GHID MONEDE VIRTUALE (CFD)
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 16 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 S.A. 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.
Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 82%
din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar
trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
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Introducere
Odată considerate similare cu un bilet la loterie, Bitcoin-ul și alte monede virtuale sunt, se pare, pe
cale de

a fi considerate active legitime în portofoliile de tranzacționare. Într-adevăr, această

“revoluție digitală” este comparabilă cu ”Goana după aur” din secolul XIX, valoarea monedelor
virtuale crescând odată cu interesul la nivel global. Dar, mai exact, ce sunt aceste monede virtuale
și cum ai putea participa la acest boom tehnologic fără să ai cunoștințe în domeniul IT?

Din acest ghid veți afla:
-

Investirea în monedele virtuale. Cum funcționează și trei metode de a investi și tranzacționa
aceste monede

-

Realizarea unei tranzacții. Tranzacționarea practică a CFD-urilor care au la bază monede
virtuale

-

Analiza Tehnica. Vom prezenta trei instrumente de analiză tehnică ce pot fi utilizate în
tranzacționarea monedelor virtuale.

-

Analiza Fundamentală. Exemple de factori care ar putea influența acțiunea prețului
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Capitolul 1.

INVESTIREA ÎN MONEDE VIRTUALE
Ce sunt criptomonedele?
Într-o viziune simplistă, criptomonedele reprezintă o formă de monede digitale, create și păstrate
electronic. Prin comparație cu monedele fizice tradiționale precum leul, euro sau dolarul,
criptomonedele nu se tipăresc, așadar nu sunt tangibile.
Deși nu au o formă fizică, ele pot fi cumpărate și vândute ca orice altă monedă tradițională. Aceste
operațiuni sunt realizabile prin intermediul “burselor” de monede virtuale, similar cu acțiunile
schimbate prin intermediul burselor clasice. Pentru a efectua o tranzacție, este necesară
deschiderea unui cont la una dintre aceste “burse”, însă este important să avem în vedere și riscurile
de contrapartidă asociate.
În primul rând, atunci când realizăm tranzacții pe piața monedelor virtuale, fondurile nu sunt
păstrate în contul bancar individual, ci în contul deținut la “bursă”. Din păcate, în scurta istorie a
monedelor virtuale, am asistat deja la câteva exemple de situații în care bursele pe care se
tranzacționau monede virtuale s-au închis peste noapte, dispărând împreună cu resursele
investitorilor (Mt Gox sau Bitcurex). Mai mult decât atât, există situații în care piețele de monede
virtuale au fost atacate de hackeri (Bithumb).
Conturile deținute la diferite burse au de asemenea asociate riscuri, deoarece, dacă numele de
utilizator sau parola sunt pierdute sau furate, atunci și monedele respective sunt pierdute definitiv.
Explicăm apariția monedelor virtuale în pași simpli și discutăm despre cum poți profita de
volatilitatea specifică acestor instrumente.
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Bitcoin și Monedele Virtuale: Cum funcționează?
Despre Bitcoin
Propusă de misteriosul personaj Satoshi Nakamoto, Bitcoin este o monedă digitală creată în
2009, fiind prima metodă de plată virtuală de acest gen. Datorită mai multor caracteristici cheie,
Bitcoin este una dintre cele mai mari inovații financiare din ultimii ani:
• Securitate
Informațiile despre tranzacțiile efectuate cu Bitcoin sunt criptate folosind tehnologia numită
“blockchain”. Blockchain-ul este un registru public comun pe care se bazează întreaga rețea.
Integritatea blockchain-ului este consolidată prin criptografie, iar verificările care se fac în mod
continuu fac ca acest sistem să pară practic impenetrabil în momentul de față.
• Viteză
Plățile cu Bitcoin se fac online. Întrucât transferul de fonduri are loc fără intermediari, plățile sunt
procesate mult mai rapid. După cum notează Nakamoto în lucrarea sa: “este necesar doar un
sistem electronic de plăți bazat pe dovezi criptografice, în loc de încredere, permițând oricăreia
dintre cele două părți să efectueze tranzacții directe între ele, fără a avea nevoie de o terță parte”.
• Disponibilitate
Transferurile Bitcoin nu sunt condiționate de zilele săptămânii sau de sărbători, fiind posibil să
transferi bani 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Tranzacțiile sunt aprobate, practic, la
fiecare 10 minute.
• Costuri scăzute
În prezent, Bitcoin este considerat de unii oameni ca o potențială alternativă mai ieftină pentru
transferul de bani, în special pentru sume mari. Acest lucru se datorează lipsei intermedierii din
partea băncilor.
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• Anonimitate
Crearea unui cont pentru Bitcoin nu presupune condiții formale, iar conturile sunt anonime. Acest
lucru face ca transferul de bani să fie complet sigur și nedetectabil - singurul lucru pe care
utilizatorul îl primește în cont este un nume de utilizator de 54 de caractere și o parolă.
• Descentralizare
Bitcoin, în sine, nu este susținut de niciun guvern sau bancă centrală, ceea ce înseamnă că nu
este reglementat de o anumită politică monetară sau depozitat într-un singur loc. De fapt,
informațiile despre soldul contului Bitcoin sunt stocate în mai multe locații, de pe tot globul, toate
în aceeași formă. Acest lucru face ca Bitcoin să fie mai sigur prin comparație cu băncile
tradiționale, care dispun de un sistem centralizat de baze de date.
• Cantitate limitată
Conform autorilor, până în anul 2140 vor fi create aproximativ 21.000.000 de monede Bitcoin. În jur
de 16.500.000 de Bitcoin sunt deja în circulație, iar ritmul cu care restul va fi creat va încetini.

Acești factori au influențat într-o proporție semnificativă popularitatea Bitcoin, fapt care s-a
reflectat și în valoarea de piață a acestei monede virtuale.

Sursa: Blockchain

Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care
acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc.
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Cum să investești și să tranzacționezi monedele virtuale
Metoda 1: Criptarea datelor
Prima modalitate de obținere a propriilor monede Bitcoin a fost prin mining sau ”rezolvare”. În 2009,
fiecare ”block rezolvat” (mined) aducea o ”recompensă” de 50 BTC celor care reușeau să
găsească ”soluțiile” algoritmului. În zilele noastre, poți cumpăra hardware specializat de criptare și
vei primi o recompensă în Bitcoin pentru contribuția ta la sistemul informatic. În orice caz, sunt
necesare cunoștințe de specialitate în domeniul programării și al hardware-ului, ceea ce nu este
ieftin.

Metoda 2: Cumpărarea de Bitcoin
Poți, de asemenea, să îți faci un cont anonim de monede virtuale și să cumperi astfel
dreptul de proprietate asupra monedelor virtuale prin bursă. Cu toate acestea, riscurile acestei
metode sunt duble.
• În primul rând, atunci când deschizi o tranzacție în piața monedelor virtuale, fondurile nu se află
în contul tău, ci în contul bursei. Din păcate, chiar și în istoria scurtă a monedelor virtuale, am fost
deja martorii unor exemple spectaculoase de burse de monede virtuale care s-au închis într-o
singură zi, dispărând împreună cu fondurile investitorilor (Mt Gox). Există, de asemenea, exemple
de tranzacții cu monede virtuale care au fost exploatate de hackeri (Bithumb).
• În al doilea rând, dacă ne pierdem numele de utilizator și parola, sau dacă cineva ne fură contul,
vom pierde monedele virtuale în mod irevocabil, fără posibilitatea de a cere ajutor. Nu există niciun
loc de unde să putem recupera datele pierdute sau monedele Bitcoin furate.\

Metoda 3: Tranzacționarea CFD-urilor care au la bază Bitcoin sau alte
monede virtuale
Ultima metodă este aceea de a tranzacționa Bitcoin folosind contractele pentru diferență.
Nu ești familiarizat cu termenul? Contractele pentru diferență (CFD) îți permit să iei o poziție care
are la bază valoarea Bitcoin-ului și să anticipezi dacă aceasta o să crească sau o să scadă. Este
important să îți amintești că, acesta fiind un produs derivat, nu deții de fapt Bitcoin-ul care stă
la bază - pur și simplu speculezi mișcările prețului.Dacă estimezi că prețul Bitcoin o să scadă,
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activezi o poziție de sell sau short (vânzare). Dacă estimezi că prețul Bitcoin o să crească, activezi
o poziție de buy sau long (cumpărare).
Această metodă poate fi mai avantajoasă având în vedere faptul că moneda Bitcoin, și în general
piața monedelor virtuale, este predispusă mișcărilor volatile ale prețurilor. Cu toate acestea, atunci
când tranzacționezi CFD-uri pe Bitcoin, vei tranzacționa produse cu efect de levier și acestea pot
duce la un nivel ridicat de risc pentru capitalul tău, întrucât prețurile se pot mișca rapid împotriva
poziției tale în piață. Pierderile pot depăși depunerile, iar în acest caz ți se poate solicita efectuarea
unor plăți ulterioare. Reține, te rugăm, că volatilitatea crește riscurile. Pe lângă acest aspect, este
important să cunoști și factorii care ar putea afecta cursul Bitcoin în viitor:
• Tehnologii competitive
Există deja multe monede virtuale care oferă soluții intrând în competiție cu Bitcoin. Acestea sunt
cele mai mari monede virtuale după capitalizare, între care: Ethereum, Litecoin, Dash, Eos și Ripple.
• Eficiența costurilor în viitor
Întrebarea este dacă tranzacțiile cu Bitcoin vor mai fi rentabile în viitor. Totul depinde de valoarea
acestuia. Și mai mult decât atât, ce se va întâmpla când se va fi ”rezolvat” (mined) și ultimul Bitcoin?
• Reglementări legale
Operațiunile cu Bitcoin sunt pe deplin anonime și funcționează în afara sistemului tradițional fiscal
și juridic. Acestea pot fi folosite în scopuri ilegitime, cum ar fi spălarea banilor sau achiziții
prin intermediul dark web-ului.
• Numărul de tranzacții
În acest moment, la fiecare 10 minute poți efectua până la aproximativ 2100 de tranzacții cu
Bitcoin, iar în cazul în care popularitatea sistemului va continua să crească, în viitor se va putea
dovedi a fi prea puțin.
• Frecvența tranzacțiilor
O tranzacție la fiecare 10 minute ar putea fi considerat un interval prea lent și nu foarte atractiv în
viitor.

În concluzie, dacă:
• Nu ai cunoștințe avansate de programare,
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• Nu deții hardware performant,
• Ești îngrijorat de riscurile menționate mai sus asociate cu achiziționarea monedelor
virtuale,
• Vrei să profiți atât de mișcările de creștere, cât și de cele de scădere ale
prețurilor monedelor virtuale.

CFD-urile ar putea reprezenta o alternativă valoroasă pentru a putea profita de volatilitatea
monedelor virtuale. Te rugăm să citești și să ai în vedere riscurile și caracteristicile tranzacționării
CFD-urilor, acestea fiind evidențiate și în secțiunea ”Metoda 3: Tranzacționarea CFD-urilor care au
la bază Bitcoin sau alte monede virtuale”.
XTB este o casă de brokeraj poloneză, înființată în 2002, care oferă servicii de brokeraj în peste 10
țări din Europa Suntem autorizați KNF și înscriși în registrele celor mai importante autorități de
supraveghere din lume, inclusiv ASF, unul dintre cei mai mari brokeri din Europa listați la bursă.
Un cont la XTB îți permite să tranzacționezi CFD-uri care au la bază BITCOIN sau alte monede
virtuale, oferindu-ți următoarele beneficii:
• Se pot activa poziții atât de cumpărare, cât și de vânzare
• Nu ai nevoie de un wallet
• Levier de 2:1
• Spread-uri mici
• Tranzacționarea CFD-urilor care au la bază monede virtuale utilizând platforma xStation
este simplă.
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CFD-urile cu suport pe monede virtuale
O modalitate atractivă prin care poți obține o expunere pe piața monedelor virtuale este
reprezentată de tranzacționarea instrumentelor derivate de tipul CFD-urilor cu suport pe monede
virtuale. ”CFD” este o abreviere de la ”Contract for Difference” sau “Contract pentru diferență”, în
limba română.
Contractele pentru diferență au câștigat popularitate începând cu sfârșitul anilor ‘90, deoarece,
chiar și pe bursele tradiționale, majoritatea tranzacțiilor sunt decontate în numerar și pot fi inițiate
online. Nu contează dacă vorbim despre acțiuni, contracte futures pe indici bursieri, petrol sau aur
- în marea majoritate a cazurilor, nimeni nu cumpără un contract pe aur pentru a aștepta ca acesta
să ajungă la maturitate și să primească ulterior 10 uncii de aur, în format fizic, de la contractant.
Scopul principal este de a specula mișcarea de preț.
CFD-urile funcționează într-un mod similar, întrucât doar diferența dintre prețul de cumpărare și
prețul de vânzare este decontată - după cum sugerează și numele - este un contract “pentru”
diferența de valoare.
Caracteristicile cheie ale contractelor pentru diferență, care fac ca aceste instrumente financiare
să fie unice și interesante sunt:
• CFD-urile sunt produse derivate
• CFD-urile se tranzacționează cu efect de levier
• Oferă posibilitatea de a profita atât de mișcările de creștere, cât și de cele de scădere

CFD-urile ca instrumente derivate
Prin tranzacționarea unor produse derivate nu înseamnă că devii cu adevărat proprietarul
instrumentului de bază (al activului suport), ci doar că speculezi dacă prețul va crește sau dacă va
scădea. Așadar, când activezi o tranzacție cu CFD pe Bitcoin, în realitate nu intri în posesia monedei
virtuale, ci pur și simplu activezi o tranzacție, un contract speculativ, care are la bază prețul monedei
virtuale. Cotațiile CFD urmăresc prețul activului suport ce reflectă piața (de exemplu, cotațiile BTC
de pe bursele de monede virtuale).
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Deci, este de reținut că atunci când cumperi sau când vinzi CFD-uri, nu devii proprietar al monedelor
virtuale, ci doar speculezi modificările prețului acestora. În plus, îți poți gestiona online pozițiile
deschise, ceea ce face ca tranzacționarea CFD-urilor să fie mai ieftină și mai rapidă decât un
schimb tradițional.

PREȚUL CFD-

PREȚUL
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CFD-urile sunt instrumente cu levier
Prin utilizarea efectului de levier, obții o expunere mai mare în piață cu un depozit inițial relativ redus.
Cu alte cuvinte, randamentul investiției tale este mai mare decât în cazul altor instrumente, însă
este de reținut că și riscul asociat va crește în mod proporțional.
Pentru a cumpăra un Bitcoin ar trebui să plătești în jur de 38000 de dolari (prețul unei unități de
Bitcoin la momentul creării acestui ghid). CFD-urile cu activ suport pe Bitcoin au un levier de 2:1
(sau de 50%), așadar poți obține același nivel de expunere cu un depozit de 19000 de dolari.
În cazul în care prețul Bitcoin s-ar aprecia cu 10% și ar ajunge la 41800 de dolari, poziția ta ar avea
o valoare nominală de 41800 de dolari. În cazul unei investiții inițiale de 19000 de dolari, obținerea
unui profit de 3800 de dolari reprezintă o rată de randament a investiției de 50%.
Totuși, trebuie să ținem cont și de faptul că efectul de levier îți poate majora atât profiturile, cât și
pierderile. Prin urmare, gestionarea riscului reprezintă o etapă importantă în activitatea ta de
trading.

LEVIER

DEPOZIT
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Poți obține profit atât din creșterea, cât și din scăderea de preț
În situația în care estimezi o apreciere a prețului, poți deschide o poziție long. În cazul în care
preconizezi o scădere de preț, poți iniția o poziție short.
În cazul în care prețul evoluează în direcția contrară poziției tale, vei înregistra pierderi. De exemplu,
în ipoteza în care estimezi că prețul Ripple se va deprecia, poți deschide o poziție short, adică vinzi
un CFD cu activ suport pe Ripple, mizând pe scenariul în care analiza ta se va materializa.
Totuși, în cazul în care cotația Ripple va crește, vei înregistra o pierdere. Valoarea câștigată sau
pierdută depinde de volumul tranzacției și de amplitudinea mișcării. Posibilitatea de a te plasa în
ambele direcții de evoluție a prețului și de a utiliza efectul de levier, fac din CFD unul dintre cele mai
flexibile și populare instrumente din piața de capital.

Poziție short
Aceasta presupune disponibilitatea de a câștiga atunci când rata de schimb a CFD-ului selectat, cu
active suport pe o pereche de monede virtuale, scade.
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Poziție long
Aceasta presupune disponibilitatea de a câștiga dacă rata de schimb a CFD- ului selectat, cu suport
pe o pereche de monede virtuale, crește.

sa

Alege o monedă virtuală puternică
Pe lângă CFD-ul standard care are la bază cotația unei monede virtuale în raport cu dolarul
american, poți tranzacționa oricare altă monedă virtuală din oferta.

Securitate, fără portofoliu, situație fiscală clară
Spre deosebire de situația în care deții fizic monedele virtuale, atunci când investești în instrumente
CFD nu ai nevoie de un portofoliu de criptomonede sau de conturi separate. Totul este disponibil
dintr-un cont deschis la o casă de brokeraj. În cazul XTB, este vorba despre o instituție financiară
supravegheată, suntem autorizați KNF și înscriși în registrele celor mai importante autorități de
supraveghere din lume, inclusiv ASF, sau FCA (Marea Britanie), iar banii tăi sunt păstrați în
siguranță în conturi segregate deschise la cele mai mari bănci europene.
În plus, ca parte a contului deschis la casa de brokeraj, primești și documentele necesare
completării declarației fiscale o dată pe an, ceea ce înseamnă că nu trebuie să te îngrijorezi cu
privire la modalitatea de plată a taxelor pentru cumpărarea și vânzarea de criptomonede.
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Capitolul 2.

REALIZAREA UNEI TRANZACȚII ÎN
XSTATION

Sursa: xStation5

Pentru a obține o expunere mai mare, pe CFD-urile cu suport pe monede virtuale, ai trei posibilități
în xStation 5. Prima variantă presupune localizarea CFD- urilor cu suport pe monede virtuale în
fereastra ”Market Watch”/ “Listă instrumente” din colțul din stânga sus, a doua este prin click pe
butonul localizat deasupra graficului, iar cea de-a treia prin deschiderea tichetului. Dacă estimezi
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că prețul va crește, poți activa o poziție long prin click pe butonul ”Buy”. Pe de altă parte, dacă te
aștepți ca prețul să scadă, poți lua o poziție short prin click pe butonul ”Sell”. Odată ce realizezi
aceste comenzi, îți va apărea o fereastră unde poți completa detaliile tranzacției tale: ordinele de
stop loss, take profit sau volumul.
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Cele mai importante categorii ale tichetului pe care trebuie să le
completezi în vederea activării unei tranzacții:
1. Buy
2. Sell
3. Volumul
4. Marja
5. Ordinul Take Profit
6. Ordinul Stop Loss
7. Ordinul în așteptare

1. Buy - Dacă consideri că prețul se va aprecia, poți deschide o poziție long prin click pe butonul
“Buy”. În acest caz, poți beneficia de pe urma creșterilor pieței sau poți suferi pierderi odată ce prețul
scade.
2. Sell - Dacă te aștepți ca prețul să se deprecieze, poți deschide o poziție short prin click pe butonul
“Sell”. În cazul unui astfel de scenariu, vei beneficia de pe urma scăderii pieței sau vei suferi pierderi
odată ce prețul crește.
3. Volumul - Volumul tranzacției reprezintă mărimea poziției tale. Un lot standard pentru CFD-uri
cu suport pe Bitcoin totalizează o valoare unei unități Bitcoin.
4. Marja - Aceasta este valoarea pe care brokerul o blochează în contul tău ca depunere de
siguranță pentru

tranzacția ta, și depinde de levier. Pentru Bitcoin, levierul este de 2:1,

însemnând că pentru a deschide o tranzacție de cumpărare cu un volum de 1 contracte/
lot care are la bază Bitcoin este nevoie să ai în cont doar 50% din valoarea nominală.
5. Ordinul Take Profit - Plasarea un ordin “Take Profit” va determina închiderea automată a
tranzacției odată ce prețul atinge nivelul specificat (în conformitate cu direcția tranzacției). În cazul
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pozițiilor long, ordinele Take Profit se plasează deasupra prețului curent al pieței, în timp ce, în cazul
pozițiilor short, acestea sunt plasate sub prețul curent.
6. Ordinul Stop Loss - Plasarea unui ordin “Stop Loss” va determina închiderea automată a
tranzacției odată ce prețul atinge nivelul specificat (contrar direcției tranzacției). În cazul poziților
long, ordinele Stop Loss se plasează sub nivelul prețului curent al pieței, în timp ce, în cazul pozițiilor
short, acestea se plasează deasupra. Traderii ar putea alege să plaseze ordine Stop Loss pentru a
limita potențialul pierderilor în cazul înregistrării unor mișcări puternice nefavorabile.
7. Ordinul în așteptare - Dacă vrei să deschizi o poziție la un anumit nivel de preț, însă nu ești sigur
că vei reuși să monitorizezi piața, poți plasa un ordin în așteptare. Un ordin în așteptare se va activa
odată ce prețul atinge nivelul specificat. Există patru tipuri diferite de ordine în așteptare: “Sell Limit”,
“Sell Stop”, “Buy Limit” și “Buy Stop”. Ordinele ”Limit” vor deschide o tranzacție în direcția opusă a
mișcării de preț, în timp ce ordinele ”Stop” vor deschide o tranzacție în direcția mișcării prețului. În
fereastra “Ordin în așteptare” poți ajusta detaliile unei tranzacții exact ca în cazul unei execuții
instante normale.
Valoarea contractului - Pentru Bitcoin, valoarea contractului și volumul vor fi la fel. Asta înseamnă
că dacă vrei să cumperi echivalentul a 10 Bitcoin, deschizi o poziție în valoare de 10 loturi.
Spread-ul - Acesta reprezintă diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare și
funcționează la fel ca la celelalte monede. Acesta este prețul pe care îl plătești o singură dată
pentru o tranzacție.
Valoarea pip-ului - Pip-ul reprezintă unitatea de măsură care reflectă modificarea prețului. Fiecare
pip cu care prețul s-a mișcat reflectă profitul sau pierderea din contul tău de tranzacționare.
Swap zilnic - Acesta este un cost perceput pentru menținerea tranzacției deschise peste noapte.
Pentru informații suplimentare precum Program de tranzacționare, performanță, dimensiunea
minima a poziției, levier, etc, puteți accesa fereastra Informații instrumente
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Pentru a închide tranzacția, în câștig sau pierdere, folosești butonul ”X” din partea dreaptă
a ordinului.
Poți testa platforma noastră premiată de tranzacționare, xStation 5, prin intermediul unui cont
demonstrativ alimentat cu 50000 de RON fonduri virtuale.
Deschide un cont demonstrativ și testează strategiile de tranzacționare pentru CFD-ul cu suport pe
moneda virtuală Bitcoin.
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Capitolul 3.

ANALIZA TEHNICĂ
Prețul BITCOIN are relativ puțini ani de istoric și o creștere semnificativă în popularitate, așadar
tranzacționarea acestuia face ca investitorii să poată accesa grafice de evoluție a prețului pe
numeroase intervale de timp. Deoarece prețul Bitcoin se mișcă într-o manieră similară cu alte piețe,
pot fi folosite instrumentele standard în analiza acestuia. Vom prezenta 3 instrumente de analiză
tehnică ce pot fi utilizate în tranzacționarea Bitcoin

Tehnica 1. Tranzacționarea în direcția trendului cu mediile mobile
Prețul Bitcoin se mișcă adesea într-un trend stabil, iar în această secțiune explicăm cum să
tranzacționezi în direcția trendului. Un instrument util în tranzacționarea în direcția trendului
este media mobilă. Deși sunt mai multe tipuri de medii mobile pe care le putem utiliza, mediile
mobile simple pot fi foarte utile. Scopul este să identificăm zone în care prețul testează media
mobilă, fiind apoi respins apoi printr-o formațiune de lumânări (pentru a adăuga o medie mobilă
ponderată liniară, dă click pe butonul “indicatori” din platforma xStation de sub butonul “f(x)” și apoi
tastează “LWMA” - Liniar Weighted Moving Average -, iar apoi se va deschide o fereastră în care
poți insera parametrii).
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Pe o piață în trend, retestările mediilor mobile pot fi utilizate pentru a găsi puncte de intrare în
direcția trendului.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

În acest exemplu, prețul continuă să crească, iar ocazional retestează mediile mobile de 50 și de
75 de perioade. Dacă dintr-o astfel de medie prețul este respins printr-o lumânare bullish, atunci
avem motive să credem că semnalul este unul de cumpărare. Setarea unui ordin de tip Stop Loss
este oarecum subiectivă, însă poți lua în calcul setarea imediat sub un minim local al trendului
ascendent sau deasupra maximului local anterior într-un trend descendent. Ordinele de tip Take
Profit sunt de obicei la 1 sau 3 distanțe între Stop Loss și prețul pieței. Ai libertatea să experimentezi
diverse setări, însă ia în calcul setările de 50, 75 și 150 de perioade pentru mediile mobile pe
intervalul H1.
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Tehnica 2. Zonele ofertă/cerere
Tehnica zonei ofertă/cerere este una foarte simplă, însă foarte eficientă, deoarece se bazează pe
faptul că banii investiți în zona de spargere a unui trend vor lucra pentru păstrarea trendului.
Astfel, dacă identifici o rezistență într-un trend ascendent, iar acesta este spartă, această rezistență
devine ulterior suport. Dacă prețul revine la acest nivel, traderii pot încerca să se alăture din nou
trendului ascendent la acel nivel. Un semnal este mai solid dacă există o formațiune de lumânări
- spre exemplu o formațiune de tip Hammer, Falling Star, sau Marubozu.

Când este spart un nivel de rezistență (sau opusul - un nivel de suport) acesta devine suport
(rezistență). O retestare a unui astfel de suport (rezistență) poate genera un semnal de
deschidere a unei poziții long (sau short, de la caz la caz).
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.

Să vedem exemplul de mai sus. Aici putem vedea un trend ascendent solid și un prim nivel de
rezistență în jurul valorii de $4180. Atunci când prețul sparge rezistența, aceasta devine suport și
putem vedea că retestarea acestui suport generează un semnal de cumpărare pe măsură ce se
formează lumânarea pe grafic. O situație similară apare imediat după ce rezistența de $4480
este spartă și retestată ca suport. Traderii aleg adesea să seteze Stop Loss-ul relativ aproape de
minimul unei lumânări de semnal care le permite să obțină un raport câștig - risc mai mare de 3.
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Tehnica 3. Overbalance
Tehnica overbalance este o altă metodă simplă de tranzacționare în direcția trendului. Cu tehnica
overbalance, traderii pot profita de corecțiile de preț pentru a se alătura trendului la un preț mai
bun. Teoria presupune că o corecție trebuie să nu fie mai mare decât ultima corecție dintrun trend.

Tehnica overbalance sugerează activarea unei poziții în direcția trendului atunci când o
corecție nu este mai mare decât corecția anterioară. Sursa: xStation 5
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

În exemplu de mai sus prețul BITCOIN scade puternic și este întrerupt de mici corecții. Aceste
corecții au un interval similar și putem vedea că ultima creștere este în intervalul celei mai mari
corecții anterioare. Este important de știut că umbra unei lumânări poate depăși acest interval, iar
în cazul acesta formațiunea Falling Star poate fi considerată un semnal de vânzare. În acest
scenariu, traderii pot lua în calcul deschiderea unei poziții short.
Toate cele 3 tehnici au la bază tranzacționarea în direcția trendului deoarece putem observa
că adesea prețul urmează trenduri solide. Bineînțeles, traderii pot experimenta și alte instrumente
de analiză tehnică, pe lângă cele 3 tehnici prezentate.
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Capitolul 4.

ANALIZA FUNDAMENTALĂ
Analiza fundamentală încearcă de obicei să identifice valoarea de bază a unui activ. Cu toate
acestea, atunci când vine vorba despre Bitcoin, această abordare poate fi una destul de dificilă.
Este o piață relativ nouă, opiniile fiind împărțite. Unii văd Bitcoin și monedele virtuale ca pe o
bulă speculativă, o scădere semnificativă a valorii acestora fiind inevitabilă, în timp ce alții cred că
acesta este viitorul schimburilor și al plăților de orice fel. Între timp, observăm o volatilitate sporită
a mișcărilor prețurilor, deoarece traderii digeră rapid cele mai recente știri despre moneda
digitală și reacționează în consecință. Ca atare, analiza fundamentală în cazul Bitcoin încearcă în
mare parte să interpreteze fluxul continuu de știri, motiv pentru care oferim în continuare exemple
despre modul în care știrile pot influența prețurile. Pentru a face acest lucru ușor de înțeles, am
împărțit aceste exemple în trei categorii: adoptarea la scară largă, reglementarea și opinii
diverse.

Știri despre adoptarea la scară largă
Toată lumea este de acord că inovația adusă de blockchain reprezintă o tehnologie
extraordinară ce ar putea revoluționa multe aspecte ale vieții noastre. Pentru a avea succes,
această tehnologie are nevoie însă de o adoptare la scară largă. Ar mai avea Google reputația sa
dacă nu ar fi cel mai utilizat motor de căutare? În mod similar, ar mai valora Facebook atât de mult
dacă rețelele de socializare nu s-ar fi bucurat de atât de multă popularitate? Același principiu se
poate aplica și în cazul Bitcoin.
Pentru ca un business să fie de succes, are nevoie de adoptare la scară largă. Așadar, atunci când
o bursă importantă, o bancă sau o țară anunță că acceptă sau că intenționează să accepte
utilizarea monedelor virtuale, prețurile reacționează - mai ales atunci când companii vechi din
sectorul financiar adoptă noua tehnologie.
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Exemplu 1. CME anunță planuri privind contractile futures pe Bitcoin
Mulți traderi sunt de părere că în contextul ofertei limitate de monedă, folosirea la scară largă a
Bitcoin ar putea crea o cerere imensă, ducând astfel la creșterea valorii acestuia. Așadar, traderii
urmăresc acest gen de acțiuni, care demonstrează creșterea gradului de acceptare a acestei
metode de plată, și care ar putea fi percepute ca având un impact major. O astfel de situație a
apărut la sfârșitul lunii octombrie 2017 când CME, cea mai importantă piață de instrumente
derivate din lume, a anunțat că va lansa contracte futures pe Bitcoin. Acest anunț a fost
perceput de piață ca un pas gigant pentru moneda virtuală, reprezentând cea mai directă invitație
de a face parte din lumea finanțelor la nivel global, pe care o putea primi Bitcoin. Mulți traderi au
fost de părere că tranzacționarea contractelor futures alături de monedele majore înseamnă un
pas important spre legitimizarea monedei virtuale și ar încuraja companiile și guvernele să adopte
o astfel de metodă de plată.

Prețul BITCOIN a crescut cu 16% în 3 zile după ce CME a anunțat planurile de lansare a
contractelor futures pe Bitcoin.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Cum era de așteptat, știrile au avut un impact semnificativ asupra prețului Bitcoin. Acesta a crescut
cu aproape 1000 de dolari, sau cu 16% în primele 3 zile după anunț.
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Exemplu 2. Băncile coreene testează tehnologia de custodie pentru
Bitcoin (vault) și portofelul electronic
Asia este considerată regiunea unde se concentrează cel mai mare entuziasm privind moneda
virtuală Bitcoin, iar după ce în China schimburile valutare cu Bitcoin au fost interzise, piața principală
pentru schimburile cu moneda virtuală a devenit Coreea de Sud. În timp ce autoritățile încă lucrează
la crearea unui cadru de reglementare, care ar putea avea un impact important asupra prețului,
orice veste privind utilizarea la scară largă a a monedei virtuale în Coreea de Sud ar putea influența
prețul. În noiembrie, investitorii au reacționat rapid la faptul că Shinhan, a doua bancă comercială
din țară după mărime, a început să testeze serviciile de custodie pentru Bitcoin și portofelul
electronic. Pentru piețe, acesta a fost un mesaj care a sugerat că plățile cu Bitcoin ar putea deveni
curând o parte integrantă din lumea finanțelor, dar și un rival al monedelor tradiționale.

Vestea că Bitcoin ar putea fi folosit în sistemul bancar din Coreea de Sud reprezintă unul dintre
factorii care au determinat raliul spectaculos al prețului.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Nu putem ști cu exactitate ce pondere au avut aceste știri în raliul de 38.9%, dar par să acționeze
ca un catalizator pentru acțiunea pozitivă a prețului. În doar 5 zile, prețul Bitcoin s-a apreciat cu mai
mult de 3000 dolari.
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Exemplu 3. PricewaterhouseCoopers începe să accepte plăți în Bitcoin
Încă de când Bitcoin era la început, sub formă de whitepaper și concept, ideea din spatele creșterii
sale în valoare a fost foarte simplă - cu cât sunt mai multe companii care acceptă plăți în Bitcoin,
cu atât este mai răspândită utilizarea sa, iar în cele din urmă, cu atât este mai mare cererea. Totuși,
unele companii sunt mai importante decât altele. Companiile cu tradiție și brandurile globale sunt
în mod special importante deoarece pot fi considerate deschizătoare de drumuri și încurajează
companiile mici să le urmeze. Drept urmare, atunci când PwC a anunțat că a început să accepte
plăți în Bitcoin, vestea a fost primită cu entuziasm în rândul investitorilor.

După o corecție puternică, BITCOIN a explodat din nou la aflarea veștii că PwC a început să
accepte plăți în Bitcoin.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Așa cum se vede în exemplu de mai sus, știrile care confirmă adoptarea Bitcoin au fost de obicei
pozitive pentru preț. Acest lucru este adevărat în mod special atunci când sunt făcute declarații
publice de către brandurile recunoscute la nivel global. Totuși, e bine de reținut că pot exista și știri
negative care sunt în aceeași categorie. De exemplu, companiile pot înceta sau bloca acceptarea
plăților cu Bitcoin din cauza volatilității ridicate sau a costurilor mari de transfer. În plus, pe
măsură ce monedele virtuale rivale câștigă teren, Bitcoin poate întâmpina o competiție în creștere.
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Știri privind reglementarea
Una dintre caracteristicile majore ale monedelor virtuale este statutul lor nereglementat. Acesta
este un avantaj pentru mulți, însă lipsa totală de reglementare nu este un avantaj pentru adoptarea
la nivel global. În general, guvernele sunt îngrijorate cu privire la securitatea sistemului financiar și
la spălarea de bani, însă răspunsurile lor cu privire la Bitcoin și la alte monede virtuale au variat în
mod semnificativ. Exemplul de mai jos prezintă cum au influențat prețul Bitcoin noile reglementări
și zvonurile despre acestea în anul 2017 și la începutul lui 2018.

Exemplu 4. China interzice bursele locale
China este o piață foarte importantă pentru BITCOIN, iar căderea din septembrie 2017 a avut un
impact semnificativ asupra prețului acestuia. China a fost precaută în mod special cu privire
ieșirea necontrolată a capitalului și a acționat inițial prin interzicerea tuturor ICO-urilor (Initial
Coin Offerings - situații asemănătoare IPO-urilor, atunci când monedele noi sunt oferite pentru
prima oară spre vânzare publicului de către creatorii acestora) și apoi a interzis în mod neașteptat
bursele locale de criptomonede. Un declin de $425 sau de 9.2% poate părea modest, dar a
făcut parte din corecția majoră a prețurilor din luna septembrie. Deși au existat zvonuri despre
o astfel de decizie, anunțul oficial a determinat o corecție foarte rapidă a prețului.
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Interzicerea caselor de schimb pentru monede virtuale a fost sursa corecției majore din
septembrie. Traderii pot deschide o poziție short pe BITCOIN CFD atunci când se așteaptă ca
prețurile să scadă.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care
acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5
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Exemplu 5. Coreea de Sud ia în considerare tranzacționarea
monedei virtuale
Coreea de Sud este o piață foarte mare pentru monedele virtuale, așa că atitudinea guvernului
coreean este una foarte importantă pentru viitorul și prețul BITCOIN. O creștere masivă a prețurilor
a generat un interes enorm în rândul coreenilor, iar autoritățile au devenit îngrijorate cu privire la
stabilitatea economică a țării. Interzicerea tranzacționării monedei virtuale a fost discutată serios
în decembrie 2017, însă a sfârșit cu reglementări relativ blânde. Totuși, această problemă a revenit
în ianuarie 2018 și chiar dacă nu s-a luat nicio decizie în acest sens, zvonurile au generat o
corecție majoră de peste 2000$ sau de 14.2%.

Zvonurile noi despre interzicerea monedei virtuale în Coreea de Sud au avut un
impact negativ puternic asupra prețului BITCOIN.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care
acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Acest exemplu indică faptul că adesea, zvonurile pot avea un impact chiar mai puternic asupra
prețului decât anunțurile oficiale. Acest lucru este adevărat în special atunci când zvonurile sunt
legate de o parte importantă a pieței BITCOIN.

XTB www.xtb.com/ro

GHID MONEDE VIRTUALE (CFD)

Exemplu 6. Japonia recunoaște 11 operatori de schimb pentru monede virtuale
Nu toate reglementările au un efect negativ asupra Bitcoin și asupra prețului acestuia. Un exemplu
bun vine din Japonia, unde autoritățile au recunoscut oficial 11 companii înregistrate ca
operatori de schimb pentru monedele virtuale la sfârșitul lui septembrie 2017. Japonia este
cunoscută pentru reglementările favorabile în ce privește monedele virtuale și recunoașterea
oficială a caselor de schimb a fost primită cu speranța că autoritățile de reglementare din alte țări
vor avea o abordare similară. Ca rezultat, prețul BITCOIN a crescut cu aproape 5% în doar 7 ore.

Veștile bune din partea autorităților japoneze au ajutat la oprirea unei alunecări de preț
pentru Bitcoin la sfârșitul lui septembrie 2017.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Bitcoin poate rămâne pe radarul autorităților de reglementare ani buni, din moment ce
importanța sa în economia globală a fost una marginală. Totuși, succesul său a condus la îngrijorări
din partea guvernelor, iar studiind exemple din trecut, observăm că noile reglementări au afectat
prețul în mod negativ. Pe viitor, traderii trebuie să fie conștienți că nu toate reglementările sunt rele.
De fapt, reglementarea este inevitabilă, dacă obiectivul este adoptarea monedelor virtuale la nivel
global. Oricând apare o nouă reglementare, este de ajutor să te întrebi: este o tentativă de
marginalizare a BITCOIN (situație în care reacția prețului ar fi una negativă) sau este o oportunitate
pentru ca moneda să câștige în popularitate? Analizând exemplul coreean, observăm că zvonurile
pot fi la fel de puternice ca anunțurile oficiale atunci când vine vorba despre reacția prețului.
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Opinii
Deși opiniile nu sunt la fel de relevante ca faptele, în acest stadiu de dezvoltare a pieței monedei
virtuale, traderii sunt interesați de orice detaliu. Viziunile asupra monedei BITCOIN sunt foarte
multe, însă unele pot avea un impact mai mare decât altele. Îți prezentăm câteva exemple
mai jos.

Exemplu 7. CEO-ul JPMorgan CEO numește BITCOIN o fraudă
Numirea BITCOIN “o fraudă”, de către Jamie Dimon, a fost probabil cel mai răsunător comentariu
negativ adus monedei. Acesta a spus că moneda virtuală este “o fraudă” și a declarat că ar
concedia orice angajat JPMorgan care ar tranzacționa-o. Această viziune radicală fost prezentată
după creșterea puternică de la sfârșitul verii anului 2017 și a avut un impact major asupra prețului.
BITCOIN a căzut cu aproape $1,400 sau 31.9% în doar 4 zile. Un astfel de impact major poate fi
determinat de doi factori. În primul rând, Dimon este CEO-ul celei mai mari bănci din SUA și este o
persoană cu mare influență. În al doilea rând, și-a exprimat viziunea la doar câteva zile după
interzicerea din China, iar contextul a fost unul foarte important deoarece mulți investitori s-au
temut că acesta a fost începutul marginalizării. Interesant este faptul că Dimon a recunoscut
ulterior că a regretat faptul că a numit BITCOIN “o fraudă”, însă în acel moment, viziunea sa
a cauzat turbulențe masive în piață.
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Prețul BITCOIN a continuat creșterea după remarcile pozitive ale lui Neel Kashkari.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5

Exemplu 9. Co-fondatorul PayPal dezvăluie expunerea sa pe Bitcoin
Uneori, faptele sunt mai importante decât cuvintele, așa că atunci când un investitor celebru
dezvăluie detalii despre expunerea sa pe Bitcoin, impactul asupra celorlalți traderi poate fi unul
semnificativ. Un astfel de exemplu este la începutul anului 2018, când Peter Thiel, unul dintre cofondatorii PayPal, a dezvăluit detalii despre volumul mare al expunerii sale pe celebra monedă
virtuală. Aceste dezvăluiri au fost cu atât mai semnificative întrucât Bitcoin poate fi o competiție
majoră pentru serviciile oferite de PayPal, iar traderii analizează investiția lui Thiel din această
perspectivă. Este greu de spus cât din creșterea de $2550 sau de 20.1% a fost datorată acestor
știri, însă cu siguranță că a contribuit la avansul de la începutul lui ianuarie 2018

Prețul BITCOIN a crescut brusc, după dezvăluirile lui Peter Thiel despre expunerea sa pe moneda
virtuală.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza
acestor informații o face pe propriul risc.
Sursa: xStation 5
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Traderii trebuie să rețină că acțiunea prețului poate fi adesea cauzată de un cumul de
factori. În plus, nu trebuie să presupunem că situațiile prezentate se vor repeta în viitor sau că
impactul unor știri similare va avea aceeași influență. Așa cum am argumentat în aceste exemple,
contextul unor noi informații este adesea la fel de important ca informația în sine. Ținând
cont de asta, credem că segmentarea știrilor în aceste 3 categorii poate ajuta investitorii să
navigheze mai bine prin contextul volatil de pe piața monedelor virtuale.
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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 16 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 S.A. 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.
Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 82%
din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar
trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
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