Manipulacje w obrocie instrumentami ﬁnansowymi
Spółka Bazy i Systemy Bankowe wspiera instytucje ﬁnansowe dla sprawnego i bezpiecznego
działania, dostarczając im wysokiej jakości systemy IT. BSB posiada kompetentnych
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu oferuje Klientom bezpieczne
rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

m.SPERT
Aplikacja przeznaczona do wykrywania nadużyć na dowolnym rynku ﬁnansowym (np.
GPW, FOREX, TGE, OTC), w tym:
 manipulacji instrumentem ﬁnansowym,
 przypadków wykorzystania informacji poufnej.
Rozwiązanie działa w oparciu o zdeﬁniowane modele reguł i umożliwia analizę wszystkich
zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych
(danych rynkowych, komunikatów informacyjnych).

Regulacje prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) –
tzw. MAD,
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku – tzw. MAR wraz z rozporządzeniami delegowanymi.


Korzyści z wdrożenia Systemu mSPERT









Wypełnienie obowiązków dotyczących manipulacji i wykorzystania informacji poufnej
wynikających z regulacji MAD/MAR.
Ograniczenie pracochłonności dzięki wykorzystaniu wbudowanych algorytmów reguł
weryﬁkujących zlecenia i transakcje, również w odniesieniu do danych rynkowych
i komunikatów ESPI.
Usprawnienie procesu identyﬁkacji nadużyć oraz zapewnienie ciągłości przeprowadzanych
analiz dzięki automatyzacji zadań dokonywanych w systemie – importu danych
i przetwarzania reguł analizy.
Archiwizacja przeprowadzanych w systemie analiz.
Minimalizacja ryzyka przeoczenia istotnych i pilnych zadań dzięki mechanizmowi alertów
i powiadomień mailowych.
Ułatwienie weryﬁkacji sytuacji podejrzanych dzięki prezentacji wyników i istotnych danych w
jednym miejscu.

Wzorce reguł
Dzięki rozbudowanym narzędziom analitycznym zaimplementowanym w oferowanym
rozwiązaniu, możliwe jest utworzenie nawet bardzo zaawansowanych modeli wykrywających nadużycia na rynku ﬁnansowym.
 System mSPERT może zostać dostarczony z zaimplementowanymi wzorcami reguł
wybranymi z biblioteki gotowych wzorców lub dodatkowymi wzorcami stworzonymi na
etapie parametryzacji.
 Każdy wzorzec reguły posiada swoje parametry pozwalające użytkownikowi zbudować
dowolną liczbę reguł analizy. Identyﬁkacja przypadków nadużyć będzie odbywała się
zgodnie ze wskazanymi progami i wybranymi wartościami parametrów.


Automatyzacja
Wysoki poziom automatyzacji systemu pozwala na eliminację najbardziej czasochłonnych
czynności analityków – przestaje być konieczna manualna weryﬁkacja wszystkich
złożonych zleceń oraz zawartych transakcji.
 Zastosowanie mechanizmu automatycznej analizy danych pod kątem zdeﬁniowanych
reguł zwiększa skuteczność wykrywania nadużyć. Jednocześnie system pozostawia
miejsce na manualną weryﬁkację przypadków wytypowanych przez automatyczne
procesy.


Alerty
Rozwiązanie wyposażone jest w mechanizm generowania alertów. W przypadku wystąpienia sytuacji podejrzanej, zidentyﬁkowanej przez regułę analizy, wskazane osoby są
powiadamiane w formie wiadomości e-mail, co skraca czas potrzebny na reakcję.
 Alerty stanowią wizualizację wyniku reguły oraz zawierają podsumowanie zidentyﬁkowanego przypadku. Pozostają one do weryﬁkacji analityków zgodnie ze ścieżką akceptacji
pozwalającą na zamknięcie alertu, przekazanie alertu do dalszej weryﬁkacji lub, w przypadkach tego wymagających, wygenerowanie na podstawie alertu edytowalnego STOR.
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