konkurrence er den drivende parameter for innovation og differentiering. 

Som helhed fremstår det tydeligt, at sammenligneligheden mellem Europa og USA, er særdeles 

stor. Dette er dog ikke overraskende, idet MiFID på mange områder er similært med National 

Market System af 1975 og det nytilkomne Reg. NMS. Dog er der taget forbehold for, at MiFID 

                                                           
37 http://ir.NASDAQ.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=389295 
38 http://www.dtcc.com/about/business/customers.php 
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skal implementeres på tværs af nationale grænser og ikke som i USA, hvor Reg. NMS opererer 

på tværs af statsgrænser. Desuden har Europa Kommissionen valgt at fokusere anderledes, 

specielt hvad angår kravene til Best Execution og markedsrapportering, herunder hvilke 

forpligtelser den enkelte markedsinteressent har hertil. 

4.3 Volatilitetsanalyse – Realiseret Volatilitet og GARCH 
 

Modellen for Realiseret Volatilitet 

Realiseret volatilitet er en metode, der benyttes til at måle, hvad der reelt er foregået i markedet i 

en given aktie. Modsætningen til dette er implicit volatilitet, som refererer til markedets 

vurdering af fremtidig volatilitet. Disse to metoder benyttes ofte til vurdering af hvorvidt en aktie 

er attraktiv at handle, eller med andre ord, hvorvidt aktien er over- eller undervurderet.  

Metoderne er mange ved beregning af realiseret volatilitet og i denne afhandling er det valgt at 

benytte nedenstående metode, der tager udgangspunkt i log-normalfordelte VWAP-aktieafkast. 

Begrundelsen skal findes i, at en positiv og negativ udvikling i aktiekursen betragtes identisk. 

Logaritmen benyttes således til at finde den underliggende udvikling i aktiekursen og 

efterfølgende eliminere disse effekter, ved at opløfte i anden potens. Med baggrund i viden 

omkring logaritmefunktioner er det muligt at benytte både den naturlige logaritme (ln) såvel som 

den almindelige logaritme (log). I indeværende analyse benyttes nedenstående funktion for det 

ln-normalfordelte VWAP-aktieafkast (R): 

LN�R��� 

, hvor i = 1 og t = tidspunkt t. 

Med baggrund i de fundne normalfordelte aktieafkast, beregnes nu den realiserede volatilitet, 

R��� (Rahbek, 2009). Den realiserede volatilitet udregnes ved at kvadrere de normalfordelte 

VWAP-aktieafkast for hvert 5-sekunders interval hvorefter kvadratroden af disse tages: 

R��� =  ��LN�R��� − LN�R������� 

, hvor i = 1 og t = tidspunkt t 
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Summeres disse realiserede mål for volatilitet, i intervaller af 5 sekunder, for observationer over 

en time, hhv. før og efter udsvinget, kan forskellen i volatilitet for de to tidsintervaller 

sammenlignes. Nedenstående tabel 6 viser et eksempel på hvorledes volatiliteten udregnes: 

 VWAP      

 BATS CHI-X LSE NEURO TRQX XEQT 

11:36:00 686.72 685.5 685.6201713 686.7 687.7686163 689.7 

11:36:05 685.03 685.0244698 685.0123733 685 685 689.7 

11:36:10 684.64 684.6700324 684.7846813 684.7647059 684.3 685.3 

11:36:15 684.64 684.6700324 684.7846813 684.7647059 684.3 685.3 

11:36:20 685.70 685.7508443 685.9298238 685.5 686.2 685.8 

       

 Logaritmepris -  LN(VWAP)     

 BATS CHI-X LSE NEURO TRQX XEQT 

11:36:00 6.5319 6.5301 6.5303 6.5319 6.5335 6.5363 

11:36:05 6.5295 6.5295 6.5294 6.5294 6.5294 6.5363 

11:36:10 6.5289 6.5289 6.5291 6.5291 6.5284 6.5299 

11:36:15 6.5289 6.5289 6.5291 6.5291 6.5284 6.5299 

11:36:20 6.5304 6.5305 6.5308 6.5301 6.5312 6.5306 

       

 Realiseret vol - ((LN0 - LN-1)^2)^½    

 BATS CHI-X LSE NEURO TRQX XEQT 

11:36:00 0.00000000000 0.00000142587 0.00000043282 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000 

11:36:05 0.00000609149 0.00000048155 0.00000078657 0.00000614384 0.00001627017 0.00000000000 

11:36:10 0.00000031336 0.00000026785 0.00000011052 0.00000011803 0.00000104534 0.00004096028 

11:36:15 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000 

11:36:20 0.00000237878 0.00000248801 0.00000279181 0.00000115179 0.00000768793 0.00000053194 
Figur 6 – Beregning af Realiseret Volatilitet 

Eksemplet tager udgangspunkt i handlen med HSBC-aktier, den 1. marts 2010, på de forskellige 

handelsplatforme. I den øverste del af tabellen er vist VWAP for fem 5-sekunders intervaller 

mellem kl. 11.36.00 og 11.36.20. Som det kan ses, ændres VWAP ikke nødvendigvis i hvert 

interval. Grunden hertil er ganske simpel, idet der ikke konsekvent er handel på de givne 

handelspladser. Det fremgår dog, at der i de intervaller hvor der rent faktisk handles, er en 

ændring i VWAP, hvilket fører til udsving i ln(VWAP-kursen) og dermed den realiserede 

volatilitet. I den empiriske analyse, bliver resultater via den beskrevne metode, gennemgået ved 

at fokusere på den aggregerede volatilitet, i timen før – og efter de observationer, i hvilke udsving 

på tværs af handelsplatformene er ≥ 2‰. 
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GARCH-modellen 

Benyttelsen af denne model vil lægge et ekstra lag på ”pris-analysen”, ud fra Best Execution 

betragtningen. Ved inddragelse af GARCH-modellen udbygges afhandlingens analyse med 

velfunderede statistiske værktøjer, der har været benyttet ved sammenlignelige problemstillinger. 

Dog har modellen ikke, forfatterne bekendt, været benyttet til test af pris-homogenitet i relation 

til MiFID. Det findes dog validt, med baggrund i nedenstående gennemgang af bl.a. tidligere 

studier, at benytte modellen som redskab til vurdering af pris-homogenitet. 

 

ARCH-effekter ved GARCH-modellen 

En tidsserie af f.eks. finansielle data, kan ofte karakteriseres ved at have ikke-konstant varians 

eller volatilitet. Dette betyder, at volatilitet følger et bestemt mønster; 

”hvor perioder med høj volatilitet ofte efterfølges af perioder med høj volatilitet, mens perioder 

med lav volatilitet ofte efterfølges af perioder med lav volatilitet”. (Goldstein et al, 1998) 

Ovenstående forklaring er også kendt som volatilitets-clustering. På langt sigt tenderer denne 

volatilitet dog til et vist form for gennemsnit, også kaldet Mean Reversion eller Trend Stationary. 

Netop volatilitets-clustering kan måles ud fra en ARCH-model (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity), introduceret af Engle (1982). Modellen forsøger at estimere hvorledes 

situationen i t=0, er påvirket af tidligere perioder (lags) t=-1, t=-2, t=-3 osv. Dette kaldes også 

ARCH-effekter. En måde hvorved denne model kan estimeres og implementeres, er via en 

GARCH(p,q)-model (Generalized ARCH-model), hvor den betingede varians er defineret som 

følger: 

��� = ∝�+∝�  ���� + ⋯ +∝"  ��"� + #������ + ⋯ + #$���$� = ∝�+ % ∝&

"

&'�
 ��&� + % #&

$

&'�
���&�  

, (� = ��)� (1) 

hvor xt er den observerede aktiekurs (i dette tilfælde VWAP-kursen), �� er den indeværende 

periodes varians, og zt antages at være en standardnormal proces (middelværdi 0, og varians 1), 

der genererer realisationerne. En GARCH(p,q)-model består altså af to ligninger: én, der angiver 
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realiseringen af observationerne, og én der angiver dynamikken bag disse realisationer. Sættes p 

= q = 1 haves den meget anvendte GARCH(1,1)-model: 

��� =∝� + ∝ ����� + #*�� (2) 

hvor ∝�, ∝ og β er parametrene i GARCH(1,1)-modellen. ∝� er konstant og ∝ er den 

autoregressive parameter, kendt fra en AR(1)-proces, der fortæller hvor meget forrige perioders 

(lags) varians påvirker den nuværende periodes varians. Endelig udgør parameteren # sammen 

med *� , det seneste afkast, kvadreret, modelleret som en MA(1)-proces39. Samlet kan (2) ses som 

en ARMA(1,1)-model, og i det generelle tilfælde, kan en GARCH(p,q)-model omskrives til en 

ARMA(p,q)-model. Fordelen ved GARCH-modellen er, at den svarer til en restrikteret, uendelig, 

ARCH(∞)-model. Dette gør tests for ARCH-effekter i tidsseriedata, nemme og effektive 

(Verbeek, 2005). Parametrene α og β i (2) antages at være positive, for at sikre positiv varians. 

For at have endelig varians (dvs. varians, der ikke er uendelig), kræves at ∝ �����  er endeligt. 

Nelson (1990) viser, at en GARCH(1,1) proces har endelig varians, hvis summen af α og β er 

mindre end 1. I empirisk arbejde er dette krav ofte ikke opfyldt eller er tæt på ikke at være 

opfyldt, hvilket betyder, at GARCH(1,1)-modellen kan udvise store og kontinuerte udsving i 

variansen. 

Er summen af ∝ og β større end 1, haves en unit root proces40, der betyder at GARCH(1,1)-

modellen ikke længere er betinget normalfordelt, men følger en Dickey-Fuller fordeling.41  

I dette tilfælde har GARCH(1,1)-modellen ikke længere endelig varians, og i sådanne tilfælde 

bør en IGARCH (Integrated GARCH) model benyttes (Caporale et al, 2003), da det kun er 

muligt at beregne den betingede varians for denne model. Denne opgave vælger at fastholde 

brugen af en GARCH(1,1)-model for at sikre modelmæssig sammenlignelighed, på tværs af de 

analyserede data, men er opmærksom på de ændrede egenskaber, hvor summen af ∝ og β større 

end 1. 

 

En central egenskab ved GARCH(1,1)-modellen, er at den implicit modellerer positive og 

negative volatilitetsændringer ens, hvilket ofte er et kritikpunkt. Dette modvirkes dog i analysen 

                                                           
39 Første ordens glidende gennemsnit. 
40 Processer/tidsserier der ikke er stationære. 
41 Dickey-Fuller fordeling, her er det ikke muligt at benytte en almindelig t-test. 
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af realiseret volatilitet, hvorfor modellerne komplimenterer hinanden. I virkelighedens verden, 

med risikoaverse agenter, kan det således være mere korrekt at modellere asymmetrien mellem 

positive og negative ændringer, hvorved en Asymmetrisk GARCH-model (A-GARCH) 

anvendes. En udfordring ved en A-GARCH-model, er at asymmetrien kan udformes på vilkårlige 

måder og kræver mikroøkonomiske antagelser, om børsmedlemmerne på samtlige 

handelsplatforme, nævnt i afhandlingen. For at undgå disse antagelser, anvender denne opgave 

derfor en standard symmetrisk GARCH(1,1)-model. Ydermere kræver GARCH(1,1)-modellen 

ofte også, at der skal være mange observationer i tidsserierne til at beskrive volatiliteten på en 

afkastrække. Dette støtter valget af modellen, idet data i dette studie består af mange 

observationer. 

Ved brug af GARCH(1,1)-modellen testes således tidsintervallerne, +/- 1 time i forhold til et 

udsving på ≥ 2 ‰, for at finde frem til, om der findes ARCH-effekter. Parameteren #1 i testen vil 

være den faktor der fokuseres på, idet det er her de laggede ARCH-effekter opsamles til én værdi. 

Til en vurdering af hvorvidt effekterne har en signifikant indflydelse, og der dermed kan 

argumenteres at være en signifikant ændring i volatiliteten i tidsintervallerne, benyttes en simpel 

to-sidet T-test. T-testen tester på baggrund af et signifikansniveau på +/- 2,5%, men under den 

antagelse, at afkast fra de behandlede aktier følger en normalfordeling. Denne antagelse er 

selvfølgelig ikke gyldig i praksis, idet aktieafkast, som tidligere beskrevet, følger en ln-

normalfordeling. 

Hypotesen der lægger til grund for testen er som følger: 

-�: /�� = /0� = 0 , hvor 

/��: volatiliteten i den foregående observation 

/0�: volatiliteten i den efterfølgende observation 

Baggrunden for valget af symboler/navne til middelværdierne bunder i vores test af volatilitet i 

én time hhv. før og efter udsvinget. 

2 = 34 − /�
5 67~9�7 − 1� 

-�:           teststørrelse:  kritisk værdi: 

/��  ≠  /0�                          ;2;                     2��</��7 − 1� 
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Der testes på signifikansniveau 5% => α = 0,05.  

Hvis t < t�,��A forkastes H� og volatilitetsændringen er således signifikant.  

Hvis t > t�,DEA forkastes H� og volatilitetsændringen er således signifikant.  

Hvis t�,��A < t < t�,DEA forkastes H� ikke og volatilitetsændringen er således ikke signifikant.  

Såfremt den via excel beregnede T-værdi for intervallerne er højere (lavere) end 1,963 (-1,963), 

er VWAP-kurserne før udsvinget, signifikant forskellige fra efter udsvinget. Den kritiske t-værdi 

er beregnet på baggrund af 719 frihedsgader, 720 observationer (3600 sekunder per time / 5 

sekunder per interval) på hver side fratrukket 1. 

Den primære begrundelse for valget af GARCH-modellen og den tilhørende T-test, bygger på 

tidligere videnskabelige undersøgelser af volatilitetsændringer på aktiemarkedet. Således har 

tidligere studier af Circuit Breakers (ufrivillige handelspauser på fondsbørser) benyttet GARCH-

modeller til at eliminere autokorrelation i tidsserier og til efterfølgende at sammenligne 

volatiliteten før – og efter en Circuit Breaker. Således benytter Wong, Liu & Zeng (2008) 

GARCH-modellen, til at teste for ARCH-effekter når en Circuit Breaker indtræder på Shanghai 

Stock Exchange (SHSE). Et lignende eksempel findes i undersøgelsen af Circuit Breakers på de 

to egyptiske aktieindicer, hhv. Hermes Financial Index (HFI) og Egyptian Financial Group Index 

(EFGI), af Tooma og Sourial (2004). 

Benyttelsen af intradags-data kan medføre en række komplikationer ved test for ARCH-effekter 

via en GARCH-model. Således argumenterer Goldstein, Evans og Mahoney (1998) for, at der 

ved benyttelse af intradags-data, ofte vil opstå manglende konvergens i estimationsproceduren af 

GARCH-ligningen. Desuden kan det også medføre, at estimatet vil generere at (∝ + β) > 1, 

hvilket implicerer en unit root-proces i stedet for en mean reverting-proces. 

Med baggrund i ovenstående litteratur og diskussion, vælges det at benytte GARCH-modellen til 

test for volatilitetsændringer i den empiriske analyse. En behandling af eventuelle afvigelser i 

modellen, såsom manglende konvergens og unit root-processer, vil tillige blive behandlet, idet 

validiteten af resultaterne i den empiriske analyse, er afhængig af samtlige resultater. 
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4.4 Omkostningsstruktur på fondsbørser og MTF’er 

I relation til Best Execution og herunder de direkte handelsomkostninger, vil der i dette afsnit 

blive foretaget en udredning og beskrivelse af pris-/omkostningsstrukturer ved at være medlem 

samt handle på fondsbørser og MTF’er. I den første del af dette afsnit beskrives og udredes 

forskelle i prisstrukturer, samt hvorledes disse forskelle er korreleret med typen af 

handelsplatform og handelsmedlem. For at få en bedre forståelse af hvilke overvejelser og 

begrundelser der er tillagt valget af metode, ved vurdering af problemstillinger, henvises der til 

afgrænsningen i afsnit 3.5 Afgrænsning og kritik af analysedesign. Denne har således en 

betydelig indflydelse på, hvilke områder det er fundet relevant at analysere, hvad angår marginal-

omkostningsstrukturer på det primære- samt sekundære marked. 

Grundlæggende forståelse af omkostningsstruktur 

Fundamentalt set kan omkostninger for medlemmer af fondsbørser og MTF’er opdeles i tre 

overordnede typer, hhv. opkoblings- og faste omkostninger, værdibaserede omkostninger samt 

transaktionsbaserede omkostninger. En direkte fællesnævner for de tre omkostningstyper er dog 

svær at identificere, idet alle er afhængige af forskellige variable relateret til handels-medlemmet 

og dets ageren. Fondsbørser og MTF’er kan således vælge at benytte alle tre ovennævnte, benytte 

hver enkelt metode selvstændigt eller oprette en kombination med to ud af tre typer. Visse af 

disse kombinationer er dog kendetegnet ved oftest at eksistere i forbindelse med bestemte typer 

af regulerede markeder. Nedenfor følger en kort gennemgang af de tre omkostningstyper: 

- Opkoblings– og faste omkostninger: Denne type omkostning betales oftest ved faste 

terminer på måneds-, kvartals- eller årsbasis og er således afhængig af tidshorisonten. 

Opkoblingsomkostningen kan i nogle tilfælde være repræsenteret ved en engangsomkostning, 

mens andre typer betales ud fra antallet af opkoblede linjer, som medlemmet vælger at have 

tilknyttet. Som et minimum af linjer ses det ofte at medlemmer er opkoblet med to styk, hhv. 

til udsendelse – samt modtagelse af information, f.eks. udsendelse af ordrer og modtagelse af 

bekræftelse. 

- Værdibaserede omkostninger: Omkostningen er direkte relateret til det investerede beløb. 

Den er således variabel og beregnes ud fra et, på forhånd, fastsat antal basispoint (1 bps = 
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0,01%) af det samlede investerede beløb. Antallet af ordrer har dermed ingen indflydelse på 

denne omkostning. 

- Transaktionsbaserede omkostninger: Her fokuseres, omvendt ovenstående, direkte på 

antallet af ordrer og derved implicit også på størrelsen af hver enkelt ordre, som medlemmet 

lægger i markedet. Omkostningen er ligeledes variabel og beregnes ud fra et, på forhånd, 

fastsat antal basispoint per ordre. Dog kan omkostningen i visse tilfælde også beregnes ud fra 

et fast beløb per ordre. 

I tillæg til ovenstående, specielt hvad angår de variable omkostninger, skelnes der desuden til, 

hvorvidt medlemmet optræder aggressivt eller passivt i markedet, benævnt Maker-Taker 

prisstruktur. Selve definitionen af hvorvidt investor optræder aggressivt eller passivt, ved den 

løbende handel i markedet, er mange. Nedenstående definition er fra Deutsche Börse Group, 

Frankfurt Stock Exchange (Xetra)42: 

” In Continuous Trading, the execution of an order is generally considered as passive 

(aggressive) if the order was entered before (after) the opposite orders involved in this 

transaction was entered in the order book.” 

Undtagelser til ovenstående regel sker ved: 

1) Udførelse af usynlige dele af en Iceberg-ordre43 som i ordrebogen vil betragtes som 

aggressiv. 

2) Udførelse af skjulte ordrer, der altid vil betragtes som aggressive. 

3) Udførelse af en indkommen ordre, der mod en skjult ordre i ordrebogen betragtes som passiv, 

hvis ingen (delvis) udførelse mod den synlige ordrebog er mulig.   

Opdelingen af hvorvidt investor optræder aggressivt eller passivt, kan være af afgørende 

betydning ved beregning af handelsomkostninger. Flere handelspladser skelner mellem disse to 

typer ved at give betydelige rabatter på omkostningssiden (benævnt likviditetsrabatter). Således 

tilbyder enkelte handelsplatforme en reducering i handelsomkostninger for medlemmer, som 

agerer passivt og dermed lægger likviditet i markedet. Årsagen til denne opsplitning i investor-

adfærd, skyldes primært markedets ønske (herunder de enkelte handelsplatforme) om at tiltrække 
                                                           
42 Deutsche Börse Group, XETRA, “Xetra Price List as of March 1, 2010”. 
43 En ordre type hvor kun en procentdel af ordren vil være synlig for markedet. 
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likviditet, idet man herved optræder mere attraktivt overfor markedsdeltagerne. For yderligere 

specifikation af de enkelte typer af handelsplatforme, se afsnit 4.1.2 Handelsplatforme og - 

metoder. 

For at opnå yderligere differentiering i markedet, vælger enkelte handelsplatforme at operere med 

beløbsgrænser, såkaldte caps, samt deciderede volumenrabatter. Denne yderligere udspecificering 

af prisstrukturer foretages udelukkende for at tiltrække bestemte typer af medlemmer, idet 

beløbsgrænser og rabatter udløses i intervaller, baseret på tidligere perioders handelsmønstre. 

Intervallerne opererer typisk med et minimumsbeløb angivet på måneds-, kvartals- eller årsbasis, 

samt en overliggende maksimumsgrænse for handelsomkostninger. I tillæg til dette vælger nogle 

handelsplatforme, yderligere at tilbyde volumenrabatter til deres handelsmedlemmer, ofte angivet 

i intervaller ud fra den daglige handelsomsætning, foretaget af handelsmedlemmet. Som 

beskrevet i afsnittet 4.1.3 Fragmenteringen af markedet, er tiltrækning af likviditet den 

væsentligste konkurrenceparameter. Specielt MTF’er har valgt en særdeles offensiv strategi ved 

deres rabatordninger. Grundet MiFID’s implementering og herved nedbrydelse af 

børsmonopolet, findes det derfor relevant, at fokusere yderligere på dette område. Således vil det 

følgende afsnit foretage en nærmere beskrivelse, herunder analyse, af netop prisstrategien på 

”MTF-markedet”. Dette fokus er desuden særdeles relevant for en dansk institutionel investor, 

idet markedsstrukturen for aktiehandel i Skandinavien, står overfor store forandring.  

Markedskendetegn for MTF’er 

Som nævnt eksisterer der en skarp opdeling mellem de omkostningstyper, der opkræves af 

MTF’er og fondsbørser. Ønsket for begge er en så høj grad af likviditet som muligt på de 

respektive handelsplatforme qua den selvforstærkende virkning, der af markedets interessenter 

benævnes: ”Likviditet tiltrækker likviditet”. En stor grad af likviditet, skaber således en mere 

”korrekt” prissætning. Derudover er dybden af ordrebogen af altafgørende betydning for 

gennemførsels-sandsynligheden.  

Måden, hvorved MTF’er tiltrækker denne likviditet, er ved lave handelsomkostninger samt en 

offensiv, men ikke selektiv, strategi ifm. tiltrækning af handelsmedlemmer. Således opererer 

MTF’er primært med meget enkle omkostningsstrukturer, hvor der typisk opkræves en fast 

månedlig omkostning og herefter takseres ud fra et værdibaseret grundlag, med Maker-Taker-
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differentiering. Ud fra illustrationen i bilag 12, kan det observeres at MTF’er i høj grad forsøger 

at tiltrække likviditet via denne skildring. Således opererer Chi-X, Turquoise, NEURO og BATS 

alle med bps-rabatter for passive investorer. Denne offensive adfærd er der selvfølgelig også 

medlemmer der profiterer sig ved, bl.a. ved benyttelse af algoritmer, hvis eneste formål er at tjene 

på bps-spreadet og ellers agere neutralt i forhold til markedsudviklingen. 

Samme offensive adfærd og brede fokus er dog ikke at finde blandt de etablerede fondsbørser, 

hvor det i stedet søges at bibeholde markedsandele ved at tilbyde differentierede prisniveauer til 

medlemmer ud fra aktivitetsniveau. Typisk opkræver fondsbørser en fast månedlig omkostning, 

samt enten en værdibaseret eller transaktionsbaseret omkostning – i enkelte tilfælde en kombina-

tion heraf. For at bibeholde likviditet og/eller tiltrække ny, benytter fondsbørser i stedet en mere 

individuelt orienteret tilgangsvinkel, med mulighed tilpasning af prisniveauer. Denne sker, ved 

benyttelse af såkaldte prisintervaller, via caps eller progressive ordninger. Således opererer de 

fleste fondsbørser med forskellige prislister, typisk 3-4 stk., hvor hvert medlem tilknyttes den 

prisliste der, baseret på det historiske handelsmønster, resulterer i en omkostningsminimering. 

Maker-Taker-skildringen benyttes også, dog ikke i samme omfang som ved MTF’erne. 

For at skabe et overblik omkring de forskellige handelsmedlemstyper, henvises til bilag 13 og 

vedlagte Excel-ark, for en omfattende og uddybende segmentering af medlemstyper, på 

NASDAQ OMX København. Det findes således, ud fra beregninger og kvartilinddeling, at en 

stor institutionel investor i Danmark, herunder også Skandinavien, opererer med en 

handelsomsætning på > kr. 28,46 mia. på årsbasis, svarende til ca. kr. 2,4 mia./md. Den 

gennemsnitlige handelsstørrelse ligger på ca. kr. 90,000. For det efterfølgende kvartil, 

mellemstore institutionelle investorer, benyttest en handelsomsætning i intervallet kr. 28,46 mia. 

≥ x ≥ kr. 4,40 mia. på årsbasis - for yderligere segmentering henvises til bilaget. Udledningen af 

den gennemsnitlige handelsstørrelse supporteres ligeledes ud fra oversigter, udarbejdet af 

Financial Times og konsulenthuset MondoVisione44, hvor netop denne værdi analyseres, se 

nedenstående figur 7. Her findes det, at antagelsen om en gennemsnitlig handelsstørrelse på ca. 

kr. 90.000, for en stor – og mellemstor institutionel investor, kan argumenteres at være retvisende 

for den handel der foregår på verdens aktiemarkeder. 

                                                           
44 Data og information udtrukket fra: http://www.ft.com/cms/s/0/9d24cd9c-2ab4-11df-b7d7-00144feabdc0.html  
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Figur 7 – Udvikling i gns. handelsstørrelser 

Det må dog forventes, bl.a. med baggrund i ovenstående historik, at en yderligere minimering i 

den gennemsnitlige handelsstørrelse, på det europæiske marked, bør forventes på sigt, grundet 

SOR og algoritmehandel, som i søgningen efter bedste pris, vil opdele ordrer. Denne metode er 

på det amerikanske marked, blevet anvendt igennem en længere periode, hvilket bl.a. illustreres i 

ovenstående figur og understreger en tydelig tendens.  

Som det fremgår af den gennemsnitlige handelsstørrelse for NASDAQ OMX i ovenstående figur, 

er der tilnærmelsesvis overensstemmelse med den tidligere bestemte gennemsnitlige handels-

størrelse på kr. 90.000 per handel. Dog hæftes der en del usikkerhed til estimatet på kr. 75.116 

per handel, da de bagvedliggende data ikke er tilgængelige. 

4.4.1 Marginalomkostningsbetragtning 

Det findes relevant og retvisende at benytte en marginalomkostningsbetragtning (Troelsen, 

2003), ved vurdering af prisstrukturerne på tværs af handelsplatforme på det europæiske marked. 

På baggrund af egen tilvirke, er følgende definitionen af en marginalomkostning (herefter 

benævnt ”MC”) i relation til værdipapirhandel, opstillet: 

Ændringen i de totale (variable) omkostninger ved en ekstra handlet enhed. 

Dette svarer til den afledte funktion af de samlede omkostninger (herefter benævnt ”TC”) under 

hensyntagen til mængde (herefter benævnt ”Q”). 
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FG = ∂9G
∂�  

Som udgangspunkt indeholder MC ikke faste – (herefter benævnt ”FC”) men kun variable 

omkostninger (herefter benævnt ”VC”). Således differentieres konstanten FC bort fra funktionen; 

TC = FC + VC, når MC udledes. Udviklingen i MC, under hensyntagen til aktivitetsniveau 

(volumen og pris), kan følge forskellige forløb. Således vil MC i relation til handel med 

værdipapirer for handelsmedlemmer, antage en degressivt faldende struktur – og TC en tilnærmet 

degressivt stigende struktur (Israelsen & Rohde, 2008). I tilfældet med andre aktiver kan MC 

antage en konstant –, såvel som en stigende struktur. Dette er specielt tilfældet med aktiver af 

knappe ressourcer, hvilket eksempelvis kunne være handel med guld. Det degressive forløb for 

MC ved værdipapirhandel, kan relateres til flere årsager, hvor de primære vil være mængde-

rabatter samt differentiering i Maker-Taker adfærd. 

Ved udarbejdelse af MC, i den empiriske analyse, vil MC omfatte omkostninger, der kan 

relateres til både VC og FC. At skelne imellem VC og FC i relation til handel med værdipapirer 

på fondsbørser og MTF’er, er ikke helt enkelt, idet korrelationen imellem disse kategorier er 

særdeles høj. Således vurderes det, at hvad der objektivt set kan kategoriseres som en FC, for et 

handelsmedlem, stadig inddrages i beregningen af MC. Årsagen hertil skal findes i de 

prismetoder, hvorved handelspladser forsøger at tiltrække likviditet. Således opererer OMX med 

fire prislister, hvor de faste månedlige omkostninger (FC) eller den minimale månedlige 

omkostning (FC), reguleres i direkte relation til de transaktions – og værdibaserede omkostninger 

(VC). Fondsbørser og MTF’er benytter således samtlige omkostninger som tilnærmet variable, 

hvorved det er muligt at regulere og herved tiltrække udvalgte medlemmer og dermed likviditet. 

For at kunne skabe en retvisende MC, med mulighed for sammenligning på tværs af branchen, 

vurderes det yderst relevant, at inddrage samtlige direkte handelsrelaterede omkostninger for 

handelsmedlemmer. 

4.5 Tidligere studier og empirisk litteratur 

Hidtil kan omfanget af undersøgelser, med udgangspunkt i MiFID, omhandlende implikationerne 

bag Best Execution, ikke argumenteres at være omfattende. Således kan tidligere studier 

overordnet set inddeles i to kategorier; analyser med udgangspunkt i den juridiske del af 
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direktivet og analyser med udgangspunkt i teoretisk tænkte scenarier (Equiduct). Denne generelle 

opsplitning af analyser udført af forskellige interessenter, refererer bl.a. tilbage til afsnit 3.4.2 

Sekundære Data. Således styrkes afhandlingens diskussioner og konklusioner, som tidligere 

nævnt, endnu engang af de inddragede sekundære data/analyser fra forskellige interessenter, der 

ligeledes vil blive inddraget i indeværende afsnit. 

De juridiske undersøgelser foretages oftest af kontrollerende og lovgivende instanser på det 

europæiske marked, f.eks. EU, CESR og FESE. Således benytter CESR en praktisk tilgang til 

vurdering, evaluering og videreudvikling af MiFID. Ved at opstille en række relevante spørgsmål 

i relation til forskellige områder af MiFID, giver de markedsinteressenterne en mulighed for at 

komme med svar og relevante inputs, under forudsætning af at alle spørgsmål og svar løbende er 

frit tilgængelige for markedet. Foruden dette, udsender CESR også rapporter og analyser der 

opsamler disse spørgsmål og svar, samt kommer med relevante mulige løsningsforslag til 

ændringer i direktivet. Som tilfældet med CESR, udgiver FESE også løbende analyser og 

vurderinger af markedet, post MiFID. De udsender dog ikke anbefalinger til ændringer i 

direktivet, men analyserer blot i stedet markedet objektivt.  

De teoretisk funderede analyser derimod er udarbejdet af forskellige interessenter så som, 

MTF’er, fondsbørser, investeringsselskaber og andre udbydere af finansielle systemer, ofte med 

den hensigt at tiltrække opmærksomhed omkring deres viden, produkter og services. Et eksempel 

på dette illustreres via Equiduct, en højteknologisk handelsplatform der tilbyder klienter effektiv 

SOR. Equiduct markedsføreres på deres unikke IT-system som, ifølge deres egen opfattelse, 

sikrer opfyldelsen af Best Execution. 
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Figur 8 – Sammenligning af fragmenteringsgrader 

Ovenstående figur 8, udarbejdet af Equiduct, foretager en sammenligning af fragmenterings-

graderne, målt på hhv. før – og efterhandelsinformation. De prikkede linjer er baseret på 

efterhandelsinformation og udregnet på baggrund af Fidessa’s Fragmentation Index (FFI). Rent 

matematisk er FFI-værdien den inverse værdi af det hyppigt anvendte Herfindahl-indeks, hvilket 

er et mål for størrelsen af en virksomhed, i forhold til dens industri, samt en indikator for graden 

af konkurrencen heri. Dette indeks indikerer således, hvor stor spredning der eksisterer på 

handlen, i indices på hhv. LSE, Euronext og Xetra. En høj (lav) værdi indikerer altså en stor 

(lille) spredning af handler, vist via nedenstående beregningseksempel: 

Høj spredning: 
�

��,HI0�,JIK�� = L,MN 

Hvor en handel splittes op i tre dele og derefter handles med en vægt på hhv. 40%, 30% og 30% 

på tre forskellige handelsplatforme, for herved at opnå Best Execution. 

Lav spredning: 
�

��,OI0�,�I� = 1,NP 

Hvor handlen splittes op i to dele og handles med en vægt på hhv. 80% og 20% på to forskellige 

handelsplatforme, for herved at opnå Best Execution. 

De fuldt optrukne linier bygger derimod på førhandelsinformation og er således baseret på 

statistiske sandsynligheder for hvor høj fragmenteringsgraden skal være, for at Best Execution 
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kan opnås. Equiduct repræsenterer denne analyse via deres system, OrangeLFI (Orange Liquidity 

Fragmentation Index), der illustrerer en markant forskel i forhold til FFI. Denne forskel måler i 

henhold til Equiduct, den potentielt optimale fordeling af likviditet på det europæiske 

værdipapirmarked, under antagelse af at alle benytter en optimeringsstrategi via deres SOR. Som 

det kan observeres ud fra figuren, er der en ikke ubetydelig forskel, mellem disse to mål. Ultimo 

marts 2010, skulle fordelingen af handler på LSE, ifølge OrangeLFI’s økonometriske estimation, 

ved Best Execution-allokering af handler via Equiduct’s SOR, være stærkt fragmenteret, med en 

indeksværdi på ca. 4,5 (hvilket svarer til at handler eksempelvis kunne fordeles; 30%, 20%, 20%, 

20%, 10%). Den faktiske fragmenteringsgrad er dog markant lavere, med en indeksværdi på ca. 

2,5 (hvilket svarer til en; 50%, 30%, 20% - fordeling). Dermed påviser Equiduct tydeligt, at der 

eksisterer inefficiens på det europæiske værdipapirmarked, såfremt man tillægger deres statistiske 

data en høj grad af reliabilitet og validitet. 

Foruden ovenstående sammenligning af fragmenteringsgraden, opstiller Equiduct ligeledes 

illustrationer, vha. deres teknologi, der viser den optimale fordeling af handler per handels-

platform. Disse er målt på hhv. pris, samt pris+omkostninger og illustrerer fordelingen som rent 

faktisk forekommer, sammenlignet med den teoretisk mest optimale – se bilag 14.  Der eksisterer 

således væsentlige forskelle på hvorledes den nuværende markedsandel, for de respektive 

handelspladser, optræder sammenlignet med den teoretisk ”korrekte” andel, specielt hvis både 

pris og omkostninger tages i betragtning. BATS burde således, med deres nuværende 

prisstruktur, operere med en markedsandel på 21% på det europæiske marked. Det er ikke mindre 

end 200% højere end den nuværende markedsandel. Endnu mere paradoksalt er det for 

Turquoise, der i realiteten burde besidde en markedsandel på 13% frem for deres nuværende 4% 

(potentiel vækst på 225%). Fokuseres efterfølgende på LSE, så er deres nuværende markedsandel 

næsten dobbelt så stor, set i forhold til hvad den burde være, når prisniveauet sammenlignes med 

andre markedsdeltagere. 

Med reference til afsnit 5.2 Omkostningsanalyse, observeres det med al tydelighed ud fra 

ovenstående eksterne analyser, at fondsbørser generelt opererer med markant højere transaktions-

omkostninger, sammenlignet med de etablerede MTF’er. Denne betydelige forskel har naturligvis 

også afledt en reaktion i markedet, hvor der ifølge afsnit 4.1.3 Fragmenteringen af markedet, er 

ved at opstå et betydeligt skift i allokeringen af likviditet, på det europæiske marked. 
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4.6 Implikationer for en undersøgelse af MiFID og Best Execution 

På trods af at Best Execution-definitionen ifølge MiFID, er forholdsvis konsekvent og ligetil at 

forstå, så eksisterer der et paradoksalt problem hvad angår linket mellem definition og 

implementering, herunder udførelse. Således opfattes definitionen af mange markedsinteressenter 

som værende uklar og kompleks at udføre i praksis. De juridiske forpligtelser, udstedt af 

myndighederne, betragtes som værende vanskelige at overholde. 

Overordnet set er hensigten med Best Execution, som tidligere nævnt i bl.a. afsnit 4.2 MiFID vs 

Reg. NMS, herunder Artikel 21 i MiFID, at børsmægler/investeringsselskab, tilgodeser kunden 

på de bedste betingelser. På trods af denne simple ordlyd, diskuteres det heftigt hvorvidt 

definitionen opfyldes til fulde, samt hvilke tiltag der bør foretages, for at der kan opnås større 

gennemsigtighed for kunden. Således findes det relevant, til videre analyse, at frembringe de 

væsentligste implikationer omkring MiFID og Best Execution, der uundgåeligt følger med en 

finansiel undersøgelse, af netop dette problemområde. 

Asymmetrisk information 

Den primære problemstilling der opstår, som konsekvens af kravet til opfyldelse af Best 

Execution, omfatter den asymmetriske informationsstilling, der eksisterer imellem børsmægler 

og kunde. Således er kunder overladt til deres egen vurdering af, hvorvidt der er indtruffet Best 

Execution ved udførelse af en ordre via en børsmægler. Dette skyldes de af MiFID påtvungne 

krav om offentliggørelse af en Best Execution-definition, som ikke fra alle handelsmedlemmer, 

nødvendigvis forklarer i detaljer, hvorledes definitionen søges opfyldt. Dette bekræftes desuden 

af den, i afsnit 2.1 Problemfelt og motivation, tidligere nævnte analyse af Gomber, Pujol og 

Wranek (2008), der behandler denne problemstilling med manglende udspecificering af den 

praktiske udførelse. En anden problemstilling i tilknytning hertil, omhandler sandsynligheden for 

Best Execution og gennemsigtigheden i markedet, hvor der i skrivende stund, ikke eksisterer 

officielle statistikker eller oversigter over Best Execution-resultater for børsmæglere. Det er 

således problematisk for den udenforstående kunde, at man ikke kan benytte historiske 

(realiserede) resultater til at forudsige (estimere) hvorledes man kan forvente opfyldelse af Best 

Execution fremover. 
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Opkoblingsomfang og SOR 

Børsmæglers mulige negligering af opkoblingsomfang til forskellige handelsplatforme og 

benyttelsen af SOR, kan føre til en problemstilling, bl.a. pga. asymmetrisk information, som 

nævnt ovenfor. Som led i opfyldelsen af Best Execution, antager MiFID, i form af de lovgivende 

myndigheder, at børsmægler har adgang til informationer som kan skabe et overblik over hele det 

finansielle marked. Børsmægler har således ansvaret for at have adgang til de markeder, hvortil 

det er relevant, ift. udførelsen af ordrer. Som tidligere beskrevet, kan løsningen hertil være 

benyttelsen af SOR. Hvorvidt den enkelte børsmægler gør brug af disse systemer, er uvist for den 

udenforstående kunde. Dette bekræftes endvidere af Gomber, Pujol og Wranek (2008), som kun 

finder ét eksempel på en Best Execution-strategi der henviser til en SOR-strategi: 

“… some best execution policies are extremely comprehensive and describe the procedure 

selected in great detail, while others are limited to minimum details and are not very meaningful 

for clients. The details about the execution venues offered are mainly formulated in an abstract 

manner (e.g. “domestic execution venue according to the evaluation result”) ... It is striking that 

only one policy applies a dynamic order routing strategy, i.e. the routing of the client order 

based on real-time market data.” 

Denne manglende udspecificering af Best Execution-strategi og hvilke tiltag, der er foretaget for 

at sikre opfyldelse af definitionen, er som tidligere nævnt, utroligt vanskeligt for den 

udenforstående kunde at kontrollere. Det svækker alt andet lige troværdigheden og tiltroen til 

sandsynligheden for at definitionen opfyldes. 

Passiv investeringsstrategi 

Et tredje punkt, der kan have signifikant indvirkning på opfyldelsen af Best Execution og 

kvaliteten heraf, omhandler de likviditetsrabatter, der post MiFID, er blevet benyttet af MTF’er 

og fondsbørser. Som beskrevet i afsnit 4.4 Omkostningsstruktur på fondsbørser og MTF’er, 

opererer primært MTF’er med likviditetsrabatter, hvor børsmæglere bliver betalt for at lægge 

likviditet i markedet. Rabatterne og de hermed indirekte betalinger har dog medført en hvis 

skepsis omkring Best Execution-kvalitet, idet børsmæglere mistænkes for at placere ordrer som 

værende passive, og hermed indhente rabatten til fordel for børsmægleren, frem for at tilgodese 
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kunden og dermed Best Execution. Denne problematik nævnes bl.a. af Michael Seigne, Head of 

European Algorithmic Trading, Goldman Sachs: 

“Clients want to be sure that their brokers are prioritising client order execution quality over 

and above the brokers’ own cost when optimising smart order routers.” 45 

Denne risiko grundet forskellen i prisstruktur for aggressiv – og passiv børsmægleradfærd, kan 

således skævvride børsmæglers incitamenter samt varetagelse af kundens interesser. Man kan 

desuden spekulere i, hvorvidt der vil opstå en stigende grad af handel uden om det regulerede 

marked, f.eks. via SI, så børsmægler her kan agere aggressivt uden at skulle betvivles. 

Varetagelsen af kundens interesse kan dog, til en vis grad, argumenteres at være opretholdt, på 

det amerikanske marked, via Reg. NMS, som kræver at en ordre skal dirigeres hen, hvor NBBO 

optræder, hvilket kan modvirke børsmæglerens Maker-Taker-spekulation. 

Alle ovenstående scenarier vurderes at have en betydelig indvirkning på muligheden for Best 

Execution. Det findes således relevant at beskrive ovenstående problemstillinger, idet det ikke vil 

være muligt at tage højde for ovenstående scenarier via en finansiel undersøgelse. Det kan 

desuden argumenteres, at ovenstående scenarier alle er områder hvor de lovgivende myndigheder 

bør være opmærksomme, idet der eksisterer et direkte link mellem ovenståendes indvirkning på 

Best Execution og direktivets fokus på investorbeskyttelse. Desuden vil et større fokus på 

problemstillingerne, ligeledes medføre større transparens på det europæiske marked, hvilket alt 

andet lige vil være til gavn for samtlige interessenter. 

4.7 Delkonklusion og udvikling af hypoteser 

Ud fra den teoretiske analyse af MiFID kan det konkluderes, at det europæiske værdipapirmarked 

er blevet væsentligt mere komplekst post MiFID. Der er således opstået en omfattende 

fragmentering af børsmarkedet, hvilket har medført en række konkurrencemæssige ændringer og 

udfordringer for de agerende interessenter. Den mest markante ændring som følge af direktivet, 

er tilladelsen af alternative markedspladser – eller handelsplatforme, såkaldte MTF’er. Den 

institutionelle investor har således både direkte og indirekte, fået flere tangenter at spille på, 

eftersom handel i europæiske indicer nu tilbydes på adskillige handelsplatforme. Ud fra den 
                                                           
45 Artikel fra The Trade News: Buy-side warns brokers on SOR rebates, den 6. juli 2009; 
http://www.thetradenews.com/trading-execution/smart-order-routing/3370  
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teoretiske analyse og afklaring af markedsforholdene fremstår det således klart, at den øgede 

fragmentering har haft en væsentlig indvirkning på de direkte handelsomkostninger, knyttet til 

det enkelte handelsmedlem. Disse indvirkninger kan dog argumenteres at være minimale, specielt 

ved sammenligning af de krav og forpligtelser, til opfyldelse af Best Execution, som MiFID 

opstiller. Det er således uundgåeligt, at disse omkostningsminimeringer vil blive overskygget af 

væsentlige træk på ressourcer, bl.a. i forbindelse med, at store institutionelle investorer er 

nødsaget til at opdatere IT-systemer i Front –, Middle – og Back office funktioner, hvorunder 

krav til Compliance-funktioner udgør væsentlige straksomkostninger. 

Foruden ændringerne på det primære og sekundære marked, er der desuden opstået en øget 

differentiering og systematisering af alternative handelsmetoder, således at SOR, algoritme-

handel, SI, handel via Crossing Networks samt Dark Pools, er blevet hverdagsbegreber, der skal 

tages stilling til, fra den institutionelle investors side. Disse metoder har tillige tilført megen 

kompleksitet til markedet, men samtidig åbnet op for en lang række af strategiske muligheder, for 

specielt den institutionelle investor, som ikke eksisterede pre MiFID.  

Ud fra sammenligningen mellem MiFID og Reg. NMS, fremstår det amerikanske marked som 

værende væsentligt mere effektivt, målt i relation til sandsynligheden for optimal opfyldelse af 

Best Execution, såvel som på før- og efterhandelsinformation samt Clearing & Settlement. 

Grunden hertil, skal ses i lyset af strammere definitioner og regler på det amerikanske marked, 

samt Europas position som ”vækstmarked”, hvad angår alternative handelsplatforme og – 

metoder. MiFID anses desuden, som værende væsentligt mere omfattende og radikaliserende for 

mange medlemmer. Netop forskellen i omfang og den bagvedliggende historie, er uden tvivl 

nogle af de mest betydningsfulde faktorer, der har indvirkning på forskellene, regelsættene 

imellem. Således bygger Reg. NMS på National Market System af 1975, hvilket alt andet lige 

betyder en tilpasnings- og tilvænningsperiode på 35 år. MiFID derimod, der grundlæggende set 

bygger på ISD af 1993, har ”kun” haft en tilvænningsperiode på 17 år og befinder sig, ved 

sammenligning, stadig i udviklingsstadiet. Derudover bør en stor grad af kompleksitet angående 

kulturelle og økonomiske forskelle, ligeledes tillægges væsentlig værdi. 

Det kan ligeledes konkluderes, at konkurrencen er blevet væsentligt intensiveret på omkostnings-

siden for handelsmedlemmerne. MTF’er har således valgt en meget offensiv adfærd, hvor den 
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såkaldte Maker-Taker skildring foretages og passiv adfærd ”belønnes” med en reducering i 

handelsomkostninger. Den offensive adfærd har uden tvivl presset de regulerede markeder, 

hvorfor man ser en mere fokuseret strategi herfra, hvor der bl.a. tilbydes differentierede prislister 

for herved at bibeholde likviditetsandele i markedet. Denne ændring i fondsbørsernes fokus og 

prisstrukturer, post MiFID, illustrerer tydeligt, at de regulerede markeder ikke har ageret 

proaktive i relation til direktivet, men i stedet reaktive i deres adfærd, på baggrund af de enorme 

ændringer i markedet der er forekommet.  

Observationer af tendenser i børsmarkedet supporteres ligeledes af teoretiske analyser udarbejdet 

af f.eks. Equiduct, der ligeledes kan relateres til sammenligningen mellem MiFID og Reg. NMS. 

Desuden kan tidligere studier, heriblandt juridiske analyser udarbejdet af lovgivende og 

kontrollerende instanser, f.eks. EU, CESR, FESE etc., bakke op om konklusionen omkring 

manglende effektivitet på det europæiske marked, set i forhold til Best Execution og USA. 

Grundene hertil kan være mange og den væsentligste årsag må tilskrives de komplekse krav til 

delfaktorerne. I USA fokuseres udelukkende på pris. Desuden bør kravene til rapportering af før- 

og efterhandels-information tilskrives en væsentlig betydning, idet der ligeledes her er væsentlige 

forskelle, hvor det europæiske marked fremstår væsentligt mere komplekst og ineffektivt for dets 

interessenter. 

På baggrund af ovenstående delkonklusion af den teoretiske analyse, kan en række hypoteser 

opstilles, som efterfølgende ønskes undersøgt via en empirisk analyse. Udgangspunktet for den 

empiriske analyse er, som udledt i afsnit 3.3 Analysestrategi for den empiriske analyse, selve 

definitionen af Best Execution. Ved at fokusere på de enkelte delfaktorer, søges der empirisk at 

skabe grundlag for en vurdering af effektiviteten omkring Best Execution’s opfyldelse og 

udførelse som fremført MiFID. 

Den første faktor, der søges undersøgt er Pris, da denne tilskrives væsentlig betydning, primært 

grundet ovenstående sammenligning med USA. Faktoren fører til en undersøgelse af 

prishomogenitet på tværs af handelsplatforme, herunder hvorledes eventuelle udsving i priser har 

indvirkning på volatiliteten i markedet, for en given aktie. Hvis unødig og overdreven volatilitet 

forekommer, som følge af manglende prishomogenitet, kan dette have en væsentlig indflydelse 
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på handelsmedlemmets handelsstrategi og dermed Best Execution-mulighederne i det enkelte 

tilfælde. På baggrund af dette opstilles følgende hypotese: 

Hypotese 1: En afvigelse på mere end 2‰ i en akties pris, i et givent 5-sekunders interval, på 

tværs af handelsplatformene (fondsbørser og MTF’er) hvorpå denne aktie handles, vil medføre 

højere volatilitet. 

Da der ligeledes har været stort fokus på omkostningssiden (Gomber & Gsell, 2008), specielt set 

i forhold til forskellen mellem prislisterne for fondsbørser og MTF’er (Conrad et al. 2003), findes 

det ligeledes relevant at foretage en empirisk undersøgelse af omkostningsfaktoren. Eventuelle 

forskelle i omkostningsstruktur for handelsmedlemmer, kan herved identificeres og en mulig 

differentiering i handelsstrategi, for den enkelte handelsplatform, kan klarlægges. Således ønskes 

det at undersøge følgende hypotese: 

Hypotese 2: En fra fondsbørsernes side, uændret prisstruktur, vil forskubbe likviditeten mod 

MTF’erne. 

Hvad angår de fire øvrige delfaktorer, som har betydning for Best Execution, vælges 

udelukkende fokus og udvikling af årsagshypoteser på tre af disse, hhv. Hurtighed, Clearing & 

Settlement samt Omfang. De tre udvalgte delfaktorer vil desuden blive analyseret med væsentligt 

mindre dybde og omfang, da disse vurderes, ikke at have en ligeså væsentlig indvirkning på 

definitionen, som ovenstående to delfaktorer. Således foretages en mindre grad af kvantitativ 

undersøgelse, hvorimod eksterne analyser inddrages og diskussioner opstilles. Hurtighed søges 

analyseret ved følgende hypotese:  

Hypotese 3: Strategisk placering af servers til Smart Order Routing, vil ikke have nævneværdig 

betydning for opfyldelsen af Best Execution. 

Efterfølgende søger hypotese fire at klarlægge Clearing & Settlement-situationen post MiFID 

samt hvilke muligheder den institutionelle investor har, for at påvirke valget af pågældende, samt 

indvirkningen på den samlede udførelse: 

Hypotese 4: Konsolidering af Clearing & Settlement-ydelser vil medføre større efficiens på det 

europæiske marked. 
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Delfaktoren omhandlende Omfang, søges belyst via hypotese fem, der behandler den 

problemstilling som opstår, når institutionelle investorer vil gennemføre ordrer af et stort omfang, 

også benævnt Block Trades: 

Hypotese 5: Institutionelle investorer vil, post MiFID, have bedre betingelser for gennemførelse 

af Block Trades. 

Som nævnt i afgrænsningen, samt ovenfor, fravælges udførelsen af en empirisk undersøgelse af 

delfaktoren Art. Denne afgrænsning bunder i en vurdering af, at netop denne delfaktor tillægges 

meget lille betydning, set i relation til den teoretiske analyse og ikke mindst opfyldelsen af 

definitionen. Således vurderes det, at delfaktoren Art ikke vil afkræve væsentlige ressourcer fra 

den institutionelle investor, idet delfaktoren er meget specifik. Derudover vurderes det, med 

baggrund i den teoretiske analyse, at homogeniteten på børsmarkedet angående denne delfaktor 

er betydelig, samt at delfaktoren ikke benyttes som en konkurrencemæssig fordel af 

institutionelle investorer eller fondsbørser. Som et sidste argument vil det desuden være 

vanskeligt, rent praktisk, at foretage en kvantitativ analyse af delfaktoren Art, idet valget af 

ordretype ikke fremgår af ordrebogen. Derudover vil det være hen ved umuligt for børsmægler, i 

det generelle tilfælde, at vurdere, hvilken ordretype der er mest fordelagtig, idet disse er meget 

handelsspecifikke. Det kan derfor være vanskeligt, før udlæggelse af ordrer, at vide hvilke 

modparter der agerer i markedet og som dermed kan matche ordren. 
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5. Empirisk Analyse 

Den empiriske analyse inddeles i fem hovedafsnit, med fundament i Best Execution-definitionens 

delfaktorer. Enkelfaktorernes individuelle indvirkning på opfyldelse af definitionen er, som 

tidligere nævnt, diskuteret heftigt i markedet. Som det dog også nævnes i ovenstående 

delkonklusion og hypoteseudviklingen, så vælges det at tillægge størst betydning og dermed 

fokus på pris- og omkostningsfaktorerne. Baggrunden for denne forfordeling bunder til dels i den 

teoretiske analyse, samt en samlet vurdering af de indvirkninger som enkeltfaktorerne har på den 

samlede transaktionsomkostning og dermed definitionen knyttet til udførelse af en handel. Den 

empiriske analyse anvender derfor en såkaldt omkostningstilgang, hvor hver enkelt faktor 

vurderes og vægtes ud fra en samlet transaktionsomkostningsvurdering for en stor dansk 

institutionel investor, der optræder som handelsmedlem. Som tidligere nævnt, foretages denne 

vurdering og skildring ud fra en sondring af såkaldte implicitte og eksplicitte omkostninger. 

Nedenstående figur 9 fremstiller en oversigt over disse begreber: 

 

Figur 9 – Implicitte og eksplicitte omkostninger
46

 

Ud fra ovenstående figur kan det udledes, at de mest håndgribelige faktorer, deciderede 

handelsomkostninger, vurderes at have den laveste indvirkning. Omvendt vurderes de knap så 

                                                           
46 Kilde: HSBC Report (2007) 
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målbare faktorer, implicitte omkostninger, at besidde den største vægt. En selvstændig empirisk 

analyse og vurdering af disse implicitte omkosninger vil dog være særdeles kompleks og 

omfangsrig, primært grundet begrænset adgang til ikke-målbare informationer og data, hvorfor et 

mindre fokus tillægges her. 

Undersøgelsens hovedfokus på de eksplicitte ”omkostninger”, i form af pris og handels-

omkostninger, vil på trods af ovenstående stadig foretages. Grunden hertil skal findes i valget af 

metode til analyse af disse faktorer, hvor analyse og vurdering af problemstillinger i relation til 

de implicitte omkostninger ligeledes afdækkes her. Således behandles problemstillinger indenfor 

Bid-Ask Spread og Opportunity Costs i volatilitetsanalysen (Pris) mens omkostningsanalysen 

udelukkende behandler eksplicitte handelsomkostninger. De indirekte omkostninger gående på 

Timing - og Missed Trade Opportunity Costs, bliver ligeledes behandlet i den empiriske analyse 

via delfaktorerne Hurtighed og Omfang igennem den fælles tilknytning til SOR. Den sidste 

delfaktor Gennemførrelses- og afregningssandsynlighed er ikke direkte indbefattet af oven-

stående figur, men bør henføres til de eksplicitte omkostninger. Samlet set bekræfter analysens 

generelle opbygning ovenstående illustrations opdeling af omkostninger, herunder markedets 

opmærksomhed på de enkelte punkter samt hvilke muligheder der eksisterer for en kvantitativ 

undersøgelse heraf.  

På trods af det mindre kvantitative fokus på tre af fem delfaktorer, søges det dog stadig, via 

eksterne analyser og argumenter, at afdække disse faktorer. Områderne vurderes således at være 

væsentlige for opfyldelsen af Best Execution, hvilket bl.a. bekræftes og supporteres i korres-

pondancer med markedsinteressenter, samt ved deltagelse i Burgundy seminaret den 18. maj 

2010. Således vælges det ligeledes at behandle disse delfaktorer, idet en marginalisering af heraf, 

vil svække analysens resultater og argumenter. 

Den empiriske analyse vil følge en kronologisk fremgangsmåde ud fra hvorledes MiFID, artikel 

21 (se afsnit 4.2.1.1 MiFID), definerer Best Execution og delfaktorerne. Faktorerne der søges at 

tage stilling til er; Pris, Omkostninger, Hurtighed, Gennemførelses- og afregningssandsynlighed 

og Omfang. Hertil skal tillægges, at Europa Kommissionen ikke vægter eller rangerer faktorerne i 

MiFID, hvorfor en vægtning heraf ikke vil have indflydelse på den juridiske forpligtelse til 

udførelse af Best Execution. 
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5.1 Volatilitetsanalyse 

Analysen af priser på de i alt otte udvalgte aktier, som opstillet i afsnit 3.4.1 Primære Data, tager 

som tidligere nævnt udgangspunkt i gennemførte handler på 4 udvalgte datoer (med 

kvartalsmæssige intervaller). Valget af datoer begrundes med ønsket om at udlede, hvorvidt 

tilgangen af MTF’er vil resultere i et stadigt højere antal udsving og hermed større volatilitet over 

perioden. 

Som tidligere fremlagt, har implementeringen af MiFID medført, at markedet og dermed investor 

har fået tilført et større udvalg af handelspladser. Dette implicerer dog også, at en modellering af 

priser for identiske aktier, kan ske på tværs af handelsplatforme. Modelleringen af handelspriser 

for hver enkelt handelsplatform er fuldt overladt til markedsaktørerne og der stilles således 

forventninger om, at markedet kan formå at prise papiret identisk, uanset handelsplatform, jf. 

afsnit 3.2.1 Teori. Hvorvidt denne homogene prissætning, post MiFID, eksisterer i praksis, findes 

at være af stor interesse for den institutionelle investor, idet en handelsstrategi bør tilrettes efter 

hvorledes markedssituationen optræder, ikke mindst under hensyntagen til Best Execution 

delfaktoren Pris. 

 

Det har til dags dato ikke været muligt at rekvirere sådanne analyser, post MiFID, af den 

beskrevne situation på det europæiske marked. Det findes således relevant, på baggrund af den 

rekvirerede handelsdata for ovennævnte otte selskaber i Europa, at foretage en analyse af denne 

sammenhæng - prissætningen af aktier på tværs af handelsplatforme. Prissætninghomogeniteten 

vurderes ud fra en tværsnitsanalyse af den underliggende volatilitet på samtlige handelsplatforme, 

for identiske aktier, datoer og tidspunkter. Ved denne metode elimineres usikkerheder og 

afvigelser knyttet til markedsudviklingen, generelle tendenser og udmeldinger på markedet, 

selskabsspecifikke meddelelser, sæsonudsving, tendenser og lignende. 

5.1.1 Volatilitetsanalysens opbygning 

Ved en volatilitetsanalyse vælges det at benytte allerede testede og statistisk anerkendte metoder, 

hvilket alt andet lige bør skabe en større grad af validitet. Således foretages analysen ud fra to 

perspektiver; den første del foretages med baggrund i modellen for Realiseret Volatilitet ud fra 

log-normalfordelte ”aktieafkast”, mens det andet perspektiv analyseres med baggrund i en såkaldt 

GARCH-model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model). En gennem-
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gang og forklaring af modellerne foretages i afsnit 4.3 Volatilitetsanalyse - Realiseret Volatilitet 

og GARCH. For at kunne foretage en analyse med ovennævnte modeller er det en nødvendighed, 

at den rekvirerede handelsdata modelleres således, at afvigelser kan identificeres og modellerne 

konsekvent kan applikeres på identisk vis. Afsnit 3.4.1 Primære Data forklarer denne modellering 

og intervalinddeling, samt hvilke funktioner der benyttes hertil. Med baggrund i VWAP-

intervalinddelingen, 5-sekunders intervaller af faktisk foretagende handler ud fra ovenstående 

kendetegn, se bilag 5 for beskrivelse af model, lokaliseres udsving i markedskursen på tværs af 

handelsplatforme. 

 

Udsvinget i markedskursen vurderes ud fra en 2‰ grænse. På baggrund af de identificerede 

udsving foretages efterfølgende en volatilitetsanalyse. Analysen foretages på baggrund af 

VWAP-kurser da disse er et sammenspil mellem handelspriser og handelsvolumen og derfor 

vurderes at være retvisende i forhold til Best Execution, idet man herved tager højde for 

likviditetsdybde. Dette har en direkte indvirkning på faktorerne; Hurtighed samt Gennemførelses- 

og afregningssandsynlighed, samt den implicitte omkostning Bid-Ask Spread. For yderligere 

argumentation, se afsnit 3.4.1 Primære Data. For hvert udsving i VWAP, i forhold til 

sammenlignelige handelsplatforme, udtages en tidsserie med VWAP-data for 5-sekunders 

intervaller i timen før- og efter et udsving. Med baggrund i disse tidsserier, indeholdende 719 

(
Q� R�S T Q� UVW

A UVW − 1X*Yℎ[\]^*_\� observationer på hver side af udsvinget, foretages en vurdering 

af volatiliteten ud fra hhv. Realiseret Volatilitet og GARCH. Ved GARCH-modellen benyttes 

samtlige 25 identificerede afvigelser, se bilag 15, inkl. tilfælde hvor Realiseret Volatilitet ikke 

kan beregnes grundet manglende volatilitet i timen før eller efter afvigelse. 

Analysen vil efterfølgende medføre en vurdering af, hvorvidt prishomogenitet på tværs af 

handelsplatforme eksisterer, samt hvilke tendenser der observeres at have indflydelse på en Best 

Execution-vurdering. 

5.1.2 Resultater 

Det findes relevant at illustrere Realiseret Volatilitet ud fra en akkumulering af den beregnede 

volatilitet, fordelt pr. handelsplatform hhv. før og efter et udsving. Således kan det observeres, 

hvorledes volatiliteten udvikler sig på den enkelte handelsplatform og samtidig opnås et indblik i 

hvorvidt volatilitetsclustering er til stede i datasættet. For en oversigt over Realiseret Volatilitet 
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på tværs af handelsplatforme, se bilag 16. Nedenstående illustration, figur 10, viser den 

akkumulerede Realiserede Volatilitet for hhv. OMX og CHI-X ved de identificerede udsving. 

 

Ud fra ovenstående illustration kan det observeres, at der ikke eksisterer belæg for, at 

argumentere for en tilstedeværelse af volatilitetsclustering. Således optræder der ikke større 

volatilitet efter et udsving sammenlignet med perioden før. Tværtimod observeres en modsatrettet 

tendens, hvor der efter et udsving er tendens til mindre volatilitet sammenlignet med situationen 

før. Samme tendens observeres også i bilag 16, hvor lignende illustrationer for andre fondsbørser 

og MTF’er ligeledes er udledt. 

Det skal dog nævnes, at ovenstående udledning ikke er statistisk behandlet, hvorfor illustrationer 

og tendenser ikke bør tillægges væsentlig værdi. For at udbygge ovenstående volatilitetsanalyse 

angående volatilitetsclustering, inddrages perspektivet vedrørende ARCH-effekter. Som tidligere 

nævnt, benytter GARCH-modellen en t-test for statistisk at påvise tilstedeværelsen af ARCH-

effekter og dermed eventuelle tendenser i datamaterialet. 

 

Med baggrund i den beskrevne H0-hypotese i afsnit 4.3 Volatilitetsanalyse – Realiseret Volatilitet 

og GARCH, benyttes en t-test til at vurdere hvorvidt hypotesen accepteres eller forkastes. I 

tilfældet hvor H0-hypotesen, med et signifikansniveau på 5% accepteres, vil det kunne 

argumenteres at volatilitetsændringen ikke er signifikant. Dermed kan ARCH-effekterne ikke 

tilskrives en signifikant betydning på situationen efter udsvinget, sammenlignet med situationen 

Figur 10 – Akk. Realiseret Volatilitet for NASDAQ OMX København og Chi-X 
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før udsvinget. Nedenstående figur 11 angiver hvorledes GARCH-modellen og resultaterne heraf 

faldt ud. 

GARCH(1,1) Før udsving Efter udsving 

Antal frihedsgrader (n-1) 719 719 

Antal observationer der testes 123 

Manglende konvergens pr. Periode 60 54 

     

t-værdi < t0.025 :     

Kritisk værdi - 1,963268814 - 1,963268814 

Testværdi mindre end kritisk værdi (antal) 7 8 

     

t-værdi > t0.975 :    

Kritisk værdi  + 1,963268814  + 1,963268814 

Testværdi større end kritisk værdi (antal) 3 2 

     

Samlet:     

Testværdi er signifikant (antal) 10 10 

Testværdi i forhold til ikke signifikans (%) 15.87% 14.49% 

     

Ikke signifikans:     

Observationer (antal) 53 59 

Figur 11 – GARCH test-resultater 

Ud fra ovenstående tabel findes det validt at argumentere for, at en klar tendens for 

tilstedeværelse af volatilitetsclustering ikke kan påvises. Således forkastes H0-hypotesen:  

 

-�: /�� = /0� = 0 , hvor 

     /��: volatiliteten i den foregående observation 

     /0�: volatiliteten i den efterfølgende observation 

 

Resultaterne viser således, at volatilitetsclustering udelukkende kunne påvises i hhv. 15,87% og 

14,49% af tilfældene, før og efter et udsving. Datasættet indeholder dermed ikke nogen klar 

tendens på volatilitetsclustering. I de tilfælde hvor H0 ikke forkastes, kan resultatet argumenteres 

at være udtryk for almindelig markedsudvikling, og således vil det være muligt at finde lignende 

afvigelser i et vilkårligt datasæt, hvor udsving på 2 ‰ ikke er til stede. 
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Tillægges ovenstående resultater fra GARCH-modellen de observerede resultater fra beregning af 

Realiseret Volatilitet, fremstår det tydeligt, at volatilitetsclustering ikke validt kan argumenteres 

at være til stede. Betragtes resultaterne desuden i et Best Execution-perspektiv, er det tydeligt, at 

handelsmedlemmer, efter perioder med høj (lav) volatilitet, ikke bør forvente at efterfølgende 

perioder ligeledes har høj (lav) volatilitet. Således bør handelsmedlemmer ikke foretage 

justeringer i forbindelse med gennemførelse af transaktioner i et volatilt marked, såvel som i et 

roligt marked. Denne observation kan direkte knyttes til delfaktoren Pris, idet den bedste 

gennemførelsespris er uafhængig at markedssituationen samt eventuelle tendenser på den enkelte 

handelsplatform. 

 

Ovenstående observation, vedrørende homogen prissætning på tværs af handelsplatforme, er som 

nævnt foretaget med baggrund i GARCH-test, hvor manglende konvergens satte et tydeligt præg 

på de udledte resultater. For at skabe mere validitet omkring ovenstående test, findes det relevant 

yderligere at analysere og forklare manglende konvergens og årsagenerne hertil. Dette vil 

desuden supportere og forklare hvorledes implicitte omkostninger, som f.eks. Bid-Ask Spread og 

Opportunity Costs, indvirker på den samlede transaktionsomkostning. 

 

Som beskrevet i afsnit 4.3 Volatilitetsanalyse – Realiseret Volatilitet og GARCH, har forskellige 

typer af ARCH-modeller været benyttet i vid udstrækning, ved analyser og tests af f.eks. Circuit 

Breakers. Fælles for mange af disse analyser har været, at GARCH-modellen ofte er blevet 

benyttet på intradagsdata, hvorved der kan opstå en række komplikationer. Således beskriver bl.a. 

Goldstein, Evans og Mahoney (1998) at, i over 30% af tilfældene var der hverken konvergens i 

intradagsdata eller tilfælde hvor (α + β) > 1. Dette implikerer at volatiliteten ikke følger Mean 

Reversion men tværtimod en Random Walk. Dette resultat understøttes af indeværende analyse, 

hvor der ligeledes observeres adskillige resultater med manglende konvergens, hvorfor tests 

derved ikke kunne foretages. Årsagen til den manglende konvergens, ved benyttelse af GARCH-

testen, kan skyldes mange underliggende processer, hvor Bid-Ask Bounce (Bud-Udbud spring) 

dog oftest tilskrives den største indvirkning. 
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Bid - Ask Bounce Effekt 

Begrebet er et underbegreb og resultat af de forskellige effekter behandlet i afsnit 3.2.1 Teori, 

omhandlende dynamikken og teorien ved dannelse af et Bid-Ask Spread. Således er Bid-Ask 

Bounce et udtryk for volatilitet i handelsprisen, på trods af at en given aktie har konstant 

”neutral” kursudvikling. I et almindeligt handelsvindue foregår der konstant et mix i købs- og 

salgstransaktioner, hvor prisen skifter, afhængigt af hvilken part der optræder aggressivt eller 

passivt. Adfærdsskift på børmæglersiden medfører således en underliggende volatilitet. 

Grundlæggende kan Bid-Ask Bounce-effekter henføres til hhv. punkt 1 og 2 i teoriafsnittet 

vedrørende Bid-Ask Spread, hvor disse to punkter omhandler effekter vedrørende ”omkostninger 

ved at holde et aktiv” og ”omkostninger grundet asymmetrisk information”. Effekten på den 

samlede volatilitet, som Bid-Ask Bounce medfører, er især tilstedeværende ved behandling af 

finansielle intradagsdata. Dette er bl.a. påvist af Roll (1984), Bauwens og Giot (2001) samt Rhee 

og Wang (1997) der argumenterer, at denne effekt giver anledning til negativ førsteordens 

autokorrelation, når man netop analyserer intradagsafkast. Førsteordens autokorrelation referer til 

den nærmeste tidligere periodes (tidligere benævnt ”lag”) indflydelse på den nuværende situation. 

Således referer negativ førsteordens autokorrelation (lag-1) til en tendens, hvor en tidligere 

periodes positive (negative) tendens efterfølges af en negativ (positiv) tendens i den nuværende 

situation. 

 

En metode hvorved effekten af denne negative autokorrelation og ”uægte” volatilitet kan 

minimeres, er ved benyttelse af alternativer til realiserede transaktioner (VWAP-kurser). 

Alternativer hertil er kurser i forhold til Bid-Bid, Ask-Ask eller Mid-Point af spreadet. Disse 

alternativer kræver dog, at man har fuld adgang til hele ordrebogen, dvs. dybden på bud- og 

udbudssiden. Ulempen ved at benytte disse alternativer er dog, at disse ikke eliminerer eventuelle 

spread size fejl hvilket også har tendens til at medføre negativ autokorrelation på observerede 

afkast. Grundet MiFID’s indførelse samt MTF’ernes oprettelse, er en forøgelse i antallet af 

spread size fejl sandsynligvis til stede i markedet, da likviditeten, omend større samlet set, skal 

fordeles på flere handelsplatforme. Denne tendens understøttes iøvrigt af størrelsen på tick sizes, 

som er kraftigt nedsat post MiFID. Jo mindre tick sizes, desto større chance for at bid-ask 

spreadet vil ændre sig. 
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Bid-Ask Bounce-effekten må dog, på trods af ovenstående referencer til tidligere analyser, siges 

at have den klart største indflydelse på mindre likvide aktier, hvor effekten på visse aktier kan 

tilskrives en væsentlig betydning ifm. prisudvikling. Ifølge Singal (2004) kan Bid-Ask Bounce-

effekten forklare op til 32% af den såkaldte weekend-effekt.47  

 

Med baggrund i ovenstående findes det relevant at argumentere for, at Bid-Ask Bounce-effekter 

må tilskrives en betydelig indflydelse på den store andel af GARCH-tests, hvor manglende 

konvergens var til stede. De nævnte alternative metoder vil være relevante og bør minimere 

andelen af tests med manglende konvergens. Dog kræver dette som nævnt, fuld adgang til 

ordrebogen på begge sider af spreadet. 

5.2 Omkostningsanalyse 

Den empiriske analyses anden del tager udelukkende udgangspunkt i de eksplicitte omkostninger 

i relation til Best Execution. Som det er argumenteret tidligere, findes omkostningsanalysen, 

tillagt volatalitetsanalysen, at være de væsentligste delfaktorer som led i en analyse og hermed 

opfyldelse af Best Execution. Grundlaget for beregninger i indeværende afsnit bygger på 

følgende generelle antagelser: 

• En gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 90.000 uanset aktietype, markedsværdi eller 

likviditet i aktien 

• Afregning af handelsomkostninger foregår på månedsbasis 

• Forholdet mellem aggressiv og passiv adfærd, fra investors side, antages at være 1:1 

For yderligere uddybende information vedrørende antagelser af både generel og handels-

platformsspecifik karakter, henvises til bilag 17. 

5.2.1 Omkostningsanalysens opbygning 

Analysen tager udgangspunkt i den tidligere beskrevne marginalomkostningsbetragtning, se 

afsnit 4.4.1 Marginalomkostningsbetragtning. Med fundament i de otte udvalgte aktier, fra i alt 

                                                           
47 Hvis en aktie med et spread, bestående af et bud på 500 kr. og et udbud på 505 kr. er blevet handlet på 
udbudsprisen ved fredagens sidste handel (505 kr.) men på budprisen ved mandagens sidste handel (500 kr.), så vil 
denne udvikling fortolkes som en negativ udvikling på -1%. Dette fortolkes af nogle som weekend-effekten. 
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fem forskellige hovedindices, udvælges relevante fondsbørser og MTF’er til nedenstående 

empiriske analyse. 

For aktierne Carlsberg B, Vestas Wind Systems, A.P. Møller Mærsk B og Novozymes benyttes 

hovedmarkedet OMX, ved aktien HSBC benyttes LSE, ved Siemens benyttes Xetra, for Sanofi-

Aventis benyttes NYSE Euronext Paris og for Brisa benyttes NYSE Euronext Lissabon. Fælles 

for ovennævnte aktier er, at alle handles på MTF’erne; Chi-X, Turquoise, BATS, NYSE Arca 

Europe og NEURO.48 Derudover handles de fire dansk-noterede aktier også på den nordisk-

baserede MTF, Burgundy. Således danner de udvalgte aktier, der alle indgår i de respektive 

landes hovedindices, fundamentet for indeværende omkostningsanalyse. Dette bunder i en 

antagelse om, at en dansk institutionel investor med stor sandsynlighed vil handle ovennævnte 

aktier, grundet deres antageligt store betydning og værdi på det samlede europæiske aktiemarked.  

 

Indeværende analyse giver desuden et dybdegående billede af omkostningsstrukturerne på de, for 

ovennævnte investorers, sandsynlige handelssteder, herunder hvilke muligheder der eksisterer for 

handel af betydningsfulde europæisk-noterede aktier. Foruden de nævnte handelsplatforme, 

vælges desuden at inddrage en analyse af omkostningsstrukturen på Oslo Børs, idet der tages 

højde for afhandlingens primære fokus, en dansk institutionel investor. Med baggrund i data, 

rekvireret via Danske Bank, Investor Relations, kan det udledes, med baggrund i faktisk 

rapporterede handler, at Danske Bank opererer med en betydelig markedsandel og handels-

omsætning på det norske værdipapirmarked, ca. kr. 3,7 mia. i månedlig handels-omsætning, jf. 

vedlagte Excel-ark. Det må således antages, at andre institutionelle investorer i Danmark, der 

optræder som handelsmedlemmer, ligeledes agerer med betydelige handels-omsætninger på det 

norske marked. 

Nedenfor følger således en marginalomkostningsanalyse af ovennævnte fondsbørser og MTF’er, 

relateret til de udvalgte aktier. Indledningsvis behandles OMX. 

 

 

                                                           
48 For en illustration af hvilke MTF’er som handler hvilke aktier, se bilag 14 
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5.2.2 Resultater 

Marginalomkostningsanalyse for OMX 

For den institutionelle investor med base i Danmark, vil OMX være den primære 

handelsplatform, hvor investor kan handle danske, såvel som skandinaviske værdipapirer. OMX 

står for ca. 85%49 af den gennemsnitlige daglige omsætning på hovedindekset OMXC20, 

indeholdende de 20 mest omsatte aktier på det danske marked. For de mindre likvide aktier står 

OMX for en langt større handelsandel, svarende til 90% - 100%. Grundet OMX’s store betydning 

på det skandinaviske marked, findes det relevant at foretage en dybdegående analyse af 

omkostningsstrukturen for handelsmedlemmer på OMX. En vurdering af omkostningsstrukturer 

på de relaterede OMX-platforme i Skandinavien vil ikke blive behandlet, idet man som medlem 

af én prisliste på NASDAQ OMX Nordic, frit kan handle på de tilhørende NASDAQ OMX-

markeder50. 

Prisstrukturen på OMX er kendetegnet ved, at der opereres med fire forskellige prislister, hvor 

det enkelte medlem individuelt beslutter hvilken prisliste der ønskes tilknytning til. Fælles for 

alle fire prisstrukturer (benævnt prisliste 1, 2, 3A og 3B) er, at der beregnes en fast månedlig 

omkostning, samt at de variable omkostninger beregnes ud fra en værdibaseret vurdering. 

Endvidere bliver transaktionsbaserede omkostninger tillagt prisliste 1, 2 og 3A. Med denne 

differentiering skal forstås, at der for disse tre prislister, tages højde for både handelsomsætning 

(det investerede beløb), samt antallet af handler hvori handelsomsætningen opsplittes og 

gennemføres via ordrebogen. En yderligere fællesnævner for alle prislisterne er, at der ydes 

likviditetsrabat på en given procentdel af de totale variable handelsomkostninger. Denne 

likviditetsrabat varierer dog, idet den er prislistespecifik. 

Med baggrund i en række antagelser opstilles en oversigt over prislistestrukturerne på OMX, se 

bilag 18. De 10 individuelle caps (maksimale omkostningsgrænser) fastsættes for hvert medlem, i 

f.eks. 2010, ud fra medlemmets handelsadfærd, i form af gennemsnitlige månedlige omkost-

ninger i perioden september-november 2009. Ud fra illustrationen i bilaget kan det udledes, at 

valget af prisliste i høj grad er korreleret med den forventede handelsomsætning og til dels den 

gennemsnitlige handelsstørrelse. For de største medlemmer, målt på handelsomsætning, bør der 

                                                           
49 Baseret på beregninger fra http://fragmentation.fidessa.com/ uge 15, mandag d. 12. april til fredag d. 16. april.  
50 Jf. http://nordic.NASDAQomxtrader.com/membershipservices  
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ske overvejelser i forhold til maksimum cap (Band 10) på kr. 500.000 og i hvilket tempo dette 

forventes at blive opnået ved de forskellige prislister. Samme overvejelser gør sig selvfølgelig 

gældende for mindre investorer i forhold til underliggende caps. En forståelse af disse caps’ 

indvirken på handelsmedlemmet vil følge i nedenstående afsnit, hvor der opstilles scenarier for 

situationer uden – og med caps. 

For at kunne foretage en dybdegående analyse af de forskellige prislister, findes det relevant at 

aggregere omkostninger ud fra en marginalomkostningsbetragtning, idet man herved opnår et 

mere simpelt og dermed forståeligt overblik. For yderligere teori, argumentation og forståelse, 

henvises til afsnit 4.4.1 Marginalomkostningsbetragning. Der tages udgangspunkt i gennemførte 

handler, hvilket implikerer, at figur 12 nedenfor, angiver marginalomkostningerne per handel, 

uden cap, på de respektive prislister for handel via OMX. 

 

Figur 12 – Marginalomkostningsstruktur på NASDAQ OMX København uden Cap 

Ud fra ovenstående illustration kan det udledes, at det er af afgørende betydning hvilken prisliste 

der vælges, set i forhold til medlemmets forventede handelsaktivitet, handelsstrategi og dermed 

handelsomkostninger. Prisliste 1 og 2 er således at foretrække for små og mellemstore insti-

tutionelle investorer, hvorimod prisliste 3A og 3B bør foretrækkes af helt store institutionelle 

investorer. Årsagen til denne forskel skal primært findes i de lavere variable omkostninger 

knyttet til prisliste 3A og 3B, der omvendt også beregner højere faste månedlige omkostninger. 

Hvorvidt investor bør tilknyttes prisliste 3A eller 3B skal findes ud fra en isoleret vurdering og 
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analyse af den gennemsnitlige handelsstørrelse, idet 3A benytter en værdi- og transaktionsbaseret 

metode hvorimod 3B udelukkende er værdibaseret - en sådan analyse følger. 

Betydningen af de omtalte maksimum caps, ved valg af prisliste, understreges i nedenstående 

figur 13. Dette bekræftes ligeledes via samtaler og e-mail-korrespondancer med Allan Hvalsøe 

Olsen, Account Manager for Nordic Sales Copenhagen, hos OMX. Grundet afhandlingens fokus, 

vælges det at inkludere den maksimale cap på kr. 500.000 i analysen. 

 

Figur 13 – Prislister med Cap på kr. 500.000 

Således observeres det, at marginalomkostningsstrukturen ændres signifikant ved inddragelse af 

den maksimale handelsomkostnings-cap. For at handelsmedlemmer kan optimere handels-

omkostningsstrategien, og en yderligere forståelse heraf kan fremkomme, findes det relevant, at 

fitte (estimere) ligninger til ovenstående fire prislister, med baggrund i beregninger foretaget ud 

fra de tidligere listede antagelser, både med og uden inddragelse af caps. Prislistestrukturerne 

antager som illustreret, alle en hyperbel funktion (` = a
T + b�. Det ses med al tydelighed hvornår 

cap’en indtræder for de respektive prislister og som det fremgår, er kun prisliste 1 og 3B at 

foretrække. Det kan dog ikke konkluderes, med baggrund i ovenstående, at prisliste 1 og 3B 

konsekvent fremstår mest attraktivt, idet beregninger bunder i fremførte antagelser. 

Funktioner for de fire prislister samt den teoretiske cap-funktion er fittet som følger, hvor 

beregning heraf samt indbyrdes skæring imellem prislister forefindes i bilag 19: 
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• Prisliste 3B: X(��ce�
• Teoretisk Cap funktion: 

Ved alle fire prisstrukturer indtræder de indbyrdes skæringer i intervallet 

illustreret i figur 14. Punkterne for disse skæringer (før indtrædelse af cap), dvs. antallet af 

handler der implikerer et skift i mulig optimal prisstruktur for medlemmet, vil være som følge

Forholdet mellem prisliste 3A og 3B, er som nævnt ovenfor, noget anderledes og er således 

primært henvendt til store institutionelle investorer, der handler store volumener ved hver 

Således favoriserer prisliste 3B

beregnes en transaktionsbaseret omkostning. Skæringen mellem 3A og 3B, forekommer derfor 

ikke i figur 14, men sker på et andet niveau og bør således analys

handelsstørrelsen som variabel. Som illustreret i bilag 

en gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 127.307,45 således at prisliste 3A

foretrække for medlemmer med en gennemsnitlig handelsstørrelse 

henvender sig således, med prisliste 3A, til medlemmer der f.eks. foretager Block Trades eller 
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Ved alle fire prisstrukturer indtræder de indbyrdes skæringer i intervallet [36.266

. Punkterne for disse skæringer (før indtrædelse af cap), dvs. antallet af 

erer et skift i mulig optimal prisstruktur for medlemmet, vil være som følge

 

 

 

Forholdet mellem prisliste 3A og 3B, er som nævnt ovenfor, noget anderledes og er således 

primært henvendt til store institutionelle investorer, der handler store volumener ved hver 

Således favoriserer prisliste 3B, medlemmer der udfører et stort antal ordrer, idet der ikke 

beregnes en transaktionsbaseret omkostning. Skæringen mellem 3A og 3B, forekommer derfor 

, men sker på et andet niveau og bør således analys

handelsstørrelsen som variabel. Som illustreret i bilag 20 findes krydspunktet for prislisterne ved 

en gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 127.307,45 således at prisliste 3A

foretrække for medlemmer med en gennemsnitlig handelsstørrelse herover (herunder)

henvender sig således, med prisliste 3A, til medlemmer der f.eks. foretager Block Trades eller 
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Figur 14 – Indbyrdes skæring mellem prislister
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[36.266 ; 48.471], som 

. Punkterne for disse skæringer (før indtrædelse af cap), dvs. antallet af 
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primært henvendt til store institutionelle investorer, der handler store volumener ved hver handel. 
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en gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 127.307,45 således at prisliste 3A (3B) vil være at 
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lignende i den synlige ordrebog. Derudover er der, for medlemmer som benytter prisliste 3A, den 

fordel, at den værdibaserede del af en gennemført handel maksimalt kan andrage kr. 37,50 hvor 

maksimum i 3B’s tilfælde er dobbelt så højt – kr. 75. Med i overvejelsen omkring valg af optimal 

prisliste skal desuden vurderes, hvornår det kan forventes at maksimum cap’en indtræder. For 

hver enkelt prisliste kan dette forventes ved følgende handelsomsætning og antal handler: 

• Prisliste 1: Handelsomsætning kr. 5.992.500.000 (= 66.583 handler) 

• Prisliste 2: Handelsomsætning kr. 6.672.350.000 (= 74.137 handler) 

• Prisliste 3A: Handelsomsætning kr. 8.155.570.000 (= 90.617 handler) 

• Prisliste 3B: Handelsomsætning kr. 10.102.510.000 (= 112.250 handler) 

Igen kan det argumenteres, at prisliste 3A og 3B er fokuseret mod store – og mellemstore insti-

tutionelle investorer, idet omkostningsniveauet ikke er stigende i samme grad som ved prisliste 1 

og 2. Således indtræder cap’en ved en højere handelsfrekvens for medlemmer tilknyttet prisliste 

3A og 3B. 

I de følgende afsnit vil marginalomkostningsstrukturen for fondsbørser og MTF’er på de tidligere 

udvalgte europæiske markeder og indices, blive analyseret med baggrund i samme metodik og 

antagelser, som ovenstående analyse. Første del af analysen vil fortsætte med et fokus i 

Skandinavien, med inddragelsen af Oslo Børs. Som en sidebemærkning hertil kan nævnes, at det 

er blevet muligt, pr. 23. marts 200951, at handle de mest likvide norske aktier, OBX25, på 

NASDAQ OMX Stockholm. Således eksisterer der stor homogenitet ved værdipapirhandel i 

Skandinavien, hvilket endnu engang styrker validiteten angående fokus på Oslo Børs. 

Marginalomkostningsanalyse for Oslo Børs 

Overordnet set fremstår der store ligheder mellem prisstrukturerne på OMX og Oslo Børs. 

Således opererer Oslo Børs ligeledes med fire prislister, hvor beregningsgrundlaget foretages på 

baggrund af både faste månedlige omkostninger, værdibaserede – samt transaktionsbaserede 

omkostninger. Eneste undtagelse er prisliste 4, der udelukkende beregnes på et værdibaseret 

grundlag, som det er tilfældet med prisliste 3B på OMX. I tillæg til dette ydes ligeledes 

                                                           
51 Jf. Pressemeddelelse fra NASDAQ OMX Group den 2. marts 2009: 
http://ir.NASDAQomx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=368280  
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volumenrabatter i forskellige intervaller, hvilket tilnærmelsesvis kan sammenlignes med de Caps 

der benyttes på OMX. Et direkte brug af Caps benyttes dog ikke på Oslo Børs. I stedet søges det 

at tiltrække store – og mellemstore medlemmer via signifikante volumenrabatter – op til 50% af 

de totale variable omkostninger. 

Med baggrund i empiriske beregninger og efterfølgende resultater, kan det således udledes, at 

omkostningsstrukturen på Oslo Børs er meget sammenfalden med den, af OMX benyttede. 

Inddrages investorfokus, ud fra det beskrevne i afsnit 5.2.1 Omkostningsanalysens opbygning, 

skærpes fokus dog til et afgrænset interval, se bilag 21 for illustrativ opstilling af interval. 

Således fokuseres der på et interval med minimum kr. 1,0 mia. og maksimum kr. 5,0 mia. grundet 

Danske Banks tidligere nævnte handelsomsætning, på det norske børsmarked. Netop dette fokus 

medfører, at en dansk institutionel investor eksempelvis, bør have store overvejelser omkring 

hvilken prisstruktur der vil være optimal. Investorer af denne størrelse, skal således udelukkende 

have overvejelser omkring Fee 3 eller Fee 4, som i deres opbygning er stærkt sammenlignelige 

med prisliste 3A og 3B hos OMX. Mindre danske institutionelle investorer, skal derimod 

fokusere på Fee 1 eller Fee 2, da disse er at foretrække ved en handelsomsætning på op til ca. kr. 

3 mia.  

Efter ovenstående behandling af fondsbørsernes prisstrukturer i Skandinavien, sættes fokus på de 

øvrige fondsbørser – og efterfølgende MTF’er på det europæiske marked. 

Marginalomkostningsanalyse for LSE, Xetra og 3YSE Euronext 

I dette afsnit foretages en marginalomkostningsanalyse af de tre største fondsbørser, målt på 

handelsomsætning, på det europæiske aktiemarked. LSE dækker således al handel med aktier i 

Storbritannien samt Irland. Xetra er handelssystemet der benyttes ved Frankfurt Stock Exchange, 

en del af Deutsche Börse Group. Xetra er valgt som proxy for det tyske aktiemarked, herunder 

Deutsche Börse Group, idet Fondsbørsen står for ca. 90%52 af handelsomsætningen i Tyskland og 

således er den markant største af de syv fondsbørser på det tyske marked. NYSE Euronext er den 

primære fondsbørs for handel med aktier i Belgien, Frankrig, Holland og Portugal. De tre 

                                                           
52 http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/about_us - FWB Frankfurt Stock Exchange 
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fondsbørser er blandt de fem største handelspladser53 på det europæiske marked og må således 

betegnes som betydelige aktører. 

Foretages en vurdering af marginalomkostningsstrukturerne på fondsbørserne, eksisterer der 

primært store ligheder hvad angår LSE og Xetra. Således opererer begge med faste månedlige 

omkostninger samt en variabel værdibaseret omkostning. Som tilfældet med OMX og Oslo Børs, 

benytter Xetra ligeledes forskellige prislister, hvor medlemmer individuelt beslutter hvilken 

prisliste de ønsker at blive tilknyttet. LSE derimod opererer med en degressiv omkostnings-

struktur, hvor den værdibaserede omkostning falder i takt med en stigende handelsomsætning, 

kategoriseret ud fra forudbestemte intervaller. Fælles for begge fondsbørser er, at de via en 

incitamentsstruktur, forsøger at tiltrække primært store og mellemstore institutionelle investorer, 

der således kan tilføre likviditet til markedet og dermed skabe interesse for fondsbørserne. Denne 

adfærd minder ligeledes meget om det fokus som OMX og Oslo Børs benytter. NYSE Euronext 

derimod anvender en anden tilgang til prisstrukturen, hvor de variable omkostninger beregnes ud 

fra en transaktionsbaseret vurdering. Med denne anderledes adfærd forsøger NYSE Euronext 

ligeledes, at tiltrække de samme typer af institutionelle investorer som de øvrige fondsbørser. 

Man ser typisk en høj korrelation mellem den gennemsnitlige handelsstørrelse og handels-

omsætning for medlemmer af en fondsbørs, se bilag 22 for handelsmedlemsfordeling på 

NASDAQ OMX København. Foruden den transaktionsbaserede tilgang anvender NYSE 

Euronext ligeledes en todelt intervalinddeling, hvor medlemmer der gennemfører < 400.000 

handler per måned, betaler 1,25 EUR/handel, mens medlemmer der gennemfører > 400.000 

handler per måned betaler 0,70 EUR/handel for efterfølgende transaktioner. I tillæg til de faste og 

variable omkostninger, benyttes desuden en overordnet reduktionscap på 0,6 bps af den samlede 

handelsomsætning, hvilket overordnet set kan betragtes som en værdibaseret rabat, idet den 

udelukkende er knyttet til handelsomsætningen. Med denne konstellation forstærker NYSE 

Euronext deres fokus på mellemstore og store institutionelle investorer med store gennemsnitlige 

handelsstørrelser, idet der herved betales færre transaktionsomkostninger samt modtages en høj 

likviditetsrabat gennem et 0,6 bps cap. 

Med baggrund i en analyse af marginalomkostninger, ud fra de tidligere nævnte antagelser for de 

tre fondsbørser, opstilles nedenstående illustration i figur 15: 

                                                           
53 Jf. figuren Top Ten Trading Venues; http://www.chi-x.com/  
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Det kan udledes ud fra ovenstående illustration og analyse, at NYSE Euronext overordnet set, 

opererer med de laveste marginalomkostninger, sammenlignet med LSE og Xetra. Denne forskel 

i marginalomkostninger holdes mere eller mindre konstant frem til en handelsfrekvens på ca. 

44.444 handler svarende til en handelsomsætning på ca. kr. 4,0 mia. Efterfølgende fremstår 

marginalomkostningsniveauerne meget identiske for alle tre fondsbørser, i intervallet [44.444; 

555.555] handler, hvilket også bekræfter fondsbørsernes investorfokus. Efter det nævnte interval, 

optræder NYSE Euronext igen med de laveste omkostninger, efterfulgt af Xetra (medium – og 

high vol). 

Som en dansk institutionel investor bør man, som i tilfældet med prisliste 3A på OMX, foretage 

en konsekvensberegning ved forskellige gennemsnitlige handelsstørrelser, idet de transaktions-

baserede omkostninger, som nævnt, er påvirket heraf, primært i tilfældet med NYSE Euronext, se 

bilag 23. Specielt ved handelsomsætningsintervallet kr. 1 – kr. 5 mia., hvor det typiske danske 

medlem vil befinde sig, bør der ske nøje overvejelser omkring hvilken prisliste og fondsbørs man 

ønsker at tilknyttes, idet forskelle i marginalomkostninger kan variere betydeligt, alt afhængigt af 

handelsmedlemmets handelsstrategi. 

Hvad angår LSE, er der flere overvejelser der bør inddrages ved en vurdering af de marginale 

handelsomkostninger. Således er samtlige handler på købssiden, med aktier noteret i 

Storbritannien, på tværs af handelsplatforme, pålagt en obligatorisk flad skat, en såkaldt 

stempelafgift (Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)) på 0,5% af den totale handelsværdi for selve 

0,10

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

O
m

k
o

st
n

in
g

e
r/

H
a

n
d

e
l

Antal Handler

Marginalomkostningsstruktur for fondsbørser

LSE

Xetra - high vol

Xetra - medium vol

Xetra -low vol

NYSE Euronext

Figur 15 – Marginalomkostningsstruktur for fondsbørser 



MiFID – revolutionerende eller ej? – en undersøgelse af Best Execution fra en dansk institutionel investors perspektiv 

Kandidatafhandling på Cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2010 
Christian Heinen & Jacob Zitawi 

 

Side 90 af 121 
 

transaktionen.54 Skatten beregnes således ikke ud fra værdien af de handlede aktier, men i stedet 

ud fra hvad køber reelt betaler for aktierne. Et eksempel på hvorledes disse to værdier adskiller 

sig, kan være ved handel via tidligere nævnte Systematic Internalisers, hvor den aftalte pris kan 

afvige fra markedsprisen. Således er det ikke kun handelsmedlemmer hos LSE der er negativt 

påvirket af SDRT, men ligeledes handelsmedlemmer på MTF’er såsom; Chi-X, Turquoise, 

BATS etc. der tilbyder handel i britiske aktier. Som en sidebemærkning kan desuden nævnes, at 

en lignende flad skat (stempelafgift) på 1% af handelsværdien, også opkræves på købssiden for 

handel i irsk noterede aktier.55 Desuden diskuteres der en lignende ordning i USA i form af et 

lovforslag, fremsat af demokraten, Peter Anthony DeFazio, den 3. december 2009, hvor han 

foreslår en flad skat på 0,25% af transaktionsværdien ved aktiehandel. 56 

Således bør man, ved en isoleret vurdering af marginalomkostninger på tværs af handels-

platforme, undlade at tage stempelafgiften med i vurderingen, idet afgiften under alle 

omstændigheder, ligegyldig handelsplatform, vil være til stede ved handel med aktier noteret i 

Storbritannien. Stempelafgiften kan således betragtes som en ”almindelig” aktie- og udbytteskat, 

dog med den forskel, at stempelafgiften er uafhængig af det underliggende papirs kursudvikling 

og tillige selskabernes resultater. 

For at kunne foretage en fyldestgørende vurdering af de enkelte handelsplaforme på de største 

aktiemarkeder i Europa, er det af væsentlig betydning, at en vurdering af marginalomkostnings-

strukturen på de største MTF’er i Europa medtages. Nedenfor følger således en analyse med 

udgangspunkt i samme metodik som ovenstående relaterede afsnit. 

Marginalomkostningsanalyse for MTF’erne 

Ejerforholdet af MTF’erne er meget differentieret. Således er visse MTF’er oprettet via et 

samarbejde mellem store internationale investeringsbanker (Chi-X, BATS og Burgundy), mens 

andre er oprettet/ejet af etablerede fondsbørser, som et modsvar til konkurrencen fra de øvrige 

MTF’er (Turquoise, NEURO og NYSE Arca Europe). 

                                                           
54 Stamp Duty Reserve Tax, jf. 
http://www.direct.gov.uk/en/moneytaxandbenefits/taxes/taxonsavingsandinvestments/dg_10013514  
55Jf. Irish Stock Exchange  http://www.ise.ie/index.asp?locID=281&docID=-1  
56 H.R. 4191: Let Wall Street Pay for the Restoration of Main Street Act of 2009. 
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Som tidligere nævnt i afsnit 4.4 Omkostningsstruktur på fondsbørser og MTF’er, opererer 

MTF’er generelt set med en meget enkel omkostningsstruktur, hvor der typisk opkræves en fast 

månedlig omkostning og efterfølgende beregnes en pris på et værdibaseret grundlag, med 

differentiering mellem aggressiv og passiv adfærd. 

Med baggrund i beregninger opstilles nedenstående figur 16, af samtlige MTF’ers marginal-

omkostningsstruktur. 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at ved en handelsomsætning på op til ca. kr. 250 mio., 

svarende til en handelsfrekvens på minimum, ca. 2.778 stk., vil BATS være det billigste 

alternativ til fondsbørser, hvorimod det ved en omsætning på > kr. 250 mio., bedst vil kunne 

betale sig at benytte Turquoise. Denne forskel i marginalomkostninger, fra de to øvrige store 

aktører i markedet, Chi-X og BATS, på kr. 0,25, er tilnærmelsesvis konstant ved en 

handelsomsætning på ≥ kr. 3 mia., eller hvad der svarer til en handelsfrekvens på 33.333 handler.  

Til forskel fra fondsbørser, opererer MTF’er ikke med deciderede incitamentsordninger for 

bestemte medlemstyper, hvis der ses bort fra Maker-Taker adfærd, hvorfor ovenstående 

omkostningsstrukturer vil gælde i alle tilfælde, uanset handelsfrekvens. Således bør fremtidige 

handelsmedlemmer af MTF’er udelukkende foretage overvejelser omkring handelsomsætning, 

deltagelse i Maker-Taker ordning, samt hvilke aktier der ønskes handlet. Maker-Taker adfærd 

skal dog ikke negliceres, da denne kan have store konsekvenser for transaktionsomkostninger, se 

bilag 24. 

Ca. kr. 0,25 

Figur 16 – Marginalomkostningsstruktur for MTF’er 
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For at skabe et overordnet og samlet billede af de empiriske resultater vælges det således, at 

foretage en sammenligning af MTF’er og fondsbørser. Med baggrund i nedenstående figur 17, 

fremgår det tydeligt hvorledes de signifikant lavere handelsomkostninger på MTF’er kommer til 

udtryk, sammenlignet med fondsbørser, der benytter et værdibaseret grundlag (Chi-X, BATS og 

NEURO har stort set identiske prisstrukturer, hvorfor kun NEURO er synlig i figuren). Således 

fremstår MTF’er konsekvent billigere, målt på rene direkte handelsomkostninger, specielt i 

niveauer for mindre handelsomsætninger (mindre antal handler), men til dels også i niveauer med 

store handelsomsætninger (stort antal handler). 

 

Figur 17 – Omkostningsstruktur for fondsbørser/MTF’er 

Ved en vurdering af omkostninger under Best Execution, fremstår det således tydeligt, at der for 

investor er mulighed for betydelige omkostningsminimeringer. Disse minimeringer kan opnås, 

givet undersøgelsens antagelser, ved en substituering af handelsplatform for transaktioner i 

specielt largecap-aktier, grundet likviditetsdybden i disse. Da MTF’er, som nævnt tidligere, 

primært tilbyder handel i meget likvide aktier og dermed neglicerer mid- og smallcap-aktier, bør 

en fuldkommen substituering af handelsplatform ikke foretages. MTF’er bør derfor, i stedet 

betragtes som komplementære ift. de regulerede markedspladser, hvorved en samlet markeds-

dækning, kombineret med fokus på omkostningsminimering, muliggøres. 
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Ud fra et Best Execution-perspektiv, fremstår omkostningsdelfaktoren med en særdeles stor 

betydning. Tilsyneladende er fokus i markedet ikke på omkostningerne ved handel, men istedet 

på Hurtighed, Gennemførsels- og afregningssandsynlighed samt handelsstrategier som f.eks. 

SOR. Med baggrund i den teoretiske – samt empiriske analyse findes det, at den nuværende 

markeds-fragmentering ikke afspejler situationen i markedet, ud fra et omkostningsperspektiv. 

Grundet denne ubalance mellem direktivet og den faktiske situation, bør denne delfaktor uden 

tvivl tillægges væsentlig betydning, idet der eksisterer et væsentligt optimeringspotentiale for 

handelsmedlemmer. Investeringsselskaber har hermed særdeles gode muligheder for at fremstå 

attraktivt i markedet for professionelle og institutionelle klienter, idet viden omkring disse 

muligheder kan medføre tilpasning af handelstrategier. Der eksisterer således en direkte 

sammenhæng mellem delfaktorerne Omkostninger og Hurtighed, hvor delfaktoren Hurtighed 

analyseres i nedenstående afsnit. 

Kompleksiteten ved ovenstående gennemgang af prisstrukturer for handelsmedlemmer er søgt 

simplificeret via bilag 25, der opstiller en oversigt over forskelle og ligheder mellem prislisterne 

for samtlige handelsplatforme. 

5.3 Hurtighed (Smart Order Routing) 

Hastigheden af en transaktions gennemførelse, dvs. udsendelse af ordre og efterfølgende 

modtagelse af bekræftelse, får stor opmærksomhed post MiFID som værende en væsentlig 

konkurrenceparameter for børsmæglere og dermed implicit for handelsplatforme. Der eksisterer 

dog flere faktorer, der er afgørende for hvorvidt handelsmedlemmer kan opnå såkaldt low 

latency-handel. 

De primære faktorer omhandler den enkelte handelsplatform’s teknologi og IT-kapacitet, da disse 

udgør en altafgørende konkurrenceparameter. Som tidligere nævnt er algoritmehandlens primære 

funktionalitet/fokus på hastighed, idet algoritmer programmeres til at udføre transaktioner ud fra 

et, på forhånd bestemt mønster, opbygget på baggrund af et givent antal betingelser. Fælles for de 

fleste algoritmer er, at disse programmerede handelsstrategier automatisk afsøger markedet for 

bedste pris, under vurdering af relationen mellem pris og dybde i ordrebogen. For at dette kan 

lade sig gøre, eksisterer der en klar tendens i børsmarkedet for store og intensive investeringer i 

matchingsystemer, der kan håndtere disse algoritmer og kravene til udsendelse af før- og 
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efterhandelsinformation med lav forsinkelse. For at eksemplificere ovenstående tendens i 

børsmarkedet inddrages NASDAQ OMX Group og deres investeringer i handelssystemet 

Genium INET (herefter benævnt ”INET”). Det blev således besluttet den 8. februar 2010, at 

INET skulle implementeres på samtlige af de nordiske – (København, Stockholm, Helsinki og 

Island) og baltiske børser (Tallinn, Vilnius og Riga). Vurderingen gik på, at kravene til 

handelssystemernes funktionaliteter, post MiFID, ville være særdeles store og grænserne mellem 

de nationale markeder ville blive udvandede. INET blev dog allerede erhvervet af NASDAQ i 

december 2005, men først implementeret på det europæiske marked primo 2010. Med 

implementeringen søger NASDAQ OMX således, at udmærke sig iforhold til MTF’er, ved at 

være overlegne rent teknologisk. Gennem øget effektivitet via forøget hastighed samt forbedret 

kvalitet ved transaktionsgennemførelse, søges det i sidste ende at sænke de implicitte handels-

omkostninger for investor. Hans-Ole Jochumsen, formand for NASDAQ OMX Nordic, udtalte i 

forbindelse med implementeringen: 

“With I.ET in place we can offer investors access to the world’s fastest and most scalable 

trading system. This will allow us to grow volumes and liquidity, which benefits all investors and 

ultimately the regional economies.”57 

Som Hans-Ole Jochumsen uddyber, så vil hastigheden, muliggjort af INET, resultere i en 

konkurrencedygtig situation i kampen mod MTF’erne på det europæiske marked. Derudover er 

det nu muligt for NASDAQ OMX, at tilbyde samme effektivitet og low latency på samtlige af 

deres handelsplatforme i Europa og USA. Denne skalerbare metode henvender sig således direkte 

til specielt store handelsmedlemmer, idet de nu kan forvente samme services fra alle de, af 

NASDAQ OMX Group, ejede handelsplatforme. Ovenstående implementering af INET 

illustrerer således tydeligt, hvilken trend der pågår i markedet og som er direkte tilrettet low 

latency-handel og dermed hastigheden for en transaktions gennemførelse. 

Det er dog ikke kun ovennævnte omstændighed vedrørende IT-kapacitet, der er afgørende for 

hurtigheden. Således influerer valget af SOR og udformningen heraf, en tilsvarende stor rolle. 

Der eksisterer således adskillige metoder, hvorved handelsmedlemmer kan erhverve sig SOR, 

bl.a. tilbyder flere fondsbørser og MTF’er, at klienter kan benytte handelsplatformenes egen-

                                                           
57Pressemeddelelse: http://ir.NASDAQ.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=443390 
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udviklede SOR. I tillæg hertil tilbyder flere eksterne aktører, at handelsmedlemmer kan købe 

adgang til opbyggede og gennemtestede SOR’s, eller at man, som bank/investeringsfirma, 

ligeledes kan vælge individuelt at opbygge egen SOR. Ovennævnte muligheder har både fordele 

og ulemper, hvor den mest benyttede metode må argumenteres at være SOR’s udviklet af 

handelsplatforme. Nedenfor følger en oversigt over de forskellige SOR’s, som de, for opgaven 

interessante handelsplatforme, tilbyder deres klienter i kampen om low latency-handel. Som det 

fremgår af figur 18, benytter de regulerede fondsbørser enten deres tilknyttede MTF’ers SOR 

eller eksterne SOR’s. Både Chi-X, BATS Europe og Turquoise har egenudviklede routere, 

hvorimod Burgundy som eneste MTF, benytter eksterne kilder til SOR. 

Handelsplatform Smart Order Routing Approks. latency 

NASDAQ OMX Copenhagen    (�) – via Genium INET 0,09 - 0,2 ms (2010) 

London Stock Exchange    (�) – via Baikal/Fidessa - 

Euronext Paris    (�) – via NYSE Arca Europe 0,14 ms (2009) 

Euronext Lissabon    (�) – via NYSE Arca Europe 0,14 ms (2009) 

Deutsche Börse    (�) – via SunGard Front Arena < 1 ms (2010) 

Chi-X     � – via Chi-Vision 0,4 ms (2010) 

BATS Europe     � – via CYCLE 0,246 ms (2010) 

Turquoise     � – via TQ Lens < 1 ms (2009) 

Burgundy    (�) – via UBS og Neonet - 

Figur 18 – Handelsplatform, SOR og approks. latency 

(Information om Smart Order Routing er hentet fra den enkelte handelsplatforms’ hjemmeside, 

den approksimerede latency angiver en gennemsnitlig round trip for en given ordre) 

Hvorledes man som handelsmedlem, med Best Execution for øje, skal vælge ud fra ovenstående 

muligheder kan være særdeles vanskeligt. Fælles for begge muligheder er dog, at minimering af 

ventetiden, fra en handelsmulighed indentificeres, til den udføres, eller med andre ord fra ordren 

udsendes til en bekræftelse modtages, er det primære formål med en SOR. Dette bekræftes 

ligledes af Hans-Ole Jochumsens udtalelse i forbindelse med INET-implementeringen. 

Analyseres teoretisk på denne problemstilling, kan den fysiske ventetid/forsinkelse ikke være 

lavere end lyset hastighed, svarende til 299.792.459 m/s. For at eksemplificere denne hastighed, 

tages udgangspunkt i en typisk handel for en dansk institutionel investor, optrædende som køber 

eller sælger af et udenlandsk værdipapir via en fondsbørs/MTF med hjemsted i London. Lysets 

hastighed begrænser transaktionstiden for en handel over denne afstand, hvor investor benytter en 
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SOR placeret i Danmark, til ca. 6,67 millisekunder.58 En SOR kan derimod udføre data-

transmitteringen over denne afstand, på ca. 9,46 millisekunder, hvis der tages udgangspunkt i 

eksemplet fra A-TEAMGROUP’s rapport fra 2009.59  

Udviklingen på børsmarkedet, indenfor SOR, post MiFID, viser en klar tendens. Således 

forklarede Jesper Svensson, ved seminaret den 18. maj 2010, at udviklingen i forsinkelse af SOR-

handler, på eksempelvis LSE, er gået fra 600 ms i år 2000 til 3 ms i år 2008. Dette understøtter at 

efficiensen af SOR kontinuerligt forbedres. Det kan således argumenteres, at omstændigheden 

omkring denne delfaktor har bevæget sig i retning mod en mere strategisk og geografisk 

vurdering af SOR’s og de tilhørende servers. Således argumenterede Jesper Svensson ligeledes 

for, at en strategisk placering af deres SOR, foretages ud fra en sådan vurdering. Sungard ville 

således på vegne af et dansk handelsmedlem, anbefale brugen af deres servers, både ved OMX og 

Burgundy i Stockholm, samt deres server i London, hvor LSE og MTF’er såsom Chi-X, BATS 

og Turquoise er placeret, alt afhængig af investerings- og handelsstrategi.  

På baggrund af figur 18, må hastigheden for gennemløbstiden af en ordre, argumenteres at 

variere meget. Dette kombineret med en tendens til at flere udbydere af SOR reklamerer med at 

besidde den laveste forsinkelse på markedet, medfører lavere transparens på markedet for SOR. 

En mulig løsning på dette problem, kunne være udformningen af en markedsproxy (industri 

standard), for angivelse af hastighed over en given afstand. Ud fra figuren er det dog tydeligt at 

se, at OMX via Genium INET har en SOR der er stærkt konkurrencedygtig med det resterende 

børsmarked.  

En omstændighed der ligeledes findes væsentlig, vedrørende valg af SOR, er håndterings-

kapaciteten, med andre ord hvor mange ordrer en SOR kan behandle pr. sekund. Som tilfældet 

med forsinkelsen/hurtigheden er denne faktor ligeledes uhomogen, idet håndteringskapaciteten 

varierer betydeligt. Således tilbyder NYSE Arca Europe en kapacitet på 100.000 ordrer per 

sekund, hvorimod BATS opererer med en kapacitet på 1,2 mio. ordrer per sekund. Denne faktor 

vurderes dog ikke ligeså væsentlig som ovenståede omstændigheder, idet kapaciteten vurderes at 

                                                           
58 Beregning er foretaget under antagelse af en afstand mellem København og London på 1.000 km. 
59A-TEAMGROUP er en udbyder af analyser, artikler samt rapporter, rettet mod IT-funktioner hos finansielle 
institutioner. I rapporten fra 2009 er en måling af en SOR foretaget på afstanden Frankfurt-London. Denne måling 
giver et resultat på 6 millisekunder og da afstanden mellem Frankfurt og London er på ca. 634 km, svarer dette til 
en multiplikator på 1.000/634 = 1,5773 og altså 6 ms * 1,5773 = 9,46 ms. 
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være relativt enkel at optimere for en handelsplatform. Det er dog stadig væsentligt at have dette 

punkt for øje ved en vurdering af muligheden for opfyldelse af delfaktoren Hurtighed, ved Best 

Execution. 

5.4 Gennemførelses- og afregningssandsynlighed (Clearing & Settlement) 

Clearing & Settlement er, som nævnt i afsnit 4.2 MiFID vs Reg. NMS, den efterhandels-

procedure der følger, når et værdipapir er handlet og derefter skifter hænder. Funktionen er ikke 

ubetydelig, idet proceduren er med til at kontrollere og minimere modpartsrisiko, primært 

risikoen for default/kreditrisiko, dvs. risikoen for at modparten ikke kan leve op til de kontraktligt 

indgåede aftaler, omkring et givent aktiv. Clearing & Settlement foretages i Europa, af en såkaldt 

CCP, der varetager både købs- og salgssidens interesser, efter matching er indfundet på en 

handelsplatform. 

Udover Clearing & Settlement eksisterer der yderligere tre efterhandelsfunktioner; custody, 

safekeeping og notary function. Direkte oversat forstås dette som varetægt, forvaring og notering. 

Varetægt refererer til den funktion som omfatter opbevaring af en klients konto, samt 

administrationen af værdipapirer på kundens vegne. Derudover omhandler varetægt også løbende 

services for værdipapirets ejer såsom kapitalforhøjelser, indfrielser eller aggregeringen af udbytte 

og renter. Forvaring referer til opbevaringen af aktier. Før i tiden var dette en væsentlig del af 

efterhandelsproceduren, men idet de færreste værdipapirer i dag udstedes fysisk, har det 

væsentlig mindre betydning. På nuværende tidspunkt foregår aktiehandler fuldstændig 

elektronisk og den enkelte investor, får indsat de erhvervede aktier på et elektronisk depot. 

Noteringsfunktionen verificerer om værdipapirerne opfylder visse tekniske og formelle krav til 

modtagelse af efterhandelsservices. Derudover omfatter funktionen registrering af enhver 

ændring af de udstedte beløb i forbindelse med forskellige corporate actions, som eksempelvis 

aktiesplits eller ændring af stykstørrelse. 



MiFID – revolutionerende eller ej? – en undersøgelse af Best Execution fra en dansk institutionel investors perspektiv 

Kandidatafhandling på Cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2010 
Christian Heinen & Jacob Zitawi 

 

Side 98 af 121 
 

 

Figur 19 – Markedsaktører og efterhandelsservices
60

 

Som det kan udledes af ovenstående figur 19, dækker Central Securities Depositories (herefter 

benævnt ”CSD”) som de eneste, samtlige fem beskrevne efterhandelsfunktioner. Det kan 

argumenteres, at en værdipapircentral (i Danmark: VP Securities) optræder som en CSD. De 

fleste større banker og investeringsbanker varetager dog ligeledes alle ovennævnte funktioner 

med undtagelse af noteringsfunktionen. Den internationale version af en værdipapircentral er en 

ICSD, der varetager alle funktioner på nær forvaring, dog udelukkende for EuroBonds61. 

Selskabet Euroclear er et eksempel på en ICSD, som ligeledes fungerer som national 

værdipapircentral for en række europæiske lande.62 

Som nævnt ovenfor søger efterhandelsproceduren at minimere forskellige typer af modpartsrisici, 

både ved national – og international handel. Overordnet set eksisterer fem typer af risici der søges 

minimeret; kredit-, likviditets-, operationel –, juridisk – og systemisk risiko. Disse betragtes som 

værende til stede, ved både nationale og internationale handler, dog er sandsynligheden for at én 

af disse indtræffer større ved grænseoverskridende handel, idet handlen ofte involverer flere 

parter og dermed er mere kompleks. Udbyderne af efterhandelsprocedurer er dog udelukkende 

udsat for operationelle risici, idet de optræder som agenter for deres klienter og dermed ikke 

indgår i selve transaktionen. 

                                                           
60 Kilde: The European Post-Trade Market – An Introduction, Deutsche Börse – white paper 
61En international obligation der er noteret i en valuta forskellig fra landet hvor obligationen er noteret. 
62 www.euroclear.com  



MiFID – revolutionerende eller ej? – en undersøgelse af Best Execution fra en dansk institutionel investors perspektiv 

Kandidatafhandling på Cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2010 
Christian Heinen & Jacob Zitawi 

 

Side 99 af 121 
 

Hvad angår omkostningsdelen ved efterhandelsproceduren, eksisterer der store forskelle både på 

det interne europæiske marked, såvel som ved sammenligning med USA. Nedenstående figur 20, 

fra Deutsche Börse’s rapport af 2004, illustrerer forskelle i transaktionsomkostninger for en 

gennemførte efterhandelsprocedurer på tværs af de europæiske markeder. 

 

Figur 20 – Estimerede transaktionspriser 

Som illustreret optræder de skandinaviske lande med markant højere transaktionsomkostninger, 

sammenlignet med det resterende europæiske marked. Årsagen til denne signifikante forskel er 

dog ikke ensbetydende med den faktiske situation, således nævner Birger Schmidt, 

Markedsdirektør i VP Securities A/S: 

”De nordiske CSD'er afvikler på slutinvestor-niveau, hvor man i Centraleuropa afvikler på 

såkaldt omnibus-niveau - dvs. hvor slutinvestor er registret ikke i CSD'en men i banken. Dermed 

er ydelserne forskellige og omkostningerne også højere i de nordiske lande. Man kan sige at 

bankerne har outsourcet en del af deres back-office til CSD'en i de nordiske lande. .år man 

bruger rapportens metode (ovenstående kilde til figur 20 red.) kommer de nordiske CSD'er til at 

fremstå dyrere, hvilket ikke er tilfældet. Vi har forsøgt at sammenligne priser for 

sammenlignelige ydelser, og der er VP klart blandt de billigste.” 

Som Birger Schmidt nævner og som det ligeledes er nævnt i adskillige artikler, så fremstår det 

”sande” niveau i Clearing & Settlement-omkostninger ikke fuldkomment. Hvorvidt VP Securities 

er blandt de billigste på det europæiske marked, er dog ligeledes svært at argumentere for, 
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grundet manglende analyser. Det er dog vigtigt, at ovenstående figur 20 ikke betragtes isoleret, 

dels grundet rapportens datering, samt vanskeligheder ved international sammenligning. 

Yderligere vurderinger og analyser er påkrævet, for at skabe et mere retvisende billede. Således 

er der sket adskillige fusioner og overtagelser i markedet, hvor det bl.a. kan nævnes, at både 

Storbritannien og Sverige på nuværende tidspunkt er underlagt Euroclear og derfor ikke direkte 

opererer som selvstændige enheder. 

Siden 2004 er der sket store ændringer på det europæiske marked. Disse er blevet yderligere 

intensiveret med indførelsen af et ”Code of Conduct”, udarbejdet af Europa Kommissionen den 

7. november 2006, målrettet Clearing & Settlement. Kodekset blev udarbejdet af de tre ledende 

markedsinteressenter; FESE, EACH (European Association of Central Counterparty Clearing 

Houses) og ECSDA (European Central Securities Depositories Association) og havde til formål 

at skabe et mere internationalt integreret og efficient marked for efterhandelsprocedurer i EU. 

Med kodekset og ikke mindst MiFID, er der sket en væsentlig ændring i markedet, hvorfor 

niveauerne i figur 20 bør revurderes. Således argumenterer Europa Kommissionen i deres rapport 

fra 2009, at der er sket en reducering i den gennemsnitlige CCP-transaktionsomkostning på 60% 

siden 2006. Dette understøttes til dels i en rapport fra Oxera (2009), udarbejdet for Europa 

Kommissionen, der via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til relevante markedsaktører, viser 

en reduktion i transaktionsomkostninger på 40-60% i perioden 2006-2008. 

Et andet perspektiv på denne omkostningsminimering kan bl.a. udledes via en rapport udarbejdet 

af EuroCCP, datterselskab til DTCC, der med baggrund i data fra første og andet kvartal af 2008 

opstiller omkostningsniveauet på det europæiske marked, for Clearing & Settlement. De 

argumenterer således, at den gennemsnitlige omkostning for benyttelse af CCP i Europa i første 

halvår 2008, lå i niveauet €0,26 per transaktion. Siden dengang er der sket en yderligere 

reduktion i omkostninger, således opererer EuroCCP nu med tre prislister. Som i tilfældet med 

handelsomkostninger, kan kunden dermed, alt afhængig af handelsvolumen minimere sine 

marginalomkostninger. Således ligger omkostningen i niveauet €0,03 – €0,002 per ordre. 

Sammenlignes dette med USA og DTCC, opereres her med et omkostningsniveau på €0,000548 

per 100 aktier. På trods af at angivelsen ikke er identisk, så er denne observation i overens-

stemmelse med den generelle opfattelse i markedet, hvor bl.a. Jesper Svensson fra Sungard 
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argumenterer for, at der stadig er en betydelig forskel i omkostningsniveau mellem Europa og 

USA. 

Som tidligere nævnt i afsnit 5 Empirisk Analyse, vægtes Clearing & Settlement, i deres 

karakteristikum som eksplicit omkostning, ikke så højt set i forhold til Best Execution, hvorfor en 

kvantitativ analyse ikke vil blive foretaget. Grunden hertil er, at den institutionelle investors 

gennemsnitlige handelsstørrelse er af et sådant omfang, at Clearing & Settlement udgør en 

minimal del af den samlede transaktionsomkostning ved en aktiehandel (dette på trods af det 

europæiske markeds væsentligt højere omkostning, sammenlignet med USA). Det findes dog 

stadig relevant at kommentere på den forventede fremtidige udvikling indenfor Clearing & 

Settlement i Europa. Delfaktoren bør ikke negliceres da der kontinuerligt sker ændringer i 

konkurrencesituationen samt at Best Execution stiller krav om hensyntagen til denne. 

Ud fra afsnit 4.2 MiFID vs. Reg. NMS, fremgår det, at DTCC opererer med en monopollignende 

tilstand på det amerikanske værdipapirmarked, hvorved de, ifølge dem selv, samt via ovenstående 

observationer, opererer med de laveste Clearing & Settlement-omkostninger, globalt set.  

Som tidligere nævnt opererer 19 CCP-huse på det europæiske marked, men en øget centralisering 

via fusioner, overtagelser og alliancer, er ved at indfinde sig i markedet. Således har SIX x-clear, 

EuroCCP og EMCF indgået et samarbejde med en række fondsbørser, hvor de giver deres 

klienter mulighed for individuelt at vælge CCP. Dette vil uden tvivl presse priserne yderligere og 

man bør forvente konsolideringer i markedet, idet konkurrencen på det europæiske marked bliver 

intensiveret og profitmarginer formindskes således. Disse tendenser kan på sigt udmønte sig i et 

oligopol og på langt sigt, måske tilmed et monopol, som tilfældet i USA, hvis dette gavner de 

finansielle markeder i EU. 

5.5 Omfang 

Med delfaktoren Omfang henvises til værdien af en transaktion, ved en given ordre. Hvis en 

børsmægler oplever at skulle gennemføre en større ordre på vegne af en institutionel investor, så 

er det af afgørende betydning, hvilken handelsplatform ordren vælges at sendes til. Hvis en ordre 

ønskes gennemført på et reguleret marked, kræves en særdeles stor grad af likviditet for sikring af 

fordelagtige priser og herved Best Execution. Der eksisterer dog adskillige alternativer hvorved 

større ordrer, også benævnt Block Trades, kan gennemføres uden større vanskeligheder og under 
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forhold, sammenlignelige med ordrer, gennemført på det åbne marked. Eksempelvis tilbyder 

fondsbørser og MTF’er, at handelsmedlemmer kan skjule størstedelen af en ordre i det åbne 

marked, ved hjælp af Iceberg-ordrer. Denne mulighed har således til hensigt, at minimere 

risikoen for større afledt volatilitet og herved øges incitamentet for medlemmer med stor 

likviditet, at bibeholde denne i det åbne marked. Alternativet hertil er primært opstået som en 

ændring i handelslandskabet post MiFID, ved tilkomsten af Dark Pools og Crossing Networks, 

som har medført en større grad af konkurrence omkring de største handelsmedlemmer. 

Dark Pool’s er, som beskrevet i afsnit 4.1.2 Handelsplatforme og – Metoder, en måde hvorved 

investorer kan gennemføre handler med en modpart, uden at denne kan identificere hvorfra 

handlen stammer. Ved denne handelsmetode kan institutionelle investorer bl.a. gennemføre 

Block Trades, uden at synliggøre disse for markedet og dermed elimineres enhver indvirkning på 

markedskursen. Den generelle tendens for udviklingen i Dark Pools, post MiFID, har været 

ganske tydelig. Som det fremgår af figur 21, har Dark Pool-handler erobret stadigt større andele 

af den samlede handelsomsætning, igennem de seneste par år. 

 

Figur 21 – Dark Pool handel/totale handelsomsætning
63

 

Umiddelbart skildrer ovenstående ikke en tydelig og væsentlig ændring, dog har der over den 2-

årige periode, månedsvis været en markant stigende udvikling i andelen af Dark Pool-handler. 

Den procentvise udvikling fremgår nedenfor: 

 

                                                           
63 Kilde: http://fragmentation.fidessa.com/fragulator/  
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Aktieindeks OMXC20 DAX40 CAC40 FTSE100 PSI-20 

Gennemsnitlig månedlig stigning 3,25% 12,39% 10,15% 14,23% 13,18% 
 

At OMXC20 kun har oplevet en gennemsnitlig månedlig stigning på 3,25%, skal ses i lyset af en 

usædvanligt høj andel af Dark Pool-handler i maj 2008, som er den måned, der optræder som 

basismåned ved analysen. 

En anden tydelig tendens der peger i retning af tilgodeseelse at institutionelle investorer, ved bl.a. 

Block Trades, bemærkes ved de forskellige fondsbørsers prisstrukturer. Som det fremgår af afsnit 

5.2 Omkostningsanalyse, benytter LSE og Xetra prisstrukturer, der udelukkende er baseret på 

værdien af handelsomsætningen (værdibaseret). Denne type prisstruktur benyttes ligeledes af 

samtlige MTF’er, dog med væsentligt differentierede prisniveauer, som det fremgår af figur 17. 

Hvor de samlede handelsomkostninger, for MTF’ernes vedkommende, ligger i intervallet kr. 25 

– kr. 450.000 alt afhængig af den samlede handelsomsætning, så ligger fondsbørsernes samlede 

handelsomkostninger i intervallet kr. 36.130 – kr. 1.340.481. Det skal dog bemærkes, at både 

OMX og Oslo Børs opererer med yderligere tre prislister, der er baseret på både værdi- og 

transaktionsbaserede forhold og dermed er billigere ved mindre volumener.  

De interessante fondsbørser for indeværende analyse er de, der har tilrettelagt deres prisstrukturer 

således, at der opereres med både en værdi- og en transaktionsbaseret tilgang. Både OMX, Oslo 

Børs samt NYSE Euronext benytter en sådan struktur. Som det fremgår af bilag 23, optræder der 

en signifikant forskel i prisniveauet for transaktioner udført af en institutionel investor, alt 

afhængig af den gennemsnitlige handelsstørrelse. NYSE Euronext opererer udelukkende med 

priser beregnet ud fra antal transaktioner. Dette resulterer i at intervallet for de samlede 

omkostninger, afhængig af den samlede handelsomsætning, er på kr. 19.246 – kr. 15.489.243, 

ved en gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 10.000. Til sammenligning ligger intervallet på kr. 

14.900 – kr. 77.389 ved en gennemsnitlig handelsstørrelse på kr. 150.000. Dette er, ved en 

sammenligning af figurerne, for stadigt højere gennemsnitlige handelsstørrelser, markant billigere 

end ved de øvrige fondsbørser. Som det ses af den nederste figur i bilaget, er NYSE Euronext 

næstbilligst ved en sammenligning med samtlige MTF’er. Derudover tilgodeses medlemmer 

indirekte, ved en omkostningsreduktion på 0,6 bps, baseret på værdien af den totale handels-

omsætning. Med andre ord tilgodeses medlemmer, der gennemfører store handler, målt ud fra 
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værdi, hvilket alt andet lige må indvirke på tiltrækningen af store institutionelle investorer til det 

åbne marked. 

Ud fra ovenstående, fremstår der tydeligt at konkurrence om de store handelsmedlemmer og den 

tilhørende likviditet, pågår store omvæltninger post MiFID. Således forsøger fondsbørser og 

MTF’er, foruden deres individuelle prislister, at agere mere attraktivt overfor disse investorer, 

både potentielle og eksisterende. Dette fokus søges bl.a., ved at tilbyde ekstra 

muligheder/services specielt i tilknytning til Block Trades via Dark Pools. Således tilbyder 

adskillige handelsplatforme deres medlemmer, at kunne handle på tilknyttede Dark Pools, idet de 

har indset at denne type OTC-handel, fortsat vil vinde markedsandele. Nedenstående figur 22 

giver et overblik over tilhørsforholdene for de forskellige Dark Pools. Som eneste MTF, har 

Burgundy på nuværende tidspunkt ingen Dark Pool tilknyttet. 

Handelsplatform Dark Pool Tilegnelse 

NASDAQ OMX København NEURO Dark Egenudviklet via MTF 

London Stock Exchange Baikal Tilkøbt 

NYSE Euronext Smart Pool Samarbejde med HSB 

og BNP Paribas  

Deutsche Börse Xetra Midpoint Egenudviklet 

Chi-X Chi-Delta Egenudviklet 

BATS Europe BATS Europe Dark Pool Egenudviklet 

Turquoise Mid-point Dark Pool Egenudviklet 

NASDAQ OMX Europe NEURO Dark Egenudviklet 

 

Figur 22 – Oversigt over handelsplatformenes Dark Pools 

Ovenstående afsnit illustrerer tydeligt, at kampen om likviditet, handelsplatformene imellem, 

ikke udelukkende foregår på det åbne marked men ligeledes også på det tertiære marked. Adgang 

til dette marked, vil for handelsmedlemmer betyde væsentlige fordele ifm. Block Trades og 

dermed opfyldelsen af delfaktoren Omfang ifølge MiFID. 
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6. Delkonklusion og fortolkning af resultater 

Med baggrund i den teoretiske analyse blev fem hypoteser, som grundlag for den empiriske 

analyse, udformet. Formålet var at fastholde fokus i forhold til analysens problemformulering og 

delspørgsmål. Nedenstående afsnit foretager en behandling af disse hypoteser i relation til de 

resultater og konklusioner, der fremføres i den empiriske analyse. 

6.1 Analysen i hovedpunkter 

Den primære interesse for analysen var hovedspørgsmålet samt delspørgsmål tre i 

problemformuleringen, i forhold til MiFID’s definition af Best Execution, samt hvorledes dette 

har indvirkning på den institutionelle investors handelsstrategi og dermed opfyldelse af 

definitionen. Således opdeltes analysen i fem hovedafsnit, med det primære fokus på Hypotese 1 

og 2, refererende til delfaktor 1 (Pris) og 2 (Omkostninger) i definitionen, grundet en vurdering af 

disse faktorers væsentlige indvirkning på Best Execution. 

Hypotese 1: 

Undersøgelsen af volatilitet opdeltes i en analyse af hhv. Realiseret Volatilitet samt ARCH-

effekter, begge på intradagsniveau. Ved analysen af Realiseret Volatilitet blev en illustration af 

den akkumulerede volatilitet, hhv. før og efter et 2‰-udsving opstillet, og det kunne således 

observeres, at der ikke fandtes belæg for at argumentere for tilstedeværelse af 

volatilitetsclustering. Tværtimod viste der sig en tendens til mindre volatilitet i perioden efter en 

afvigelse sammenlignet med perioden før. 

For at fremføre et mere validt resultat angående problematikken vedrørende volatilitetsclustering, 

valgtes efterfølgende at inddrage en GARCH(1,1)-model der kunne teste, via simpel t-test, 

hvorvidt ARCH-effekter og volatilitetsændringen var signifikant til stede. Ud fra undersøgelsen 

kunne det konkluderes, at tilstedeværelsen af volatilitetsclustering ikke kunne påvises, hvorfor 

den statistiske hypotese H� ikke forkastes. Med andre ord fandtes det, at argumentet omkring 

højere volatilitet i perioden efter et identificeret 2‰-udsving, i en given aktie, ikke kan bekræftes. 

Et marked med prishomogenitet på tværs af samtlige handelsplatforme, fandtes således at være til 

stede, hvorfor investor ikke bør foretage justeringer herfor ved udformning af handelsstrategi. 

På denne baggrund forkastes Hypotese 1, med baggrund i den ikke forkastede H�. 
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Hypotese 2: 

Analysen af handelsplatformenes prisstrukturer var undersøgelsens andet hovedfokus. Analysens 

udgangspunkt var en udledning af marginalomkostningsstrukturerne for handelsmedlemmer, på 

de tidligere udvalgte fondsbørser og MTF’er på det europæiske marked. Ved en udførlig analyse 

af den enkelte handelsplatform, herunder hvilke dynamikker og overvejelser der lå til grund for 

prisstrukturerne, blev et udførligt billede af dette ”marked” opstillet. Desuden blev prisfunktioner 

på OMX opstillet, grundet undersøgelsens primære fokus på danske institutionelle investorer, 

hvorved yderligere dybdegående forståelse og optimeringsmuligheder blev muliggjort. 

En efterfølgende tværsnitsanalyse af samtlige inddragede handelsplatforme blev udført, hvorved 

komparative fordele og handelsmedlemsfokus kunne udledes. Således fandtes det, ved et ensidigt 

fokus på prisstrukturer, at det i størstedelen af tilfældene, kunne betale sig at benytte MTF’er som 

handelsplatform, ved handel i europæiske largecap-aktier. Dog fandtes det tilsvarende, at MTF’er 

primært skulle betragtes som komplementære til fondsbørser, idet MTF’er ofte fokuserede deres 

handelsudbud på meget likvide europæiske aktier (primært largecap-aktier). Desuden forekom 

det at, grundet MTF’ers forholdsvise brede investor fokus, der udelukkende baserer 

prisstrukturberegninger på handelsomsætning, den typiske investor herpå ville være en mindre 

institutionel investor. Et ensidigt fokus var ligeledes til stede ved de regulerede markedspladser, 

hvor fokus via prisstrukturer, var på de største handelsmedlemmer. 

På denne baggrund eksisterer der dog ikke nogen klar tendens, der argumenterer for en accept af 

hypotese 2, hvorfor denne forkastes. Dog må det konkluderes, at tendensen mht. likviditets-

forskubbelse kan forventes at forekomme på sigt, grundet den øgede konkurrence og 

interessenternes viden om alternativer samt kompatible IT-systemer hertil. En udligning af den 

fremførte ubalance mellem teori og praksis kan således forventes. 

Hypotese 3: 

Hypotese 3 blev undersøgt med baggrund i en udlægning af de enkelte handelsplatformes 

inkorporering af SOR, samt estimering af latency herved. Således fandtes det, med baggrund i 

bl.a. udtalelser fra industrieksperter, at det var af altafgørende betydning hvorvidt en SOR 

opererede med lav forsinkelse. Dog fremkom der ligeledes, grundet SOR’s forholdsvise korte 
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historie, argumenter for at de opgivne forsinkelsestider beror på vurderinger der kan variere 

betydeligt, alt afhængig af handelsmedlemmernes geografiske placering i forhold til handels-

platforme. 

På denne baggrund forkastes Hypotese 3, idet der med al tydelighed fremstår argumenter, og til 

dels beviser for, at en strategisk placering af IT-systemer til SOR er af væsentlig betydning for 

latency. 

Hypotese 4: 

For at kunne acceptere eller forkaste Hypotese 4, blev der foretaget en udlægning af baggrunden 

for benyttelse af Clearing & Settlement, samt hvorledes markedet, primært i Europa, er indrettet 

med nationale CSD’er og grænseoverskridende ICSD’er. For at skabe fundament til en vurdering 

af hypotese 4, valgtes desuden at inddrage dybdegående eksterne empiriske analyser samt 

kommentarer og vurderinger fra industrieksperter. Med dette fundament, blev der efterfølgende 

foretaget en sammenligning af CCP-markedet i Europa, pre – og post MiFID, vedrørende 

konsekvenserne af ”Code of Conduct”. Ved at relatere og perspektivere til situationen i USA og 

DTCC, var det tydeligt at se, at øget grænseoverskridende aktivitet ved Clearing & Settlement, 

herunder stordriftsfordele, med al tydelighed vil medføre en tendens til lavere Clearing & 

Settlement-omkostninger. Således stod det klart, at omkostningerne i Europa, grundet MiFID og 

Code of Conduct, var faldet og en fortsat tendens kunne forventes på sigt. 

På denne baggrund accepteres Hypotese 4, idet efficiens refererer til de øgede grænse-

overskridende aktiviteter og mulighed for individuelt valg heraf, fra handelsmedlemmernes side, 

samt en tilsvarende minimering af samlede omkostninger. 

Hypotese 5: 

For at kunne acceptere hypotese 5, krævede det at der eksisterede klare beviser for, at andelen af 

Block Trades i forhold til den samlede handelsomsætning, samt muligheden for gennemførelse 

heraf, viste en stigende tendens post MiFID. Således blev markedssituationen for Dark Pool-

handel post MiFID, udlagt for det enkelte indeks, samt hvorledes regulerede markedspladser og 

MTF’er muliggjorde handel herpå. Derudover blev der inddraget resultater fra den tidligere 
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behandlede omkostningsanalyse, på det europæiske marked, for herved at klarlægge hvorledes 

vilkårene for gennemførelse af Block Trades, om muligt var blevet forbedret. 

På denne baggrund kan hypotese 5 accepteres og det konkluderes, at betingelser for 

gennemførelse af Block Trades på det europæiske marked, med sikkerhed er blevet forbedret. 

6.2 Fortolkning 

Overordnet set kan det udledes, at en vurdering af Best Execution-delfaktorerne ved udførelse af 

en transaktion, medfører store træk på ressourcer i en handelsafdeling og ved den enkelte 

børsmægler. Endvidere tyder analysen på, at opfyldelsen af Best Execution beror på subjektive 

vurderinger. Disse vurderinger afhænger af den, af investeringsselskabet udarbejdede definition 

af Best Execution, samt klientens ordrestørrelse, klassifikation og aktiernes noteringssted. 

6.2.1 Volatilitet 

Ovenstående fortolkning medfører en række interessante vurderinger af de væsentligste problem-

stillinger i definitionen. Således fandtes det, ikke overraskende, at volatilitetsclustering ikke 

kunne argumenteres at være til stede, hvorfor prishomogenitet eksisterede på tværs af 

handelsplatforme. Argumentet for at mindre likviditet på enkelte handelsplatforme kunne 

medføre højere volatilitet i prisen, synes derfor ikke at være validt, hvorfor handelsmedlemmer 

ikke bør analysere yderligere hvad dette angår. 

Dog er ovenstående volatilitetsanalyse knyttet til toppen af den synlige ordrebog, såkaldt Best 

Bid and Offer, hvorfor volatilitet og dermed usikkerhed stadig kan forekomme ved delfaktoren 

”Pris”. Dette skyldes, at en lav grad af likviditet i ordrebogen kan medføre, at en forholdsvis stor 

indlagt ordre, målt på volumen og værdi, vil gennemføres til dårligere priser i ordrebogen, hvilket 

alt andet lige stiller investor dårligere, set i forhold til prisfaktoren. Sammenfattende kan det dog 

konkluderes, at prishomogenitet, uanset graden af likviditet, må eksistere på det europæiske 

marked, hvilket også bekræftes ud fra økonomisk og finansiel teori. 

6.2.2 Transaktionsomkostninger 

Det blev i analysen vist, at marginalomkostningsstrukturerne for medlemmer af de regulerede 

markedspladser og MTF’er, varierede betydeligt i opbygning/fokus og ikke mindst prisniveauer. 

Således var der en klar og tydelig tendens til, at MTF’erne under næsten alle forhold optrådte 
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som medlemmernes billigste alternativ for handel. Dog skal denne fortolkning ses i lyset af 

ordredybden, som for MTF’ernes vedkommende, er mindre end på de regulerede markeds-

pladser. Ved mindre handelsvolumener og – værdier, var MTF’erne dermed at foretrække. 

MTF’erne kan dermed ses som en attraktiv substitut til fondsbørserne ved mindre handler. 

Grundet ovenstående resultater, kan det således undre, hvorfor en større del af markeds-

likviditeten ikke forskydes til MTF’erne, idet der eksisterer tydelige minimeringsmuligheder på 

omkostningssiden, for handelsmedlemmerne. Som tidligere nævnt, er det således kun lykkedes 

Chi-X at erobre betydelige markedsandele på det europæiske marked, herunder specielt fra LSE.  

Årsagen til dette manglende skift, skal dog sandsynligvis ses i lyset af flere omstændigheder, 

hvor forhandlingsstyrke absolut spiller en væsentlig rolle. Således må de største medlemmer på 

f.eks. NASDAQ OMX Nordic, uden tvivl tillægges en stor grad af forhandlings-styrke, idet de 

fem største deltagere (SEB, Svenska Handelsbanken, Nordnet Bank, Danske Bank, og HQ 

Bankaktiebolag) besidder en markedsandel på ca. 30% af handelsomsætningen – mens top 10 

besidder en markedsandel på ca. 50%. De offentligt tilgængelige prislister på OMX, bør således 

betragtes som vejledende, idet disse store aktører sandssynligvis forhandler sig frem til 

betydelige rabatter, under aftale om at bibeholde stor handelsaktivitet på NASDAQ OMX 

Nordic. Hvorvidt denne tilgang til at fastholde og tiltrække likviditet, benyttes af MTF’er, er 

mindre sandssynligt, da disse ikke pre MiFID havde et værdifuldt forhold til handels-

medlemmerne. Derimod kan Chi-X’s betydelige markedsandel sandsynligvis tilskrives deres 

fordel som First Movers på det fragmenterede marked. 

Foruden ovenstående vurderinger, kan en vis grad af forpligtelse over for markedet også forklare 

situationen post MiFID. Således vurderes det, at et potentielt skift af handelsplatform fra de 

største medlemmers side, medfører en væsentlig forskubbelse i markedslikviditeten.  Omend et 

sådant skift af handelsplatform, ikke forekommer i samme tempo som det, ud fra et 

markedsmæssigt – og økonomisk perspektiv, bør gøre, har det en direkte indvirkning på andre 

markedsdeltagere og således deres muligheder for Best Execution. Således har markedslederne 

en ”pligt” til, at agere som forbillede for industrien og dets interessenter, for ikke at skabe unødig 

usikkerhed. Ligeledes bør forhold vedrørende vaner, procedurer og normal praksis tages i 

betragtning. Ud fra en vurdering af markedet, post MiFID, er det dermed ikke utvivlsomt, at 

markedet er præget af sædvaner samt individuelle aftaler.  
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Samlet set vurderes det, at en ændring i markedsforholdende omkring handelsplatforme, på 

nuværende tidspunkt beror på, i hvilket tempo investeringsselskaber vælger at afskære sædvaner 

samt hvor længe fondsbørserne kan konkurrere på transaktionsomkostninger.  Fundamentet for et 

skift i markedsandele er etableret, fra både lovgivernes og de alternative handelsplatformers side, 

hvorfor institutionelle investorer har alle muligheder for at udnytte markedet, ved at anskue det 

fra et andet perspektiv. 

6.2.3 SOR, Clearing & Settlement og Omfang 

Der blev i analysen desuden medtaget de resterende tre delfaktorer til Best Execution-

definitionen, dog med et væsentligt mindre fokus. Således fandtes det, at markedet herfor, post 

MiFID, ligeledes havde undergået store forandringer, hvilket alt andet lige kræver større 

information og viden fra investeringsselskabers og børsmægleres side. 

Mulighederne der er fulgt med SOR, har uden tvivl medført større kompleksitet for markedets 

interessenter, idet benyttelsen af SOR, kræver viden om grænser og betingelser der benyttes 

herved. Således fremstår de nye muligheder komplekse, hvilket sandsynligvis fraholder mange 

fra at tilkøbe eller udvikle SOR’s. En yderligere årsag til kompleksitet ved SOR’s, skal desuden 

findes i måden hvorved SOR’s bliver markedsført – hvorledes de sammenlignes og rangeres. Det 

kan således være vanskeligt for markedets interessenter, at vurdere hvilken SOR der opfylder 

deres krav, da der ikke findes en markedsproxy – et godt grundlag til vurdering af optimale 

SOR’s. 

Omstændighederne vedrørende Gennemførelses- og afregningssandsynlighed, såkaldt Clearing & 

Settlement, har ligeledes oplevet store markedsændringer, hvor specielt de grænseoverskridende 

aktiviteter samt omkostningsminimering spiller en væsentlig rolle. Som vurderet tidligere, er der 

tydelige tegn på en kontinuerlig omkostningsminimering og øget konsolidering i branchen. En 

decideret bevægelse mod USA og monopolet, i form af DTCC, vurderes således plausibel. 

Den sidste delfaktor Art, under Best Execution, er som tidligere nævnt, vurderet ikke at være 

væsentlig, i relation til en empirisk undersøgelse. På trods af dette, bør investor/børsmægler 

stadig have delfaktoren med i sine overvejelser, i relation til opfyldelse af Best Execution.  

Samlet set kan et fokus på de tre delfaktorer; Hurtighed, Clearing & Settlement samt Omfang, 

vise sig at have væsentlig betydning, hvad angår en minimering af de implicitte omkostninger. 
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7. Konklusion 

Analyse af MiFID og delfaktorerne til Best Execution er gennemført via en teoretisk og empirisk 

analyse, der relateres til underspørgsmålene i problemformuleringen. 

På baggrund af den teoretiske analyse, blev intentionen med MiFID klarlagt, idet udformningen 

af et fælles regelsæt var sket med den hensigt at revolutionere det europæiske værdipapirmarked. 

Med indførslen af regelsættet var målet, at letteregøre grænseoverskridende værdipapirhandel, 

hvorved investorer skulle tilbydes flere og bedre muligheder for handel med aktier noteret i andre 

europæiske lande, samt muligheden for risikonedsættelse ved øget geografisk differentiering. De 

øgede muligheder for handel i et fragmenteret marked skulle dog følges af større krav til før- og 

efterhandelsinformation, for herved at skabe større transparens, og dermed igen med intentionen 

om at tilgodese investor. Foruden dette, blev der stillet krav til klassificering af klienter, for at 

skabe en større grad af investorbeskyttelse overfor de nytilkomne markedsændringer, samt tilrette 

en guide for investeringsselskaber ifm. handel.  

Ændringen fra ISD til MiFID har, som redegjort i den teoretiske analyse, medført omfattende 

forandringer. På trods af at ISD og MiFID, grundlæggende havde den samme intention, så må 

MiFID siges at være væsentligt mere dybdegående og vidtrækkende. Dette illustreres bl.a. ved 

nedenstående konklusion vedrørende øget fragmentering af handelslandskabet. Et væsentligt 

begreb som led i overgangen fra ISD til MiFID er harmonisering, gående på de primære, 

sekundære og tertiære markeder. Mulighed for handel via Systematic Internalisers, Dark Pools og 

Crossing Networks ud fra samme ”lette” adgang, som på det åbne marked, er én af de nyopståede 

muligheder. Fokus på harmonisering er særdeles tydeligt, da det tydeligvis bærer præg af 

inspiration, fra det allerede etablerede National Market System, efterfølgende Reg. NMS. De 

tydelige fællestræk mellem MiFID og Reg. NMS danner således en betydelig grobund for 

sammenligning mellem disse to regelsæt. Den høje grad af sammenlignelighed er dog ikke 

konsekvent ensbetydende med overensstemmelse, de to regelsæt imellem. Således fandtes det i 

den teoretiske analyse, at definitionen af Best Execution under Reg. NMS optræder som et 

juridisk krav, hvorimod denne optræder mere lempelig under MiFID, på trods af kravet om, at 

investeringsselskaber, når de udfører ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler for at opnå Best 

Execution. 
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Det kan udledes, at samtlige Clearing & Settlement-relaterede services under Reg. NMS, bliver 

fortaget ved den monopoliserede virksomhed DTCC, ejet af markedets største interessenter og 

brugere af selvsamme services. Modsat skabte indførelsen af Code of Conduct i 2006 samt 

MiFID’s implementering i 2007, på det europæiske marked, grobund for øget konkurrence på 

dette område. Tilgangene hertil må sålede konkluderes at være væsentligt forskellige, men det 

overordnede mål på begge markeder, er tilgodeseelse af investorer ifm. opfyldelse af Best 

Execution. 

 

Ud fra den teoretiske analyse, kan det konkluderes at ønsket om højere transparens via før- og 

efterhandelsinformation, strider imod teorien om markedseffektivitet. Madhawan, Porter & 

Weaver (2005) samt Thuesen (2004), argumenterer for at kvaliteten af markedseffektivitet bliver 

forringet, ved en for høj grad af transparens (informationsflow). Det har således vist sig, at 

fragmenteringsgraden, med baggrund i egne og adskillige interessenters analyser og argumenter, 

har haft den modsatte effekt og således i stedet har medført en nedsættelse af transparensen. Det 

kan dermed konkluderes at markedseffektiviteten på baggrund af fragmenteringen er blevet 

forbedret, hvorimod transparensen er blevet forringet. En måde hvorpå transparensen kan forøges 

uden at forringe markedseffektiviteten, er ved introduktionen af en enhed der konsoliderer data, 

som tilfældet på det amerikanske marked. Denne situation er primært afledt af kravet om 

simultan prisopdatering for alle handelsplatforme i det åbne marked, hvorved et samlet overblik i 

markedet ikke altid eksisterer. Den manglende konsolidering bliver desuden tydeliggjort ved 

muligheden for handel på det tertiære marked, hvor kravene til offentliggørelse af før- og efter-

handelsinformation er lempeligere. Det må således konkluderes, at det europæiske 

værdipapirmarked er blevet langt mere komplekst post MiFID. Dette udfordrer den institutionelle 

investors muligheder for at opnå Best Execution. 

Det fremstår desuden tydeligt hvilke yderligere implikationer indførelsen af MiFID, har haft på 

markedets interessenter. Således har adskillige større institutionelle investorer måtte sande, at der 

er væsentlige omkostninger forbundet med at være såkaldt MiFID-kompatibel. Danske Bank, den 

største danske institutionelle investor, brugte således i omegnen af kr. 150 mio. samt 

arbejdskraften fra adskillige hundrede medarbejdere, ifm. implementeringen af MiFID. Desuden 

er selvsamme bank én af to dansk-registrerede Systematic Internalisers ved CESR. Denne status 
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medfører endnu større krav til transparens ved før- og efterhandelsinformation, bl.a. via bindende 

prisstillelse. Samlet set er en status som MiFID-kompatibel, med til skabe konkurrencemæssige 

fordele for det pågældende investeringsselskab, primært i relation til sikring af Best Execution, 

idet investor finder denne større grad af sikkerhed, for attraktiv.  

På baggrund af den samlede empiriske analyse, søges at behandle og analysere omstændig-

hederne for opfyldelse af Best Execution, post MiFID. Det kunne således konkluderes, at de seks 

delfaktorer tilknyttet Best Execution, alle har haft forskellige indvirkninger. Således tilkendegav 

volatilitetsundersøgelsen, referende til pris-delfaktoren, at der ikke fandtes belæg for at 

argumentere for tilstedeværelse af volatilitetsclustering på tværs af handelsplatformene, ved 

prisudsving på minimum 2‰. Dette blev desuden påvist da H�-hypotesen ikke kunne forkastes, 

ved benyttelse af en GARCH-test. Resultaterne – og argumentet for tilstedeværelse af 

prishomogenitet må på baggrund heraf, konkluderes at være i overensstemmelse med det 

forventede, idet en sådan systematisk tilstedeværelse ville medføre arbitragemuligheder. Det 

kunne således efterfølgende udledes, at den eksplicitte og direkte prisfaktor ikke bør tillægges 

stor betydning, grundet prishomogenitet på markedet. 

Omkostningsanalysen derimod, viste store afvigelser, de forskellige handelspladser imellem. 

Specielt fondsbørser benyttede komplekse prisstrukturer overfor deres medlemmer, hvilket både 

inkluderede værdi- og transaktionsbaserede beregninger, hvorimod samtlige MTF’er beregnede 

deres medlemmers omkostningsstruktur på et værdibaseret grundlag. Det var således evident med 

baggrund i analysen, at konkludere at det var væsentligt dyrere at handle på fondsbørser, uanset 

valg af prisliste, hvad angår de eksplicitte omkostninger. Der kan være adskillige grunde til, 

hvorfor likviditeten, på denne baggrund, ikke har forrykket sig mod MTF’er i højere grad end 

sket er. Forhandlingsstyrken fra de institutionelle investorers side, må konkluderes at være til 

stede, da de ellers, med stor sandsynlighed, ville flytte likviditeten mod billigere handels-

platforme. Omkostninger ifm. skift af handelsplatform skal tilsvarende ikke negliceres. På trods 

af dette må det dog yderligere konkluderes, at tendensen er klar – likviditeten forskubbes væk fra 

de etablerede fondsbørser omend i begrænset tempo. Således må valget af handelsplatform, på 

baggrund af omkostningsstruktur, konkluderes at være af væsentlig betydning, ved udformningen 

af handelsstrategi, ifm. opfyldelse af Best Execution. 
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Delfaktoren Hurtighed, er ligeledes af væsentlig betydning, idet latency på handelsgennemførelse 

er blevet væsentligt formindsket. Som det fremgår af Jesper Svensson’s præsentation, er en 

effektivisering af latency på > 99%, over de seneste ca. 5 år, opnået. Derfor må det konkluderes, 

at den geografiske placering af SOR ikke kan ignoreres, hvis man skal gøre sig forhåbninger om 

at konkurrere på sigt, med de øvrige udbydere af samme services. Vigtigheden af SOR bliver 

ligeledes bekræftet af Robert Barnes’ præsentation, som understreger at opsplitning af ordrer og 

dermed kravet om algoritmer, for opnåelse af Best Execution, er til stede. 

Clearing & Settlement, blev pre MiFID, udført på nationale værdipapircentraler (i Danmark, VP 

Securities). Post MiFID er der ligeledes, for disse services, åbnet op for større konkurrence via 

mulighed for grænseoverskridende aktiviteter, hvorfor dette ligeledes har medført væsentligt 

lavere priser for den institutionelle investor. Grundet konkurrencen har en række af disse 

udbydere desuden indgået interopererende samarbejde, hvor handelsmedlemmer tilbydes 

valgmuligheder mellem flere konkurrerende selskaber. Med baggrund i den empiriske analyse, 

må det således konkluderes, at markedet herfor pågår betydelige forandringer, der alt andet lige 

bør vurderes nøje ved valg af CCP.  

Delfaktoren Omfang, har medført væsentligt bedre gennemførelsesmuligheder af Block Trades, 

post MiFID. Specielt er handel via Dark Pools et vigtigt redskab for større institutionelle 

investorer, som uden at tilkendegive ordreinformation for offentligheden, kan gennemføre 

handler der ikke direkte påvirker det åbne marked. Konkurrencen på det stærkt fragmenterede 

marked må dog, på baggrund af det intensiverede udbud af – samt fokus på Dark Venues, samt 

ikke mindst tendenser fra det amerikanske marked, konkluderes at spille en væsentlig rolle for 

den institutionelle investor, ved udformning af handelsstrategi. 

Overordnet set må det konkluderes at det finansielle marked, post MiFID, har undergået 

markante ændringer. Hvorvidt intentionerne med MiFID er opfyldt, kan hverken bekræftes eller 

afvises med sikkerhed. Markedseffektiviteten er, grundet fragmenteringen og den dermed øgede 

konkurrence, blevet forbedret væsentligt. Desuden er niveauet for sikring af investorbeskyttelse 

opretholdt, via klassifikation af klienter og dermed målrettet rådgivning, på trods af de markante 

ændringer på det europæiske handelslandskab. En negativ konsekvens af MiFID, er den nedsatte 

transparens som er opstået på baggrund af fragmenteringen. Markedsoverblikket er blevet 
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forringet, grundet kravet om prisopdatering som, post MiFID, skal foretages af adskillige 

handelsplatforme – på både det primære -, sekundære – og tertiære marked. Om udførslen af Best 

Execution, for en dansk institutionel investor, er mulig i praksis, afhænger af de i afhandlingen 

gennemgåede delfaktorer. På baggrund af både den teoretiske – og empiriske analyse, 

konkluderes det, at de delfaktorer der bør tillægges størst fokus, for opnåelse af Best Execution, 

er Omkostning samt Hurtighed, da disse har størst indvirkning på både eksplicitte – samt 

implicitte omkostninger. Det vurderes dermed at en dansk institutionel investor, post MiFID, 

besidder bedre muligheder for at udforme – samt gennemføre en effektiv handelsstrategi på det 

europæiske værdipapirmarked. 
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8. Perspektivering 

For videre udvikling af analysen, vil en naturlig tilgang være en udbygning af den empiriske 

analyse, ud fra både omfang og deltaljeringsgrad – givet adgang til rette ressourcer og 

information. Denne videreudvikling kunne eksempelvis ske som led i både volatilitets- samt 

omkostningsanalysen. Således ville en forøgelse af observationsgrundlaget, antal aktier samt 

handelsdage, kunne forøges, hvorved afledte resultater ville fremstå mere valide og reliable. 

Nedenstående perspektiveringer tager således udgangspunkt i analysens primære fokusområder, 

volatilitet og omkostningsstruktur, hvor det diskuteres kort hvorledes eventuelle videre-

udviklinger kunne foretages, givet de implikationer analysen har medført. 

Ved yderligere perspektivering ifm. volatilitetsanalysen, findes det relevant at have større fokus 

på likviditetsmængden i ordrebøgerne samt bud-udbud spread, bl.a. ved brugen af yderligere 

statistiske modeller. Dette vil medføre et bedre og mere dybdegående indblik i prishomogenitet 

og dermed markedseffektivitet. En mulig sammenhæng mellem likviditetsdybde og pris-

homogenitet kan identificeres, ud fra hvorledes variationer i likviditetsmængden har indvirkning 

på prisdannelsen samt sandsyn-ligheden for gennemførelse af en given handel, ved 

sammenligning af handelsplatforme. Dette fokus drager desuden en direkte parallel til den 

generelle opfattelse i markedet, om at ”likviditet tiltrækker likviditet”, hvilket af markedet 

benyttes som forklaring på den, i indeværende analyse, fremførte skepsis, vedrørende manglende 

likviditetsforskubbelse i markedet. Et yderligere niveau ved en analyse af ordrebøgernes dybde, 

kan undersøges ved fokus på spreadet og hvorledes dette varierer på tværs af handelsplatforme. 

Et konstant minimalt spread kan således være udtryk for en stor likviditetsmængde på en 

handelsplatform, og derved større sandsynlighed for gennemførelse af en given handel. Dog skal 

det bemærkes, at den givne tick size i markedet, er et udtryk for det minimale spread der kan 

opstå på en handelsplatform. Tick size er signifikant formindsket, post MiFID.  

Hvad angår omkostningsanalysen, vil det være evident at udbygge analysen af, de i afhandlingen 

behandlede prislister, med større detaljeringsgrad. Dette være sig ved udformning af yderligere 

scenarier, ved benyttelse af varierende gennemsnitlige handelsstørrelser samt handelsomsætning. 

En retvisende analyse heraf vil dog sandsynligvis aldrig kunne foretages, idet markedet er under 

konstant forandring og de to variabler dermed ikke kan ses som konstanter. 
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En yderligere begrænsning ifm. en udvidet omkostningsanalyse, er den adgang til branche-

specifik viden, som er påkrævet. Dette bliver besværliggjort, grundet de individuelle aftaler der 

sandsynligvis indgås, handelsmedlemmer og -platforme imellem.  

Hvad angår Hurtighed, vil det være hen ved umuligt, for eksterne aktører, at opbygge en SOR der 

afspejler samtlige faktorer i markedet, idet medtagelsen af Omkostning, besværliggøres grundet 

de formodede prisaftaler, som ikke fremgår eksplicit. Et alternativ hertil, er markeds-

undersøgelser, såsom den af Oxera (2009), for Europa Kommissionen, udførte analyse, 

omhandlende pris, omkostninger og volumen. Ved anvendelse af anonymiserede besvarelser med 

simple, ikke-afslørende spørgsmål, ville det herved være muligt, at tilnærme en afklaring af 

markedssituationen, hvad angår individuelle prisaftaler. 

Delfaktoren Art kunne, på trods af afgrænsningen i indeværende afhandling, undersøges med 

baggrund i de alternative ordretyper som forefindes på det europæiske marked. Således kan 

scenarier opstilles for tests af forskellige ordretyper – under hensyntagen til både Maker-Taker 

adfærd samt tidsprioritet. Endvidere kan undersøgelsen inddrage det diversificerede udbud af 

ordretyper, på tværs af handelsplatforme. Denne diversifikation kan have indvirkning på 

investors risikoprofil og implicitte omkostninger, hvis disse ekstraordinære ordretyper leder til 

færre Missed Trade – samt Timing Opportunity Costs, se figur 9.    

Hvorvidt påvirkningen af handelsstrategien for en dansk institutionel investor har været markant, 

på baggrund af MiFID’s implementering, er tvivlsomt. Som det fremgår af ovenstående, er 

indeværende afhandling ikke udtømmende. Der er dermed mulighed for udformning, af en mere 

dybdegående analyse. Hvorvidt resultatet heraf vil afvige fra de udledte konklusioner, kan ikke 

afvises. 
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