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1. DESCHIDEREA UNEI TRANZACȚII CU INSTRUMENTE CFD 

 

 
Pentru a deschide o tranzacție trebuie să realizați următorii pași (descriși de asemenea în imaginea de mai jos): 

Pasul 1 – din fereastra Market Watch - apăsați dublu click pe instrumentul pe care doriți să deschideți o tranzacție. În acest moment se va deschide 
fereastra de ordin. În interiorul ferestrei de ordin realizați următoarele operațiuni: 

Pasul 2 – selectați volumul 

Pasul 3 – selectați direcția tranzacției – vânzare sau cumpărare 
După parcurgerea tuturor acestor pași, tranzacția dumneavoastră deschisă și parametrii acesteia vor apărea pe grafic, și în fereastra Poziții Deschise. 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. ÎNCHIDEREA UNEI TRANZACȚII 

 
Închiderea unei tranzacții se poate face prin două metode: a) direct de pe grafic sau b) din fereastra poziții deschise. 
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a) Închiderea unei tranzacții direct de pe grafic se realizează prin click pe butonul (x) prezent pe linia care indică nivelul la care a fost activată. 

 
 

b) Închiderea unui ordin din fereastra Poziții deschise se realizează prin click pe butonul (x) 
 

 
 
 
În cazul în care doriți mai multe detalii sau informații despre platformele de tranzacționare ale XTB, vă rugăm să vizitați pagina noastră de internet 

www.xtb.com/ro. 
De asemenea, dacă aveți orice fel de întrebare sau nelămurire, echipa XTB vă stă la dispoziție cu mare plăcere la sales@xtb.ro, 031-425.54.92, vă rugăm să 

nu ezitați să ne contactați. 
 
Cu deosebită considerație, 
Echipa XTB 
 

Avertisment cu privire la riscuri 

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 80% 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 au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 
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