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1. DESCHIDEREA UNEI TRANZACȚII CU OMI (Instrumentele Pieței Organizate) 
 

Pentru a deschide o tranzacție trebuie să realizezi următorii pași (descriși și în imaginea de mai jos): 
Pasul 1 – din fereastra Market Watch selectează categoria STC,  
Pasul 2 – identifică acțiunile pe care vrei să le cumperi și deschide fereastra de ordin cu dublu click pe instrument, 
Pasul 3 – selectează volumul tranzacției, 
Pasul 4 – activează tranzacția, 
Pasul 5 – vezi detaliile tranzacției; 

După parcurgerea acestor pași, tranzacția deschisă și parametrii acesteia vor apărea pe grafic și în fereastra Poziții Deschise. 
 

 
2. DETALIILE TRANZACȚIEI 

 
Tranzacțiile cu OMI – Instrumentele Pieței Organizate (în xStation5 categoria de instrumente este denumită STC) presupun modificări ale câmpurilor Equity și 
Marjă Liberă după cum urmează: 
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a) Câmpul Equity este calculat ca sumă a 3 parametri: FX/CFD Equity, Acțiuni și Acțiuni – ordine în așteptare. 
Așadar, valoarea Equity este afișată în funcție de tranzacțiile active pe contul tău. FX/CFD Equity – reprezintă valoarea equity asociată cu tranzacțiile deschise cu 
instrumente de tip CFD (se calculează astfel: balance - comisioane plătite - swap ± P&L pentru tranzacțiile cu CFD), Acțiuni - reprezintă valoarea equity asociată 
cu tranzacțiile deschise cu instrumente de tip OMI (se calculează astfel: volumul poziției × prețul pieței × rata curentă de conversie fx), iar Acțiuni – ordine în 
așteptare reprezintă valoarea blocată pentru tranzacțiile în așteptare cu instrumente de tip OMI (se calculează astfel: volumul ordinelor în așteptare × prețul 
ordinului × rata de conversie fx). 
 
b) Câmpul Marjă Liberă sau FX/CFD (Acțiuni + Collateral) este alcătuit din 2 categorii: Acțiuni și Collateral 
Atenție! Collateral reprezintă fondurile care pot fi utilizate ca Marjă pentru deschiderea tranzacțiilor cu CFD-uri, mai puțin Acțiuni CFD cu aceleași active suport și 
reprezintă produsul dintre valoarea de piață OMI și ponderile de risc corespunzătoare (rata Collateral). Pentru detalii, te invităm să consulți Tabelul de Comisioane 
și Taxe. 
 
Marja Liberă sau FX/CFD (Acțiuni+Collateral) indică fondurile disponibile pentru deschiderea de tranzacții cu CFD-uri. Câmpul Acțiuni indică fondurile 
disponibile pentru deschiderea de tranzacții cu OMI (se calculează astfel: Acțiuni = Balance sau equity (cea cu valoarea mai mică) – comisionul plătit – swap 
plătit), iar Collateral indică fondurile disponibile pentru deschiderea de tranzacții doar cu CFD-uri, mai puțin Acțiuni CFD (se calculează astfel: Collateral = 
volumul poziției × prețul pieței × rata curentă de conversie fx × rata collateral). 
 
Valoarea Marjei Libere, notată cu FX/CFD (Acțiuni + Collateral), reprezintă suma dintre valoarea câmpului Acțiuni și valoarea câmpului Collateral. 
FX/CFD (Acțiuni+Collateral) = Acțiuni + Collateral 
 

Exemple de tranzacții cu OMI: 
 
Exemplu 1 
Să ne imaginăm că avem un cont cu 10.000 EUR. Am cumpărat Acțiuni OMI în valoare de 7500 EUR (volum × prețul la care am cumpărat), sumă care se scade 
din Balance. astfel aceasta va fi egală cu 2500 EUR. Rata Collateral a acțiunilor cumpărate este de 50%, așadar Marja Liberă se calculează astfel: 
 
Balance: 2500 EUR 
Marjă Liberă: 6250 EUR (Acțiuni 2500 EUR + Collateral 3750 EUR) 
 
Să ne imaginăm că valoarea de piață a acțiunilor cumpărate crește de la 7500 EUR la 8500 EUR, astfel valoarea Collateral crește proporțional cu noua valoare 
nominală a acțiunilor cumpărate, crescând în consecință și valoarea Marjei Libere: 
 
Balance: 2500 EUR 
Marjă Liberă: 6750 EUR (Acțiuni 2500 EUR + Collateral 4250 EUR) 
 
 
 
Exemplu 2 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
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Să ne imaginăm că avem un cont cu 10.000 EUR. Cumpărăm 600 acțiuni Deutsche Bank la prețul de 15 EUR (600 x 15 EUR/acțiune = 9000 EUR), nu se aplică nici 
un comision, conform ofertei XTB cu 5 tranzacții gratuite pe lună, prețul curent din piață este 14.95 EUR (600 x 14.95 EUR = 8970 EUR), iar rata collateral pentru 
acțiunile DB este de 50%. Parametrii contului se modifică astfel: 
 

Balance 10000 EUR 

Equity 9970 EUR 

FX/CFD 1000 EUR 

Acțiuni 8970 EUR 

Acțiuni – ordine în așteptare 0 

Marjă 0 

Marjă liberă 5485 EUR (9970 EUR – 4485 EUR) 

Acțiuni (fonduri disponibile pentru tranzacții cu OMI) 1000 EUR 

Collateral (fonduri disponibile pentru tranzacții cu CFD) 4485 EUR (8970 EUR/2) 

Nivelul marjei 1000% 

 
Așadar, 9000 EUR au fost utilizați pentru a cumpăra acțiuni DB. Valoarea fondurilor care pot fi utilizate pentru tranzacții cu CFD-uri este de 5485 EUR (4485 
collateral + 1000 EUR disponibili după cumpărarea acțiunilor OMI). 
 

Să ne imaginăm că activăm o poziție pe DE30 CFD, marja blocată este de 3000 EUR, iar P&L-ul este de -150 EUR. Parametrii contului se modifică astfel: 
 

Balance 10000 EUR 

Equity 9820 EUR 

FX/CFD 850 EUR 

Acțiuni 8970 EUR 

Acțiuni – ordine în așteptare 0 

Marjă 3000 EUR 

Marjă liberă 2335 EUR  

Acțiuni (fonduri disponibile pentru tranzacții cu OMI) *-2150 EUR (850 EUR – 3000 EUR) 

Collateral (fonduri disponibile pentru tranzacții cu CFD) 4485 EUR (8970 EUR/2) 

Nivelul marjei 177,83 % (850+4485)/3000 

*Această valoare este negativă nu indică un debit pe cont, ci faptul că nu mai sunt fonduri disponibile pentru activarea de tranzacții cu acțiuni. 
 
Exemplu 3 
 
Să ne imaginăm că am realizat deja 5 tranzacții luna aceasta (sau am făcut tranzacții de un rulaj total mai mare de 30000 EUR), așadar pentru următoarele 
tranzacții este necesar să iau în calcul comisionul de tranzacționare. Consult Tabelul de Comisioane și Taxe pentru informații detaliate despre costurile de 
tranzacționare. De exemplu, daca vreau să cumpăr ADS.DE, comisionul este de 0,12% din valoarea tranzacției (minim 10 EUR), iar rata Collateral este de 0.75. 
Pentru tranzacționarea acțiunilor cotate la bursa din Germania nu sunt specificate Taxe și comisioane impuse de autoritățile locale, însă este necesar să iau în 
calcul comisionul pentru conversie valutară - 0,5% (în cazul în care moneda contului de tranzacționare este alta decât EUR) și Taxa de custodie - 0,12% pe an. 
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3. COMISIOANE, TAXE ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE DESPRE TRANZACȚIONAREA OMI 
 

• Taxa pentru conversie valutară se aplică de fiecare dată când se realizează tranzacții, iar moneda contului este diferită de moneda în care acțiunea 
este cotată. Acest comision nu se afișează separat în platformă întrucât se reflectă direct în P&L. Verifică Tabelul de Comisioane și Taxe pentru exemple 
de calcul. 

• În funcție de rata Collateral a instrumentelor OMI se calculează și valoarea Collateral, respectiv fondurile disponibile pentru deschiderea de tranzacții noi 
doar cu CFD-uri, mai puțin Acțiuni CFD și ETF-uri CFD cu aceleași active suport. 

• Dacă valoarea din câmpul Marjă Blocată este mai mare decât valoarea Balance sau dacă pierderea pe FX/CFD este foarte mare, atunci nu mai pot fi 
activate tranzacții cu OMI. 

• Formula de calcul pentru Margin Level = (FX/CFD Equity+Collateral) / Marjă Blocată. 
• Există Comisioane și taxe impuse de autoritățile locale. Verifică Tabelul de Comisioane și Taxe. 
• Există și alte taxe care pot să apară, precum Taxa de Custodie. Verifică Tabelul de Comisioane și Taxe. 
• Poți activa tranzacții cu Acțiuni și ETF-uri OMI doar dacă în contul de tranzacționare nu ai tranzacții deschise cu Acțiuni Sintetice, Acțiuni CFD sau ETF-uri 

CFD care au același activ suport. 
• Nu este disponibilă opțiunea de Short Selling 
• Datele la care se plătesc dividendele sunt anunțate în Calendarul Săptămânii, postat pe website-ul XTB în secțiunea Știrile companiei. Pentru a verifica 

plățile aferente dividendelor, în platforma xStation5, este necesar să accesezi ”Contul meu” și apoi tab-ul ”Operațiuni cu numerar”. Impozitul pe dividende 
se reține la sursă. Informații privind situația anuală a contului (profitul/pierderea anuală) sunt notate în Fișa de Portofoliu, emisă în prima parte a anului și 
disponibilă în Client Office. 

• Consultă și Tabelul Ratelor Punctelor Swap, Tabelul de Specificații Instrumente și Tabelul de Comisioane și Taxe  
• Deschiderea unei tranzacții cu OMI reprezintă cumpărarea și deținerea acțiunii respective, iar închiderea tranzacției cu OMI înseamnă 

vânzarea acțiunii, respectiv pierderea dreptului de proprietate. 

 
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 sau contactați echipa XTB la asistenta.clienti@xtb.ro, 031-425.54.92. 
 
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. 79% 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. 

https://www.xtb.com/ro/account-information/fees-commisions/ro/Tabelul_de_comisioane_si_taxe_08.07.2016_-_cu_intrare_in_vigoare_pe_17.07.2016.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/fees-commisions/ro/Tabelul_de_comisioane_si_taxe_08.07.2016_-_cu_intrare_in_vigoare_pe_17.07.2016.pdf
https://www.xtb.com/ro/account-information/fees-commisions/ro/Tabelul_de_comisioane_si_taxe_08.07.2016_-_cu_intrare_in_vigoare_pe_17.07.2016.pdf
https://www.xtb.com/ro/noutati-si-stiri
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/puncte-swap
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/specificatii-instrumente
https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/taxe-comisioane
http://www.xtb.com/ro
mailto:asistenta.clienti@xtb.ro

