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Recommendations of proper market behavior
by HUPX and CEEGEX /
A HUPX és a CEEGEX ajánlásai a helyes piaci magatartásra
HUPX and CEEGEX inform the Members referring to HUPX Market Rules Annex 3 and
CEEGEX Market Rules section 5 that HUPX and CEEGEX apply market surveillance
monitoring systems.
Disclaimer: the below mentioned principles are in connection with the application of
REMIT, REMIT IR and related rules and regulations. The recommendations are listed
without claiming completeness and serve as non-binding information in order to
facilitate proper market behavior.
Main principles to be considered before entering Orders or Trades, if applicable on the
given Market Segment:
1.

A Trade is considered as market manipulation, where there is no change in
beneficial interests or market risk or where beneficial interest or market risk is
transferred between Members who are acting in collusion.

2.

Improperly matching Orders is considered as market manipulation, where both buy
and sell Orders are entered around the same time with around the same price and
around the same quantity by different but colluding Members.

3.

Placing Orders on both side of the Order Book is considered as market manipulation
as long as such behavior consists of issuing multiple non-genuine Orders at
different price levels or a single large or multiple non-genuine Orders at the same
price level on one side of the Order Book, in order to enter into one or multiple
Trades on the other side of the Order Book.

4.

Placing too many non-genuine Orders on one side of the Order Book is considered
as market manipulation due to misleading signal of supply and demand.

5.

Creating distortions in the Reference Price calculation is considered as market
manipulation, which practice includes – but is not limited – to deliberately buy or
sell in the Reference Window in an effort to alter the Reference Price of the
Contract.

6.

Exploiting a decisive position in order to distort the price is considered as market
manipulation as long as the Member has a significant influence over the supply, the
demand or delivery mechanisms.

7.

Trading on one market to improperly position the price on a related market is
considered as market manipulation.

8.

Any action that cause the price to be set at an artificial level – not justified by market
forces of supply and demand – is considered as market manipulation.

9.

The behavior is considered as market manipulation, which includes taking a long
position and then undertaking further buying activity or disseminating misleading
positive information about the Contract or Product with a view to increasing the
price, then selling at the inflated price.
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10.

Pre-arranging a Trade and circular trading are considered as market manipulations
as they exclude competition. Pre-arranged Trades can be registered for OTC
clearing.

11.

Spreading false or misleading market information and other behavior designed to
spread false or misleading information are considered as market manipulation.
Proper information has to be published via the Inside Information Portal.

Further recommendations can be found in the latest Guidance on REMIT and Guidance Notes
documents issued by ACER, available here: https://documents.acer-remit.eu/guidance-onremit-2/
HUPX and CEEGEX declare that Members have to be compliance with REMIT, REMIT IR and
related rules and regulations irrespective of the recommendations of any non-binding
document, including this Market Notice. This Market Notice does not serve as legal basis
during the investigations of market manipulations.

Hivatkozva a HUPX Piaci Szabályzat 3. mellékletére és a CEEGEX Piaci Szabályzat 5.
pontjára a HUPX és a CEEGEX tájékoztatják a Tagokat, hogy piacfelügyeleti monitoring
rendszereket alkalmaznak.
Figyelem: az alábbi elvek a REMIT, a REMIT végrehajtási rendelet, valamint a vonatkozó
jogszabályok és ajánlások alapján kerültek meghatározásra. A felsorolt ajánlások a teljesség
igénye nélkül szolgálnak tájékoztatásul a helyes piaci magatartás elősegítése céljából.
A szabályos kereskedés főbb elvei, amennyiben alkalmazhatóak az adott Piaci Szegmens
esetében:
1. Az olyan Ügylet piacmanipulációnak minősül, amely esetén a haszonélvező vagy a
piaci kockázat nem változik, vagy a haszonélvező és a piaci kockázat bár változik,
azonban ez két, összejátszó magatartást tanúsító Tag között történik.
2. Az Ajánlatok helytelen párosítása olyan piacmanipulációs eszköz, amely során két,
összejátszó magatartást tanúsító Tag eladói és vevői oldalon hasonló időben, hasonló
mennyiségben és hasonló árban nyújtanak be Ajánlatokat.
3. Egy Tag által az Ajánlati Könyv mindkét oldalára betett Ajánlatok abban az esetben
minősülnek piacmanipulációs eszközöknek, ha a Tag az Ajánlati Könyv egyik oldalára
több valótlan szándékú Ajánlatot nyújt be különböző árszinten, vagy azonos árszinten
egy valótlanul nagy mennyiségű vagy több valótlan szándékú Ajánlatot nyújt be annak
érdekében, hogy az Ajánlati Könyv másik oldaláról Ügyletben vegyen részt.
4. Egy Tag által az Ajánlati Könyv egyik oldalára aránytalanul sok vagy valótlan szándékú
benyújtott Ajánlat piacmanipulációs eszköznek minősül, mivel félrevezető információt
mutat a keresletről vagy a kínálatról.
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5. A Referencia Ár kalkuláció torzítása olyan piacmanipulációs módszer, mely során a
Referencia Ablakban folytatott szándékos kereskedés célja, hogy kedvező irányban
változtassa meg az adott Kontraktus Referencia Árát.
6. Jelentős fizikai pozíciót kihasználni annak céljából, hogy az ár torzuljon
piacmanipulációnak minősül, amennyiben a Tagnak jelentős ráhatása van a keresletre,
a kínálatra vagy a leszállítás módjára.
7. Piacmanipulációnak minősül egy adott piacon kereskedés annak céljából, hogy egy
másik, kapcsolódó piacon nem megfelelő ár alakuljon ki.
8. Az a magatartás piacmanipulációnak minősül, mely mesterséges szinten tartja az
árakat ahelyett, hogy a tényleges kereslet és kínálat határozná meg azt.
9. Az a magatartás piacmanipulációnak minősül, amely során egy Tag long pozíciót vesz
fel, majd további vételi tevékenységet folytat, illetve pozitív információt terjeszt a
Kontraktusról vagy a Termékről annak céljából, hogy az ár növekedjen, majd a Tag a
magasabb áron eladjon.
10. Az előre egyeztetett Ügyletek és a körkörös kereskedés olyan piacmanipulációs
módszerek, melyek során az Ügylet diszkriminatív módon, nem a szabályos piaci
verseny eredményeként jön létre. Előre egyeztetett Ügyletet klíringre lehet regisztrálni
OTC tranzakcióként.
11. Valótlan vagy félrevezető információk terjesztése, illetve egyéb ezt elősegítő
magatartások piacmanipulációnak minősülnek. A megfelelő információkat a
Közzétételi Honlapon kell publikálni.
További ajánlások az ACER által kiadott Guidance on REMIT és Guidance Notes
dokumentumokban találhatók, mely egyben elérhető itt: https://documents.acerremit.eu/guidance-on-remit-2/
A HUPX és a CEEGEX kijelentik, hogy a Tagoknak kötelességük megfelelni a REMIT-ben a
REMIT végrehajtási rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak,
függetlenül a nem kötelező érvényű ajánlásoktól, beleértve jelen Piaci Hirdetményt. Jelen Piaci
Hirdetmény nem szolgál piacfelügyeleti vizsgálat során hivatkozási alapul.
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