نظام التداول اكستريم ( (X-stream
نظره عامة :نظام التداول اآللي X-stream
مدة األوامر المتوفرة في نظام X-stream

نظام التداول اآللي  X-streamهو أحد منتجات (ناسداك أو أم أكس
)NASDAQ OMX
والذي يستخدم في أكثر من  51دولة في العالم.
 X-streamهو نظام تداول ذو أداء متطور يوفر وظائف متعددة ومرونة
عالية قادر على تلبية احتياجات السوق الكويتي .تم تصميم النظام لدعم
حجم التداول المتزايد في سوق الكويت لألوراق المالية باإلضافة الى
القدرة على تداول عدة منتجات مختلفة بوقت متزامن بما في ذلك األوراق
المالية والديون وصناديق األسهم المتداولة ،والعقود المستقبلية واآلجلة
والخيارات.

وفر نظام  X-streamللمستثمر فترات زمنية مختلفة عند
ادخال األوامر ،ولدية حرية اختيار أحدها الجدول التالي
يبين شروط مدة األمر:
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ساري حتى اإللغاء
خصائص نظام التداول اآللي
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الحد األعلى لكمية األمر الواحد  1ماليين سهم.
الحد األدنى للعمولة في السوق  2دينار ،وستبقى نسب العمولة
كما هي على النحول التالي:
 واحد وربع باأللف ) (%0.125عن الـ  50.000ديناراألولي من مجموعة قيمة الصفقات للعميل.
 واحد باأللف ) (%0.1عما يزيد عن 50.000دينار هومجموع قيمة الصفقات للعميل.
استحداث مزاد لتحديد أسعار االقفال كما هو متبع حاليا في مزاد
االفتتاح ،حيث تقبل األوامر دون تنفيذها لمدة دقيقتين قبل نهاية
التداول ،ال يمكن خاللها الغاء او تعديل األوامر.
استخدام مبدأ أولوية "السعر/الوقت" في تنفيذ الصفقات خالل
المزاد.
الغاء فترة االنتظار (خمس دقائق) قبل تعديل وإلغاء األوامر.
ميزة جديدة تسمح بإمكانية زيادة كمية األمر ،حيث تؤدي الزيادة
الى فقدان أولوية االمر.
عند حدوث قرار من الجمعية العمومية على السهم  ،سيقوم النظام
بعد نهاية التداول بإلغاء جميع األوامر القائمة على السهم.
والمقصود هنا األوامر المحددة بتاريخ الحق أو القائمة حتى
اإللغاء.
في السوق اآلجل سيتم تنفيذ الصفقات دائما بالسعر األفضل
للمستثمر ،بدال من أن تتم الصفقة اآلجلة على السعر الذي يختاره
الوسيط.
بعد الغاء وحدات كمية التداول فان الحد األعلى واالدنى لكمية
الصفقات في السوق اآلجل ستكون كما يلي:
 أقل كمية للصفقة الواحدة =  5,000سهم -أكبر كمية للصفقة الواحدة =  100,000سهم

ساري حتى افضل
يوم (تاريخ محدد)
فوري أو يلغى

الوصف
ساري لمدة يوم واحد (هو األمر الذي يتم
تنفيذه خالل يوم تداول واحد ويلغي بعد
نهاية تداول هذا اليوم اذا لم ينفذ)
ساري لفترة التداول الحالية ويتم الغاءه في
نهايتها وهو متوفر لفترة التداول المستمر
فقط.

هو االمر الذي يعتبر ساري لحين الغائه
يدويا او حتى يتم الغاءه تلقائيا من قبل
النظام بعد مرور  09يوم إدخاله.
األمر ساري حتى نهاية آخر فترة تداول
لليوم المحدد حيث يتم الغاءه تلقائيا .
أقصى مدة لهذا األمر هي  09يوم من
إدخاله.
يتم تنفيذ أكبر كمية ممكنة من االمر
فورا او تلغى الكمية المتبقية.

