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Avertisment cu privire la riscuri
CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de
levier. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest
furnizor. XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți
modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde
banii.
Acest articol este furnizat cu scop strict informativ și educațional. Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau
alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este
răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care
poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la
cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau
rezultate. CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza
efectului de levier.
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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TRANZACȚIONAREA
AURULUI:
ANALIZĂ
FUNDAMENTALĂ
Informații relevante obținute din analizarea cererii și
a ofertei
Analiza fundamentală a aurului începe cu elementele de bază care pot fi aplicate oricărui tip
de marfă - cine o produce, la ce cost, cine o cumpără și cu ce scopuri. Piața aurului este
estimată, în prezent, la aproximativ 4500 de tone pe an. A înregistrat o creștere sănătoasă în
ultimul deceniu, dar care s-a stabilizat recent. Această tendință generală de stabilizare include
câteva trenduri și schimbări majore pe care investitorii ar trebuie să le înțeleagă. Pornind de la
cerere, aurul a fost dominat de activitatea de producție a bijuteriilor și, deși aceasta încă
rămâne importantă, ponderea în cererea pentru aur pentru acest sector a scăzut de la 80% în
2002, la 50% în ultimii ani. Acest lucru se datorează, în special, faptului că aurul a devenit o
modalitate foarte populară de a investi. Cererea pentru investițiile în lingouri de aur, monede și
ETF-uri care au la bază aurul a crescut între 2003 și 2013, contribuind în mare măsură la
ascensiunea cotației metalului prețios de la începutul deceniului, dar apoi prețul a scăzut
oarecum, urmând a se stabiliza, recent, la aproximativ 30% din ponderea în piață.
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În analiza trendului industriei bijuteriilor este important să observăm că scăderea cererii din
această industrie ar fi mult mai mare dacă China, care a înregistrat o creștere de aproape 3 ori
mai mare între 2002 și 2017, nu ar fi absorbit parțial cererea mai mică din partea economiilor
dezvoltate. Prin urmare, un proces de acumulare de avere în China și în alte economii
emergente joacă un rol important pentru aur pe termen mai lung. Cererea industrială a scăzut
constant, în mare parte din cauza faptului că aurul a fost înlocuit cu alte materiale în industria
dentară, dar pe de altă parte cererea pe segmentul electronicelor a rămas destul de stabilă, la
aproximativ 7-8% din cererea globală. Partea rămasă aparține băncilor centrale (din nou, în
mare parte, din țările emergente) care investesc rezervele în aur. La fel de importante sunt
schimbările în planul ofertei. Dintotdeauna Africa de Sud a fost un producător dominant de
aur, dar acum nu mai este nici măcar în top 5. Exploatarea aurului este destul de bine
diversificată la nivel global, ceea ce a redus sensibilitatea prețului la diverși factori perturbatori
(cum ar fi grevele minerilor sau calamitățile naturale). Aproximativ 25% din ofertă provine din
reciclare și acest procent crește odată cu prețul.

Aurul, inflația și ratele dobânzilor
După cum am menționat, cererea pentru investiții este importantă pe piața aurului nu doar
datorită ponderii de 30% despre care vorbeam mai sus, ci și pentru că este mult mai volatilă
decât cerere din sectorul bijuteriilor și, de aceea, are adesea un impact decisiv asupra
prețurilor pe termen scurt și mediu. Această cerere este modelată în mare măsură de două
variabile de piață: inflația și ratele dobânzilor. Inflația mai mare crește valoarea aurului ca
mijloc de acumulare a bogăției, în timp ce ratele mai mari ale dobânzilor cresc costul
alternativ al deținerii aurului. Nu este neobișnuit să vezi inflația și ratele dobânzilor în tandem,
deci care este mai importantă? Cercetările noastre arată că inflația este determinantul cheie al
modificărilor prețului aurului pe termen lung. Prin urmare, investitorii pe termen lung (cel puțin
câteva luni) ar putea lua în considerare expunerea pe aur dacă se așteaptă ca inflația să
crească. Cu toate acestea, pe termen scurt, există o corelație negativă clară între prețul
aurului și ratele dobânzilor. TNOTE este un CFD bazat pe futures pentru obligațiunile
americane de 10 ani, așadar cu cât rata dobânzii este mai mare, cu atât prețul TNOTE mai
mic. Este posibil ca investitorii să dorească să acorde atenție modificărilor prețului TNOTE,
deoarece ar putea fi un bun indicator, pe termen scurt, al prețului aurului.
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Inflația și ratele dobânzilor
Sursa: xStation 5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare și acestea nu sunt un indicator fiabil al
performanțelor viitoare.

Aurul și dolarul american
Sistemul valutar global a fost legat de aur, iar dolarul american a fost actor principal pe
această scenă. Deoarece dolarul american rămâne cea mai importantă monedă de rezervă,
valoarea sa încă are un impact asupra prețului aurului. Traderii pot compara EURUSD și GOLD
pentru a vedea dacă piața valutară oferă indicii cu privire la o posibilă direcție pentru prețul
aurului. Folosește funcția „suprapunere grafice”, în platforma xStation5, pentru a compara
ușor graficele diverselor instrumente.
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Aurul și dolarul american
Sursa: xStation 5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare și acestea nu sunt un indicator fiabil al
performanțelor viitoare.

Aurul și alte metale prețioase
Prețul aurului este corelat în mod natural cu prețurile altor metale prețioase precum argintul și
platina. Deoarece aurul este piața dominantă, prețurile argintului și platinei sunt mai
susceptibile să reacționeze la modificările de preț ale aurului, decât invers. Prin urmare,
investitorii pot urmări aceste piețe și pot căuta divergențe de preț. De exemplu, dacă prețul
aurului crește, dar prețul argintului rămâne neschimbat, investitorii pot presupune că există
șansa unei creșteri întârziate a prețului argintului. Evident, așa cum am menționat mai sus,
prețurile metalelor prețioase depind de mulți factori și nu sunt perfect corelate, așadar o astfel
de comparație trebuie realizată cu prudență.
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Aurul și alte metale prețioase
Sursa: xStation 5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare și acestea nu sunt un indicator fiabil al
performanțelor viitoare.

X-Trade Brokers www.xtb.com

GHID DESPRE TRANZACȚIONAREA AURULUI

TRANZACȚIONAREA
AURULUI:
ANALIZĂ TEHNICĂ
STRATEGIA 1

Canale de Preț
Una dintre strategiile de analiză tehnică care pare să funcționeze bine pe piața aurului este
Strategia Canalului de Preț. Despre ce este vorba? Este destul de simplu și similar cu liniile de
trend. Diferența este că, în loc să trasăm doar o linie de trend în raport cu valorile minime
locale, în cazul unei creșteri, trasăm și o a doua linie, paralelă cu prima, dar folosind ca repere
maximele locale. Cele două linii delimitează intervalul potențial de evoluție a prețului. Având în
vedere regula de aur a investitorilor „Trendul este prietenul tău (Trend is your Friend)” este mai
sigur să cauți semnale de cumpărare într-un canal ascendent, respectiv semnale de vânzare
într-un canal descendent. Un semnal de tranzacționare poate fi oferit în momentul în care
prețul atinge una dintre liniile care definesc canalul (ascendent sau descendent). De exemplu,
în cazul în care prețul testează limita inferioară a canalului ascendent, un investitor poate lua
în calcul o tranzacție de cumpărarere (long). Deoarece canalul ascendent este format din
minime și maxime în creștere, un ordin de tip Stop Loss ar putea fi plasat la câțiva pips sub
minimul local, în cazul în care un al treilea tip de canal de preț se prefigurează în piață, anume,
canalul lateral. Canalele laterale pot fi desenate atunci când pe piață nu este vizibilă o tendință
ascendentă sau descendentă, iar prețul evoluează într-un interval limitat de două linii
orizontale, un nivel de rezistență și un nivel de suport. În xStation5 poți găsi un instrument
care îți permite trasarea cu ușurința a liniilor paralele.

X-Trade Brokers www.xtb.com

GHID DESPRE TRANZACȚIONAREA AURULUI

Exemplu Strategia 1
Într-un canal descendent, un investitor folosește limita superioară pentru a determina momentul
potrivit de activare a unei tranzacții short. Astfel, o tranzacție de vânzare poate fi activată atunci
când prețul nu reușește să depășească limita superioară, iar ținta de preț va fi stabilită în funcție
de limita inferioară a canalului. În ceea ce privește plasarea unui ordin de tip Stop Loss, aceasta ar
putea fi plasat peste nivelul maximului local anterior sau, dacă este prea departe, ar putea fi plasat
la 33% din distanța între prețul de deschidere și nivelul de Take Profit..

Exemplu pentru Strategia 1
Sursa: xStation 5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare și acestea nu sunt un indicator fiabil al
performanțelor viitoare

STRATEGIA2

Nivelurile Fibonacci
Pentru a căuta nivelurile potențiale de suport și rezistență, se poate utiliza strategia nivelurilor
Fibonacci. Strategia se bazează pe “Raportul de aur Fibonacci” (”Fibonacci Golden Ratio”). În
acest sens, nivelurile de retragere de 38,2%, 50% sau 61,8% din impulsul ascendent sau
descendent sunt adesea incluse în tehnicile de tranzacționare, deoarece acestea pot servi
drept niveluri potențiale de suport sau rezistență. Pe piața aurului, prețul respectă adesea
nivelurile de retragere de 50% și 61,8%, de aceea poate merită să ții cont de ele dacă
tranzacționezi acest metal prețios.
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Așadar, cum am putea tranzacționa folosind această strategie? Strategia este adesea
asociată cu mișcările de corecție, deoarece poate oferi un indicator bun al locului în care se
poate încheia retragerea. Având în vedere acest lucru, investitorii pot presupune că o corecție
în curs de desfășurare poate atinge un anumit nivel Fibonacci și pot urmări această zonă
pentru a se alătura trendului. În platforma xStation5 există un instrument disponibil pentru
desenarea nivelurilor Fibonacci, astfel încât investitorii nu trebuie să le calculeze pe cont
propriu.

Exemplu Strategia 2
Pe trend ascendent, un investitor ar putea utiliza retragerea Fibonacci de 50% pentru a se alătura
trendului după o corecție. Prin urmare, dacă prețul nu sparge acest nivel de 50%, investitorul poate
lua în considerare o poziție long care vizează cel puțin un maxim anterior din trendul respectiv.
Deoarece nivelurile Fibonacci ar trebui să funcționeze destul de precis, poziționarea Stop Loss-ului
ar putea fi relativ apropiată, crescând astfel raportul risc - recompensă..

Exemplu pentru Strategia 2
Sursa: xStation 5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare și acestea nu sunt un indicator fiabil al
performanțelor viitoare.

X-Trade Brokers www.xtb.com

GHID DESPRE TRANZACȚIONAREA AURULUI

TOP 5 RAPOARTE
PENTRU INVESTITORII
ÎN AUR
Analiza fundamentală și tehnică sunt importante, dar știrile sunt cele care determină prețurile.
De aceea vom prezenta în continuare cele mai importante 5 rapoarte pentru investitorii în aur.

Decizia FOMC
În secțiunea despre analiză fundamentală a fost evidențiată importanța ratelor de dobândă și
a dolarului pentru evoluția prețului aurului. Așadar, instituția bancară care decide asupra
acestor rate, care la rândul lor au un impact major asupra dolarului, este de asemenea
importantă. Dacă Fed intenționează să crească ratele dobânzilor, costul alternativ al deținerii
aurului crește și ar putea afecta prețurile într-un mod negativ. Ratele mai mici ale dobânzii sau
lipsa creșterii acestora pot fi favorabile prețurilor aurului. Există 8 întâlniri ale Fed pe an, care
au loc de obicei miercuri seara.

Raportul NFP
Fed este importantă pentru prețul aurului, iar rapoartele NFP sunt importante pentru Fed.
Raportul, publicat de obicei în prima vineri a fiecărei luni, conține date despre ocuparea forței
de muncă, rata șomajului și creșterea salariilor. Creșterea gradului de ocupare a forței de
muncă și creșterea salariilor sunt semne ale forței economice și ar putea încuraja Fed să
crească ratele dobânzilor. Prin urmare, un raport bun nu este neapărat o veste bună pentru
prețul aurului.

X-Trade Brokers www.xtb.com

GHID DESPRE TRANZACȚIONAREA AURULUI

Raportul trimestrial WGC
Tendințele cererii și ofertei sunt importante pentru trendurile pe termen mai lung. Investitorii
care doresc să urmărească cererea de investiții din China sau modificările de producție pot
obține aceste date din rapoartele trimestriale ale Consiliului Mondial al Aurului care sunt
publicate la mijlocul fiecărui trimestru. Aceste rapoarte pot constitui o bază de înțelegere a
fundamentelor pieței aurului.

Calendarul economic
Puteți urmări evenimentele cheie din Calendar în platforma xStation
Sursa: xStation 5

Rapoartele privind inflația
După cum am menționat în Secțiunea 3, inflația este unul dintre factorii determinanți pentru
prețul aurului pe termen lung. Inflația ridicată poate determina prețul aurului să crească. Cu
toate acestea, pe termen scurt, inflația mai mare poate avea un impact asupra ratelor de
dobândă - dacă investitorii estimează că o inflație mai mare duce la creșterea ratei dobânzii,
un astfel de raport ar putea afecta negativ prețul aurului. Datorită relației cu dolarul, rapoartele
americane despre inflație sunt cele mai importante și sunt publicate de două ori pe lună sub
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forma CPI (Consumer Price Index) - inflația la nivelul prețurilor de consum și PCE (Personal
Consumption Expenditure) - inflația la nivelul cheltuielilor personale de consum.

Riscul geopolitic
Nu este chiar un raport, dar riscurile geopolitice trebuie urmărite îndeaproape de investitori.
Este foarte probabil să fi auzit că prețul aurului a crescut când Coreea de Nord a efectuat un
test cu rachete sau când tensiunile din Orientul Mijlociu s-au intensificat. Aceste evenimente
au adesea impact pe termen scurt, dar acest impact poate fi semnificativ. Investitorii tratează
aurul ca un activ sigur și îl cumpără atunci când riscurile în piețele financiare cresc, reducând
expunerea atunci când riscurile încep să scadă.
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INVESTIȚIILE ÎN
ACȚIUNI ALE
COMPANIILOR MINIERE
Investiția în acțiunile companiilor miniere de aur diferă față de investiția în aur fizic sau aur
CFD, deoarece evaluarea acestora este influențată de un set de factori suplimentari. Desigur,
prețul aurului este important, dar nu este singurul factor care influențează prețurile acestor
acțiuni. În afară de prețul aurului, ar trebui se ține seama și de factori care sunt comuni pentru
evaluarea acțiunilor tradiționale, inclusiv modul în care este administrată compania sau care
sunt perspectivele de producție viitoare. Mai mult, în ciuda automatizării în curs de
desfășurare, factorul uman încă este crucial pentru exploatarea aurului. Prin urmare, trebuie
acordată atenție modului în care compania face față unor evenimente precum greve ale
angajaților. Nu în ultimul rând, investitorii ar trebui să țină seama de costurile pe care le are
compania pentru producerea unei uncii de aur, întrucât acest cost oferă informații despre care
sunt condițiile în care compania va fi profitabilă. Există două măsuri utilizate pe scară largă
pentru a evalua costul mineritului aurului: costul total în numerar (TCC - Total Cash Cost) și
costul de susținere integrală (AISC - All-In Sustaining Cost). TCC are în vedere doar costurile
producției de aur, omițând costurile aferente celorlalte activități desfășurate de companie.
Deoarece acest lucru poate deforma destul de mult imaginea privind profitabilitatea
companiei, Consiliul Mondial al Aurului a dezvoltat o nouă măsură, AISC. În metoda AISC
costurile asociate cu administrarea, exploatarea, dezvoltarea minelor și susținerea cheltuielilor
sunt, de asemenea, incluse, de aceea această măsură servește ca un indicator mai fiabil
pentru pragul de rentabilitate al companiei. După dezvoltarea metodei AISC, metoda TCC a
început să fie din ce în ce mai puțin utilizată.

ACȚIUNI ALE COMPANIILOR MINIERE DISPONIBILE PRIN XTB
Sursa: xStation5, Bloomberg
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Ticker

Companie

Descriere

NEM.US

Newmont Mining Corp.

Singura acțiune minieră de aur inclusă în S&P 500.

Anglogold Ashanti

Al treilea cel mai mare producător de aur din lume. Listat la diverse
burse din întreaga lume.

AEM.US

Agnico Eagle Mines

Expus la modificările prețului aurului datorită politicii de vânzări
no-forward.

RGLD.US

Royal Gold Inc.

Își concentrează activitatea pe cererile de redevență din peste 20
de țări.

FNV.US

Franco-Nevada Corp

A trecut la cererile de redevență după Oferta Publică Inițială din
2007.

FRES.UK

Fresnillo PLC

Producător important în Mexic. Inclus în indicele FTSE 100 din
Marea Britanie.

CEY.UK

Centamin PLC

Operează o singură mină de aur de dimensiuni medii în Egipt

AU.US

Sursa: xStation 5, Bloomberg

Sursa: x Station 5
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În secțiunea Analiză de piață din xStation5 poți găsi un instrument de monitorizare a acțiunilor
care oferă o informare rapidă asupra celor mai recente raporturi financiare ale companiei.
Pentru a găsi o anumită acțiune în Stock Scanner, poți tasta ticker-ul sau numele în câmpul de
căutare. Mai mult, toate acțiunile companiilor de exploatare a aurului disponibile în XTB pot fi
găsite în grupul industriei „Metale și minerit”.
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EFECTUAREA UNEI
TRANZACȚII
Prin XTB poți obține expunere pe aur prin intermediul contractelor pentru diferență (CFD),
având activ suport prețul spot al aurului. Un contract pentru diferență (CFD) este un acord
între două părți prin care orice diferență între un preț prezent și unul viitor va fi decontată în
numerar. CFD-urile au câteva caracteristici cheie care le fac un produs unic și interesant:
●

CFD-urile sunt produse derivate

●

CFD-urile au efect de levier

●

Poți înregistra profituri sau pierderi atunci cand prețurile sunt în creștere, dar și
când sunt în scădere

●

XTB oferă peste 1500 de CFD-uri, inclusiv indici, acțiuni, valute, mărfuri și ETFuri din întreaga lume

Asta înseamnă că nu deții activul suport, ci pur și simplu speculezi dacă prețul va crește sau
va scădea. Poți face acest lucru cu o depunere inițială scăzută (datorită efectului de levier) și
poți tranzacționa chiar și atunci când sesiunea de tranzacționare pe anumite burse este
închisă. Posibilitatea de tranzacționa atât long, cât și short, împreună cu faptul că CFD-urile
sunt produse cu efect de levier, fac ca acest instrument să fie una dintre cele mai flexibile și
populare modalități de tranzacționare a mișcărilor pe termen scurt pe piețele financiare.
Dacă dorești să obții expunere pe aur, în xStation5 ai la dispoziție două modalități. Una este
folosirea butonului de deasupra graficului, în timp ce a doua presupune identificarea
instrumentului GOLD CFD în fereastra MarketWatch. Dacă presupui că prețul va crește, poți
deschide o poziție de cumpărare (long) prin click pe „Cumpără”. Pe de altă parte, dacă
estimezi că prețul va scădea, poți deschide o poziție de vânzare (short) prin click pe butonul
„Vinde”. După ce efectuezi acest click, apare o fereastră unde poți seta parametrii tranzacției:
Stop Loss, Take Profit și Volumul tranzacționat.
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Cele mai importante câmpuri ale ferestrei de
tranzacționare:

1. Sell - Vânzare
Dacă estimezi că prețul va scădea, poți intra short (vânzare) apăsând butonul „Sell”. În acest
scenariu, vei face profit pe piața în scădere și vei suferi pierderi odată cu creșterea prețului.
2. Buy - Cumpărare
Dacă estimezi că prețul va crește, te poți poziționa long (cumpărare) apăsând butonul „Buy”. În
acest caz, vei beneficia de dacă piața crește și vei suferi pierderi odată ce prețul va scădea.
3. Take Profit
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Plasarea ordinului „Take Profit” va determina ca tranzacția să fie închisă automat odată ce
prețul atinge nivelul specificat în ordin (în linie cu direcția tranzacției), marcând astfel profitul.
Pentru pozițiile long, ordinele Take Profit sunt plasate peste prețul curent al pieței, în timp ce
pentru pozițiile short sunt plasate mai jos.
4. Stop Loss
Plasarea ordinului „Stop Loss”, de limitare a pierderii, va determina ca tranzacția să fie închisă
automat odată ce prețul atinge nivelul specificat în ordin (în direcția opusă direcției de
tranzacționare), marcând astfel pierderea. Pentru pozițiile long, ordinele Stop Loss sunt
plasate sub prețul curent al pieței, în timp ce pentru pozițiile short sunt plasate mai sus.
Investitorii pot alege să plaseze ordine Stop Loss pentru a limita pierderile potențiale pentru
cazul în care apare o mișcare bruscă nefavorabilă a prețurilor.

5. Marjă
Marja reprezintă o sumă de bani care trebuie blocată ca și garanție, colateral, pentru a
deschide o anumită tranzacție. Deoarece CFD-urile sunt produse cu efect de levier, nu trebuie
să implici în tranzacție valoarea nominală completă a unui contract, ci doar o parte din
aceasta.
6. Volume
Volumul unei tranzacții este dimensiunea poziției tale. Un lot standard pentru GOLD CFD
reprezintă o sută de uncii de aur.

7. Ordin în așteptare
Dacă dorești să deschizi o poziție la un anumit preț specific, dar nu ai posibilitatea să
monitorizezi piața până când prețul respectiv va fi atins, 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 într-o direcție opusă mișcării prețurilor, în timp ce Ordinele de tip
Stop vor deschide o tranzacție în direcția mișcării prețurilor. În pagina „Ordin în așteptare” poți
specifica toate detaliile unei tranzacții, la fel ca în cazul unei tranzacții obișnuite cu execuție
instant, la piață.
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Avertisment cu privire la riscuri
CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de
levier. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest
furnizor. XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți
modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde
banii.
Acest articol este furnizat cu scop strict informativ și educațional. Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau
alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este
răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care
poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la
cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau
rezultate. CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza
efectului de levier.
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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