
Structura unui Tichet de Tranzacție 
Rapidă
Tranzacția Rapidă îți oferă mai mult control și transparență în ceea 
ce privește modul de tranzacționare a ordinului tău.  

CFD-URIFOREX



INSTRUMENT
(EURUSD)
Afișează instrumentul 
pe care dorești să-l 
tranzacționezi.

PICTOGRAMA DE 
CĂUTARE 
Îți permite să cauți și să selectezi 
din gama noastră largă de 
instrumente. Selecția ta va 
actualiza Tichetul de Tranzacție 
pentru a afișa instrumentul pe 
care dorești să-l tranzacționezi.

PICTOGRAMA 
DE PRODUS 
OPȚIUNE FX

Îți permite să lansezi 
și să schimbi între un 
Tichet de Tranzacție 

cu Opțiuni FX și un 
Tichet de Tranzacție 

Spot FX.

TIP
Selectează tipul de ordin pe 
care îl dorești la asumarea 
unei poziții: 
• Ordine de Tranzacție 

Rapidă pentru execuție 
imediată, cu sau fără un 
interval predefinit de 
Toleranță de Preț. 

• Ordine Limită în 
Așteptare, de Piață și 
Stop pentru durate mai 
mari (de ex. Ordin de Zi, 
Valabil până la Anulare 
etc).

SUMA
Suma noțională (în valuta 
de bază) pe care dorești 
să o tranzacționezi. Acum, 
la tranzacționarea de 
sume mari oferim execuții 
parțiale, ceea ce înseamnă 
că dacă nu putem să 
executăm întregul ordin, 
vom executa suma maximă 
disponibilă din acesta.
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PREȚURI DE VÂNZARE/
CUMPĂRARE
Apasă pe Cumpără sau Vinde pentru a plasa 
un Ordin Limită cu un interval predefinit de 
Toleranță de Preț. Adăugarea Toleranței de Preț 
face în așa fel încât ordinul tău să fie executat 
doar în cadrul unui interval pe care ești dispus 
să-l accepți (vezi Editare Toleranță de Preț). 
Prețul minim (la vânzare) și maxim (la cumpărare) 
sunt afișate pe Tichetul de Tranzacție sub Prețul 
Spot, ex. ‘Limită @ x.xxxx’.

FOREX



EDITARE TOLERANȚĂ DE PREȚ
Toleranța de preț îți permite definirea prețului minim (la 
vânzare) sau maxim (la cumpărare) pe care ești dispus să-l 
accepți (adică un Ordin Limită) la asumarea unei poziții. 
Toleranța de preț poate fi specificată în puncte pip (ex. 0,1 
pip) sau procente (ex. 0,01%). Valoarea implicită este setată 
la 0,01% din Prețul Spot pentru toate perechile valutare, dar 
poate fi configurată la nivel de pereche valutară.

Ex. Dacă perechea EURUSD se tranzacționează la 1,11660 
/ 1,11662 și adaugi o Toleranță de Preț de 1,0 pip. Prețul 
minim pe care îl vei plăti la vânzare va fi de 1,11650 (1,11660 – 
0,00010), iar prețul maxim pe care îl vei plăti la cumpărare va 
fi de 1,11672 (1,11662 + 0,00010). 

EDITARE TOLERANȚĂ DE PREȚ 
(PICTOGRAMA ‘X’)
Permite eliminarea opțiunii de adăugare a unei 
Toleranțe de Preț. Acest lucru face ca ordinul de 
Tranzacție Rapidă să se schimbe dintr-un Ordin Limită 
într-un Ordin de Piață. 

IMPACTUL ASUPRA MARJEI
Acesta arată cât din marja disponibilă va fi folosită pentru suma noțională 
selectată (în valuta de bază) pentru tranzacționare.

PORNIT/OPRIT 
 Activează (Pornit) sau 

Dezactivează (Oprit) 
toleranța de preț

TIPUL DE ORDIN
Etichetează clar ordinul tău ca Ordin Limită.

DURATĂ
I.O.C înseamnă Immediate or Cancel (Imediat sau Anulat). 
Toate ordinele de Tranzacție Rapidă au durata I.O.C.

PREȚ
Indică prețul de bid/ask, inclusiv toleranța predefinită.

PROCENTE
Setează-ți 
toleranța în 
procente, în 
praguri de 0,01 
procente (o sutime 
dintr-un procent 
sau un punct de 
bază).

PIP
Setează-ți toleranța în puncte 
pip, în praguri de 0,1 pip (o 
zecime de pip).



INSTRUMENT 
(GER30.I) 
Afișează instrumentul 
pe care dorești să îl 
tranzacționezi.

PICTOGRAMA DE CĂUTARE 
Permite căutarea și selectarea din gama 

noastră largă de instrumente. Selecția 
ta va actualiza Tichetul de Tranzacție 

pentru a afișa instrumentul pe care 
dorești să îl tranzacționezi.

TIP
Selectează tipul de ordin pe 
care îl dorești la asumarea 
unei poziții: 
• Ordine de Tranzacție 

Rapidă pentru execuție 
imediată, cu sau fără o 
Toleranță de Preț. 

• Ordine Limită în 
Așteptare, de Piață sau 
Stop pentru durate mai 
mari (ex. Ordin de Zi, 
Valabil până la Anulare 
etc).

CANTITATE
Cantitatea pe 
care dorești să o 
tranzacționezi. Când 
Toleranța de Preț este 
Pornită și tranzacționezi 
sume mari, oferim 
execuții parțiale, ceea 
ce înseamnă că dacă 
nu putem să executăm 
întregul ordin, vom 
executa suma maximă 
disponibilă din acesta.

PREȚURI DE VÂNZARE/CUMPĂRARE
Apasă Cumpără sau Vinde pentru a plasa un Ordin de 
Piață. Prin adăugarea unei Toleranțe de Preț, ordinul tău 
va fi convertit într-un ordin „Limită IOC”, astfel încât ordinul 
tău să fie executat doar într-un interval pe care ești dispus 
să-l accepți (vezi Editare Toleranță de Preț). Prețul minim (la 
vânzare) și maxim (la cumpărare) sunt afișate pe Tichetul de 
Tranzacție sub Prețul Spot, ex. ‘Limită @ x.xxxx’.
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DATA VALUTEI
Pentru un CFD tranzacționat în mod continuu, aceasta va 
reprezenta Data Spot (Data Valutei).

VALOAREA NOMINALĂ
Valoarea nominală indică „expunerea pe piață pe bază de 
îndatorare” a ordinului și se calculează ca Prețul Bid/Ask Price 
x Numărul de contracte.

PORNIT/OPRIT
 Activează (Pornit) sau 

Dezactivează (Oprit) 
toleranța de preț

TIPUL DE ORDIN
Etichetează clar ordinul tău ca Ordin Limită.

DURATĂ
I.O.C înseamnă Immediate or Cancel (Imediat sau Anulat). 
Toate ordinele de Tranzacție Rapidă privind Indici și CFD-uri 
care expiră au durata I.O.C.

PREȚ
Indică prețul de bid/ask (prețul mediu ponderat la volum).

PROCENTE
Setează-ți 
toleranța în 
procente, în 
praguri de 0,01 
procente (o sutime 
dintr-un procent 
sau un punct de 
bază).

TICK-URI
Setează toleranța în Tick-uri, în 
praguri de 1 Tick.

EDITARE TOLERANȚĂ DE PREȚ
Toleranța de preț îți permite definirea prețului 
minim (la vânzare) sau maxim (la cumpărare) pe 
care ești dispus să-l accepți (adică un Ordin Limită) 
la asumarea unei poziții. Toleranța de preț poate fi 
specificată în tick-uri sau procente (ex. 0,01%). 

Ex. Dacă indicele DAX se tranzacționează la 
10.516,82 / 10.518,82 și adaugi o Toleranță de Preț 
de 0,01%. Prețul maxim pe care îl vei plăti pentru a 
vinde va fi de 10.515,77 (10.516,82  – 0,01%), iar prețul 
maxim pe care îl vei plăti pentru a cumpăra va fi de 
10.519,87 (10.518,82 + 0,01%).

EDITARE TOLERANȚĂ DE PREȚ 
(PICTOGRAMA ‘X’) 
Permite eliminarea opțiunii de adăugare a unei 
Toleranțe de Preț. Acest lucru face ca ordinul de 
Tranzacție Rapidă să se schimbe dintr-un Ordin Limită 
într-un Ordin de Piață. 



DECLARAȚIE GENERALĂ DE LIMITARE A RĂSPUNDERII:  Nicio informație din prezenta nu constituie o ofertă (sau o 
solicitare de ofertă) de a cumpăra sau vinde orice valută, produs sau instrument financiar, de a efectua o investiție sau 
de a participa la o anumită strategie de tranzacționare. Acest material este produs exclusiv în scopuri de marketing și/
sau informare, iar Saxo Bank A/S și proprietarii, subsidiarele și afiliații acesteia, indiferent dacă acționează direct sau 
prin intermediul sucursalelor („Saxo Bank”) nu oferă nicio declarație sau garanție și nu își asumă nicio responsabilitate 
în ceea ce privește acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate în el. În prezentarea acestui material, Saxo 
Bank nu a luat în considerare obiectivele investiționale, scopurile investiționale speciale, situația financiară și nevoile 
și cerințele specifice ale niciunui destinatar în particular și nimic din acest material nu are intenția de a reprezenta o 
recomandare pentru un destinatar de a investi sau retrage investițiile în vreun anume mod, iar Saxo Bank nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi suportate de un destinatar din faptul de a fi tranzacționat în baza 
unei recomandări percepute ca atare. Toate investițiile presupun riscuri și pot genera atât profit cât și pierderi. În mod 
special investițiile în produse pe bază de levier, precum, dar fără limitare la cele de schimb valutar, produsele financiare 
derivate și mărfurile pot fi extrem de speculative, iar profiturile și pierderile pot fluctua drastic și rapid. Tranzacționarea 
speculativă nu este potrivită pentru toți investitorii și toți destinatarii trebuie să ia în considerare foarte atent situația 
lor financiară și să consulte (un) consilier(i) financiar(i) pentru a înțelege riscurile implicate și a se asigura cu privire la 
adecvarea situației lor înainte de a face o investiție, de a vinde sau de a iniția o tranzacție. Nicio mențiune din prezenta, 
dacă există, a vreunui risc nu poate și nu va fi considerată nici ca o declarație exhaustivă de risc și nici ca o descriere 
exhaustivă a acestor riscuri. Orice expunere de opinii poate reprezenta punctul de vedere personal al autorului și 
poate să nu reflecte opinia Saxo Bank și toate expunerile de opinii pot fi supuse modificărilor fără notificare (nici 
anterioară nici ulterioară). Această declarație de limitare a răspunderii este supusă Declarației Complete de Limitare a 
Răspunderii Saxo Bank disponibilă la www.saxobank.com/disclaimer.

www.saxobank.com/disclaimer

