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Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 

2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de 

instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE 

(MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de 

informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din v16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a 

Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice 

pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează 

strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de 

interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul nr. 

126/2018 privind pietele de instrumente financiare. Comunicarea de marketing este pregătită cu 

cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este 

lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în 

considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de 

investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, 

abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar.  

XTB nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru 

achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această 

comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre 

orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio 

garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. 
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Introducere 

ETF-urile sunt instrumente financiare care devin din ce în ce mai populare în rândul investitorilor. 

Acestea au caracteristici distinctive care le fac potrivite atât pentru investitorii cu experiență, cât și 

pentru cei care sunt la început de drum. Unele dintre cele mai importante aspecte ale  ETF-urilor 

sunt: 

Flexibilitate 
ETF-urile pot fi tranzacționate convenabil la bursă, la fel ca acțiunile, 

de exemplu. 

Cotații în timp real 
Rezultatul tranzacției este afișat întotdeauna în timp real, deoarece 

ETF-urile sunt listate la bursă 

Diversificare 
Prin cumpărarea unui ETF poți investi în mai multe companii diferite 

sau chiar într-un întreg indice   

Costuri reduse 
Comisioanele de administrare sunt mult mai mici decât în cazul 

fondurilor clasice 

Transparență 
Știi exact în ce investești, deoarece toate informațiile pentru fiecare 

ETF sunt disponibile înainte de cumpărare 

Din această cauză, ETF-urile devin unul dintre cele mai importante instrumente de investiții pasive. 

Au avantaje vizibile față de fondurile mutuale obișnuite, dar pe care ar trebui să să le urmărești? 

Pentru a te ajuta să faci alegerea cea mai bună, am pregătit un raport care descrie cele mai 

preferate ETF-uri de către clienții XTB. 
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 iShares Core MSCI World UCITS 

EUNL.DE 

iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL.DE) este un fond tranzacționat la bursă care urmărește 

să replice performanța indicelui MSCI World. Acesta include companii din țările dezvoltate și omite 

acțiunile de pe piețele emergente. Membrii indicelui provin din toate sectoarele economiei, cu 

acțiunile din sectorul larg de tehnologie a informației având cea mai mare pondere. Acest lucru 

reflectă o importanță tot mai mare a sectorului tehnologic pentru economia globală și, în special, 

pentru economiile țărilor dezvoltate. Datorită unui număr mare de acțiuni incluse în MSCI World 

Index, replicarea perfectă a portofoliului de referință ar atrage costuri semnificative de 

tranzacționare. Pentru a evita acest lucru, iShares Core MSCI World ETF utilizează o metodologie 

de replicare imperfectă care favorizează membrii de bază ai indicelui MSCI World. iShares Core 

MSCI World ETF este un ETF cu acumulare, ceea ce înseamnă că veniturile din dividende sunt 

reinvestite în loc să fie distribuite către membrii fondului. Acest ETF este cotat în euro și este 

tranzacționat pe bursa de la Frankfurt în timpul programului obișnuit de tranzacționare (10:00 - 

18:30 ora României). 

Investitorii decid adesea să se orienteze către acest fond dacă se așteaptă ca economia globală 

să funcționeze bine sau când prognozează că performanța piețelor dezvoltate să o depășească pe 

cea a economiilor emergente. 
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 iShares Core MSCI EM IMI  

UCITS (EUR) 
IS3N.DE 

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (IS3N.DE) este un fond tranzacționat la bursă care urmărește 

să replice performanța indicelui IMI MSCI Emerging Markets. Acesta este un indice care urmărește 

performanța companiilor de pe piețele emergente, cu o pondere puternică spre companiile din țările 

asiatice. Acțiunile din China, Coreea de Sud, Taiwan și India reprezintă peste 70% din activele 

fondului. Indicele include acțiuni din toate sectoarele, dar acțiunile tehnologice și cele financiare au 

cea mai mare pondere. Acest ETF utilizează o metodologie de replicare imperfectă, care se 

concentrează pe membrii de bază ai indicelui MSCI Emerging Markets IMI. Replicarea perfectă ar 

necesita achiziționarea tuturor acțiunilor din portofoliul de referință și ar duce la costuri de 

tranzacționare mai mari. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF este un fond cu acumulare, ceea 

ce înseamnă că veniturile din dividende sunt reinvestite în loc să fie distribuite către membrii 

fondului. Acest ETF este cotat în euro și este tranzacționat pe bursa de la Frankfurt în timpul 

programului obișnuit de tranzacționare (10:00 - 18:30 ora României). 

Investitorii decid adesea să se orienteze către acest fond dacă se așteaptă ca performanța 

economiile de pe piețele emergente să o depășească pe cea a economiilor dezvoltate. iShares Core 

MSCI EM IMI UCITS ETF este o modalitate excelentă de a obține expunere pe companiile din piețele 

emergente, ale căror acțiuni nu se tranzacționează adesea pe bursele din lumea dezvoltată. 
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 iShares Physical Gold ETC 

IGLN.UK 

iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK) este un fond tranzacționat la bursă care urmărește 

performanța aurului fizic. Prețul aurului la London PM Fix este un punct de referință pentru acest 

fond. Acesta are acoperire în totalitate pe mărfuri fizice, deoarece își investește toate activele în 

lingouri de aur care îndeplinesc standardele London Bullion Market Association. Acțiunile iShares 

Physical Gold ETC sunt cotate în USD și se tranzacționează la bursa din Londra în timpul orelor de 

tranzacționare obișnuite (10:00 - 18:30 ora României). 

Investiția în mărfuri prin ETF-uri sau ETC-uri are unele avantaje față de alte modalități de investiții 

în materii prime. Spre deosebire de cazul investițiilor în mărfuri fizice, investițiile într-un ETF nu 

determină nevoia de a găsi spațiu de stocare pentru produs. Acțiunile cuprinse în ETF-uri și ETC-uri 

sunt similare cu acțiunile obișnuite ale companiilor întrucât sunt titluri de valoare fără scadență. 

Spre deosebire de cazul tranzacționării contractelor futures pe aur, tranzacționarea acțiunilor 

iShares Physical Gold ETC nu necesită rularea unei poziții. 

 

  



CELE MAI POPULARE 

ETF-URI LA XTB 

 

X-Trade Brokers   www.xtb.com 

 

4 
 iShares Core S&P500 UCITS 

SXR8.DE 

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE) este un fond tranzacționat la bursă care urmărește 

performanța indicelui S&P 500. Acesta este un portofoliu de 500 de companii mari din SUA din 

diferite sectoare care își propune să reprezinte starea economiei SUA. Acțiunile tehnologice au cea 

mai mare pondere a indicelui, ceea ce reflectă tendințele în schimbare din economia SUA. iShares 

Core S&P 500 UCITS ETF este un fond cu acumulare, ceea ce înseamnă că veniturile din dividende 

sunt reinvestite în loc să fie distribuite către membrii fondului. Portofoliul fondului este reechilibrat 

trimestrial, la fel ca indicele S&P 500. Acest ETF este cotat în euro și este tranzacționat pe bursa 

de la Frankfurt în timpul programului obișnuit de tranzacționare (10:00 - 18:30 ora României). 

Acest fond este o modalitate bună de a obține o expunere pasivă, fără levier, pe piața bursieră din 

SUA, dividendele fiind reinvestite automat în indice. 
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 iShares Global Clean Energy ETF 

IQQH.DE 

iShares Global Clean Energy (IQQH.DE) este un fond tranzacționat la bursă care își propune să ofere 

investitorilor expunere pe un sector global de energie regenerabilă. ETF-ul urmărește indicele S&P 

Global Clean Energy, care este un portofoliu de 30 de titluri de valoare din întreaga lume. Companiile 

incluse în indice reprezintă producători de energie “curată”, furnizori de tehnologie de energie 

“curată” precum și furnizori de echipamente de energie verde. iShares Global Clean Energy ETF este 

un indice cu distribuție, ceea ce înseamnă că distribuie încasările din dividende, în loc să le 

reinvestească. ETF-ul este cotat în euro și sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt în timpul orelor 

obișnuite de tranzacționare (10:00 - 18:30 ora României). 

Fondul este adesea ales de investitorii care anticipează mai multe acțiuni de reglementare care 

vizează promovarea și susținerea surselor de energie regenerabilă. Schimbările climatice sunt o 

temă foarte populară în zilele noastre și multe guverne decid să adopte politici climatice. 

Companiile incluse în iShares Global Clean Energy ETF sunt cele care sunt așteptate să aibă de 

câștigat în urma unor astfel de măsuri. 
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Cum cumperi ETF-uri la XTB? 

Oferta XTB cuprinde aproape 300 de ETF-uri, iar acestea pot fi accesate din platforma xStation, în 

tab-ul  ETF. Puteți căuta cu ușurință un anumit ETF tastând numele acestuia în bara de căutare. 

 

Investiția în ETF-uri pe platforma noastră este foarte simplă. Cel mai simplu mod de a tranzacționa 

cu xStation este prin utilizarea ferestrei de comandă. Poți deschide această fereastră prin click pe 

butonul „Deschide Ticket”. 
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Aici poți seta volumul unei tranzacții, iar calculatorul încorporat va relata valoarea curentă a unei 

tranzacții și comisionul în timp real (dacă se va percepe vreun comision - comisionul pentru 

tranzacționarea ETF-urilor cu XTB este 0% pentru rulaje lunare de până în 100.000 EUR). 

 

Ultimul pas pentru cumpărarea unui ETF este să faci click pe butonul „BUY”. Instrumentul cumpărat 

va apărea instantaneu în fereastra “Poziții deschise” din partea de jos a platformei. 
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În platforma de tranzacționare XTB ai acces la detaliile curente ale fiecărui ETF. Le poți verifica 

oricând în fereastra „Informații instrument”. 
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ETF scanner 

Platforma de tranzacționare XTB este, de asemenea, dotată cu un instrument analitic foarte util - 

ETF scanner-ul. Cu ajutorul acestuia, poți filtra și sorta cu ușurință instrumentele ETF disponibile. 
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Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 

2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de 

instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE 

(MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de 

informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din v16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a 

Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice 

pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează 

strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de 

interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul nr. 

126/2018 privind pietele de instrumente financiare. Comunicarea de marketing este pregătită cu 

cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este 

lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în 

considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de 

investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, 

abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar.  

XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru 

achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această 

comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre 

orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio 

garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. 
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