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Lijst met beurzen

Hieronder vindt u een lijst met beurzen. Deze lijst is
vastgesteld volgens het ‘Beleid van ABN AMRO over
uitvoering van orders’. Per soort beleggingsproduct ziet u:
▶ wat de belangrijkste beurzen zijn; en
▶ welke brokers de bank bij de uitvoering van orders
gebruikt. Een broker is een tussenpersoon die
orders voor beleggingsproducten kan (laten)
uitvoeren, zoals een bank. De bank let erop dat de
uitvoering van orders door een broker aansluit bij
het beleid van de bank voor de uitvoering van
orders. Daarbij houdt de bank rekening met de
beschreven werkwijze en regels in dit beleid.

Een aantal voorbeelden
Bijvoorbeeld als plaats van uitvoering voor aandelen geldt:
▶	De bank voert orders voor Nederlandse aandelen rechtstreeks

uit op Euronext Amsterdam.
▶	De bank laat orders voor aandelen binnen de regio Europa

(zonder het Verenigd Koninkrijk en Euronext Amsterdam)
uitvoeren door de broker Citi. Citi vergelijkt hierbij voor de
bank geautomatiseerd de prijzen op de hoofdbeurs waar het
aandeel verhandeld wordt (primary exchange) met de prijzen op
drie multilaterale handelsfaciliteiten (Chi-X, BATS en Turquoise).
Citi kiest via Smart Order Routing (SOR) de plaats waar de
order de beste prijs kan krijgen als de order direct uitvoerbaar

Deze lijst geldt vanaf september 2021. Kijk op de website
van de bank (abnamro.nl/beurskenmerken) voor de actuele
beurskenmerken. U kunt de beurskenmerken ook
opvragen bij uw kantoor.

is. Citi houdt daarbij rekening met de kosten om uw order uit te
voeren. Is uw order niet direct uitvoerbaar, bijvoorbeeld omdat
de opgegeven limiet niet haalbaar is? Dan plaatst Citi uw order
op de hoofdbeurs.
▶	De bank laat orders voor aandelen binnen de regio Verre

Oosten en Verenigd Koninkrijk uitvoeren door de broker UBS.
▶	De bank laat orders voor aandelen binnen de regio Verenigde

Staten (zonder Canada) uitvoeren door de broker Virtu Financial
Ltd (Virtu). Virtu maakt hiervoor gebruik van Smart Order Routing
(SOR), waarbij Virtu orders ook buiten een beurs om kan uitvoeren.
▶	De bank laat orders voor aandelen binnen de regio Canada

uitvoeren door de broker RBC. RBC maakt hiervoor gebruik van
Smart Order Routing (SOR), waarbij RBC orders ook op een
multilaterale handelsfaciliteit (MTF) kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld als plaats van uitvoering voor obligaties geldt:
▶	De bank kan orders voor obligaties uitvoeren op een multila-

terale handelsfaciliteit (MTF). De bank vraagt de prijzen
(request for quote) op en kiest daaruit de beste prijs om uw
order uit te voeren. Daarbij houdt de bank rekening met de
kosten om uw order uit te voeren.
U leest verderop in dit beleid in de lijst met beurzen nog meer
welke beleggingsproducten op welke beurs worden verhandeld
en via welke broker.
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Beleggingsproduct

Beurs

Broker

Aandelen en warrants

Euronext Amsterdam

Rechtstreeks

Athens Stock Exchange
Euronext Brussel
Euronext Lissabon
Euronext Parijs
London Stock Exchange
Madrid Stock Exchange
OMX Copenhagen
OMX Helsinki
Oslo Stock Exchange
OMX Stockholm
Swiss Exchange
Wiener Börse
XETRA

Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi
Citi

AMEX
NASDAQ
NYSE

Virtu Financial Ltd
Virtu Financial Ltd
Virtu Financial Ltd

Toronto Stock Exchange

RBC

Australian Stock Exchange
Borsa Italiana
Hong Kong Stock Exchange
Irish Exchange
Singapore Exchange Ltd
Tokyo Stock Exchange

UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS

Obligaties

-

zie Beurs Aandelen, OTC en MTF *

Gestructureerde producten

Euronext Amsterdam
Euronext Access Paris
Andere beurzen

Rechtstreeks
Rechtstreeks
zie Beurs aandelen, OTC en MTF *

Beleggingsfondsen
 closed-end fondsen met beursnotering  open-end fondsen met beursnotering
-

Opties

zie Beurs Aandelen
BNP Paribas Securities Services
Euronext Fund Services
Fundsettle
Luxemburg

Eurex (Duitse en Zwitserse opties)
Euronext BEL (Belgische opties)
Euronext Liffe (Nederlandse opties)
Euronext Liffe (Engelse opties)
Euronext Monep (Franse opties)
Options Price Reporting Authority (Amerikaanse opties)

UBS
UBS
Rechtstreeks
UBS
UBS
UBS

Samengevoegde orders
Vermogensbeheer

Barclays
BNP Paribas Securities Services
Citigroup
Credit Suisse
Flow Traders
Jane Street
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Oddo BHF
Optiver
OTC en MTF *
RBC
Susquehanna

Orders die over een bepaalde drempel
gaan (grote orders)

Rechtstreeks, diverse brokers
en OTC en MTF *

* OTC is handel ‘over the counter’. MTF is multilaterale handelsfaciliteit. De door ons meestgebruikte MTF is die van Bloomberg. Zie ook artikel 3 van het Beleid van ABN AMRO over
uitvoering van orders

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam.

Amsterdam, september 2021

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 34334259.
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0900 - 0024
(Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten.
Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten).

abnamro.nl

