Tisztelt Partnereink,
Ahogy korábban már tájékoztattuk Önöket a BÉT az Azonnali Piacán (Xetra) a kereskedési rendszerben az
ajánlatbeadás során megadott short kódok alkalmazásával és a short kódokhoz tartozó MiFID azonosítók
(national ID, LEI, a továbbiakban: long code) utólagos bekérésével tesz eleget az ajánlatokhoz kapcsolódó új
nyilvántartás vezetési kötelezettségének (RTS24 - order audit trail).
A BÉT a short kódokat, illetve a hozzájuk tartozó long kódokat egyéb kiegészítő információkkal együtt a
megfelelő formátumban, a már korábban bemutatottaknak megfelelően a BÉT és Tőzsdetag között felállított
sFTP csatornán kéri feltölteni. (Client Info és Inhouse File-ok)
Kérjük tekintsék meg a kapcsolódó tájékoztató anyagokat:
https://bet.hu/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/Traders_and_Brokers/mifid-ii/bse-xetra-short-codeupload-and-mapping-20171019
https://bet.hu/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/Traders_and_Brokers/mifid-ii/bse-ftp-upload-serverguide-20171018
Az sFTP kapcsolódás technikai beállítása megtörtént, a BÉT szükséges fejlesztéseket elvégezte, ezért
szeretnénk megkérni Tagjainkat arra, hogy kezdjék el tesztelni az sFTP feltöltés működését.
A BÉT 2017. december 29-ig írásos megerősítést fog kérni arról (readiness statement), hogy a
tőzsdetagok sikeresen letesztelték az sFTP feltöltést, és készen állnak az éles használatra.
A feltöltés a Tagok részéről csak az „MIFID2-codes/Incoming” mappában lehetséges, a BÉT által megképzett
Confirmation válaszfájl 5 percen belül jelenik meg az „MIFID2-codes/Outgoing” mappában, ahonnan a Tagok
ki tudják olvasni azt. Kérjük fokozottan figyeljenek a fájl megfelelő elnevezésére és formátumára, hiszen rossz
elnevezés esetén a fájl nem kerül beolvasásra, és nem képződik meg Confirmation válaszfájl. Kérjük
Tagjainkat, hogy a csatolmányban szereplő MEMBER-ID-kat használják a fájl elnevezésénél, illetve a header
kialakításánál.
A BÉT a valós short kódok megadását csak 2018. január 2-át követően követeli meg, így a hiányzó short
kódokat tartalmazó Feedback fájl a teszt során egyelőre nem képződik meg.
A tőzsde külön tesztkörnyezetet nem alakított ki 2018. január 2-án az összes addig feltöltött (teszt) állomány
törlésre kerül és másnaptól elkezdődik az éles működés. A honlapunkra feltöltöttünk néhány példafájlt és a
hozzájuk tartozó confirmation fájlokat is amit az alábbi linken érhetnek el:
https://bet.hu/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Tozsdetagoknak/MIFID-II/Sample_DAT_files.zip1
Amennyiben bármilyen hibát tapasztal, vagy kérdése van kérjük jelezze a mifid@bse.hu email címen!
Üdvözlettel,
BÉT MiFID Projekt
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