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În conformitate cu reglementările care rezultă din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2017/565 din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65 UE a Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul prezentei Directive, XTB S.A. (denumită în continuare: "XTB") este 

obligat să furnizeze informații adecvate și relevante cu privire la costurile și taxele aferente furnizării serviciilor de investiții și la beneficiile primite de la terți, înainte de furnizarea serviciului de investiții 

sau a serviciului auxiliar. Pentru a îndeplini această obligație, XTB furnizează prezentul raport care prezintă costurile estimate, pe care le suportă Clientul, legate de un instrument financiar sau serviciul 

de investiții. 

Costurile prezentate în acest document trebuie tratate ca valori estimative. Valorile exacte ale costurilor corespunzătoare unui anumit instrument financiar sunt prezentate în Tabelele de Specificații. 

Pentru fiecare exemplu, tabelul prezintă ipoteze despre dimensiunea tranzacției, prețul pieței, rata comisionului, spreadul potențial și alte comisioane suplimentare. XTB nu primește comisioane 
legate de tranzacțiile efectuate de Client de la terți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2022 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/specificatii-instrumente


3 
 

 

 

Cuprins 
 

 

 

 
VALUTE CFD ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 

MONEDE VIRTUALE CFD .................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

MĂRFURI CFD ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

INDICI CFD ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

ACȚIUNI CFD ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

ETF-uri CFD .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 

ACȚIUNI SINTETICE ......................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

ACȚIUNI CLASICE / ETF-uri ............................................................................................................................................................................................................................................ 11 

 



4 
 

VALUTE CFD 
  

 

*Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + swap + comision) și valoarea nominală a tranzacției 

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days
EURUSD -0.009% -0.239% -1.688%
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-0.400%
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Randamentul investiței (în%)

Instrument  CFD          

Instrument EURUSD         

Producătorul 
instrumentului 

XTB S.A.         

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea nominală 
a tranzacției € 100,000.00         

Marja colectată € 3,333.33         

Închiderea tranzacției  Spread Swap 
Comision  

(închiderea și deschiderea 
tranzacției) 

Cost                  Randamentul 
                    investiției (în%) 

  EUR - EUR - EUR - EUR -  

în ziua în care a 
fost activată € -2.00 - - - € -7.00 - € -9.00 - -0.009 % 

după 50 zile € -2.00 - € -230.00 - € -7.00 - € -239.00 - -0.239 % 

după 365 zile € -2.00 - € -1,679.00 - € -7.00 - € -1,688.00 - -1.688 % 
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MONEDE VIRTUALE CFD 
Conform ratei de schimb valutar EURUSD = 1.14 

*Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + swap + comision) și valoarea nominală a tranzacției 

 

 
on the day of the opening after 50 days after 365 days

BITCOIN -0.23% -5.09% -35.72%

-40.00%
-35.00%
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-15.00%
-10.00%

-5.00%
0.00%

Randamentul investiției (în%)

Instrument CFD          

Instrument BITCOIN         

Producătorul 
instrumentului XTB S.A.         

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

$ 60,000.00 
        

Marja colectată $ 30,000.00         

Închiderea 
tranzacției  Spread Swap 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 
Cost                  Randamentul 

                    investiției (în%) 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
în ziua în care a 
fost activată $ -132.00 € -115.80 - - - $ 8.00 € - 7.00 $ -140.00 € -122.80 -0.23% 

după 50 zile $ -132.00 € -115.80 $ - 2,916.66 € - 2,561.11 - $ 8.00 € - 7.00 $ -3,056.66 € -2,683.91 -5.09% 

după 365 zile $ -132.00 € -115.80 $ - 21,291.62 € - 18,676.86 - $ 8.00 € - 7.00 $ -21,431.62 € -18,799.66 -35.72% 
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MĂRFURI CFD  

Conform ratei de schimb valutar EURUSD = 1.14  

 

* Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + swap + comision) și valoarea nominală a tranzacției. 

 
on the day of the opening after 50 days after 365 days

OIL -0.047% -0.475% -3.176%

-3.500%

-3.000%

-2.500%

-2.000%

-1.500%

-1.000%

-0.500%

0.000%

Randamentul investiției (în%)

Instrument CFD          

Instrument OIL         

Producătorul 
instrumentului XTB S.A.         

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

$ 80,500.00 
        

Marja colectată $ 8,050.00         

Închiderea 
tranzacției  Spread Swap 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 
Cost                  Randamentul 

                    investiției (în%) 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
în ziua în care a 
fost activată $ -30.00 € -26.32 - - -$ 8.00 € - 7.00 $ -38.00 € -33.33 -0.047 % 

după 50 zile $ -30.00 € -26.32 $ -345.00 € -302.63 -$ 8.00 € - 7.00 $ -383.00 € -335.96 -0.475 % 

după 365 zile $ -30.00 € -26.32 $ -2,518.50 € -2,209.21 -$ 8.00 € - 7.00 $ -2,556.50 € -2,242.54 -3.176 % 
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INDICI CFD 
 

 

* Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + puncta swap + taxă conversie valutară + commision) și valoarea nominală a tranzacției. 

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days
ITA40 -0.07% -0.41% -2.52%

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Randamentul investiției (în%)

Instrument CFD           

Instrument ITA.40          

Producătorul 
instrumentului XTB S.A.          

Tranzacție Cumpărare          

Volum 1 lot          

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

€ 138,360.00 
         

Marja colectată € 13,836.00          

Închiderea 
tranzacției Spread Puncte Swap Taxă conversie valutară 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 
Cost Randamentul 

investiției (în %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  
în ziua în care a 
fost activată € -40.00 - - - - € 50.00 -  - € 7.00 - € -97.00 - -0.07 % 

după 50 zile € -40.00 - € -465.00 - - € 50.00 -  - € 7.00 - € -562.00 - -0.41 % 

după 365 zile € -40.00 - € -3,394.50 - - € 50.00 -  - € 7.00 - € -3,491.50 - -2.52 % 
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Acțiuni CFD 
* Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + swap points + taxe de tranzacționare + commision) și valoarea nominală a tranzacției. 

 

on the day of the opening 50 days 365 days
JUVE.IT -0.27% -0.82% -4.25%

-4.50%
-4.00%
-3.50%
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%

Randamentul investiției (în%)

Acțiuni CFD           

Instrument JUVE.IT          

Producătorul 
instrumentului XTB S.A.          

Tranzacție Cumpărare          

Volume 100.000 lots          

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

€68850 

         

Marja colectată €22720.5          

Închiderea 
tranzacției Spread Puncte Swap Taxe de tranzacționare 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 
Cost 

Randamentul 
investiției (în 

%)* 
  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  
în ziua în care a 
fost activată -€ 19.00 - € 0.00 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 187.36 - 

-0.27% 
după 50 zile -€ 19.00 - -€ 375.58 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 562.93 - -0.82% 
după 365 zile -€ 19.00 - -€ 2 741.71 - -€ 58.20 - -€ 110.16 - -€ 2 929.07 - -4.25% 
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ETF CFD 

Conform ratei de schimb valutar EURUSD = 1.14  

 

*Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + puncte swap+ commision) și valoarea nominală a tranzacției.  

on the day of the opening 50 days 365 days
SPY.US -0.16% -0.80% -4.81%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

Randamentul investiției (în%)

ETF-uri CFD          

Instrument SPY.US         

Producătorul 
instrumentului XTB S.A.         

Tranzacție Cumpărare         

Volume 1,000 lots         

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

$  
470410,00 

 

        

Marja colectată 
$  

94082 
,00 

        

Închiderea 
tranzacției Spread Puncte swap 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției ) 
Cost Randamentul investiției (în %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
în ziua în care a 
fost activată -$11.80 € 10.35 - - -$752.66 -€ 660.22 -$764.46 -€ 672.02 -0.16% 

după 50 zile -$11.80 € 10.35 -$2 996.51 -€ 2 628.52 -$752.66 -€ 660.22 -$3 760.97 -€ 3 300.54 -0.80% 

după 365 zile -$11.80 € 10.35 -$21 874.54 -€ 19 188.19 -$752.66 -€ 660.22 -$22 638.99 -€ 19 860.21 -4.81% 
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Acțiuni Sintetice  

Conform ratei de schimb valutar EURUSD = 1.14  

 

* Randamentul investiției este calculat ca un coeficient al sumei costurilor (spread + puncte swap + commision + taxe de tranzacționare (Taxa Sec pentru instrumentele din SUA)+ taxe de tranzacționare) și valoarea 
nominală a tranzacției. 

 

on the day of the opening 50 days 365 days
AAPL.US -0.21% -0.21% -0.21%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

Randamentul investiției (în%)

Acțiuni Sintetice            
Instrument AAPL.US           
Producătorul 
instrumentului XTB S.A.           

Tranzacție Cumpărare           
Volume 1,000 lots           
Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

$  
160640 

,00 

          

Marja colectată 
$  

160640 
,00 

          

Închiderea 
tranzacției Spread Puncte swap 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 

Taxe de tranzacționare (Taxa 
Sec pentru instrumentele din 

SUA) 

Taxe de 
tranzacționare Cost 

Randamentul 
investiției (în 

%)* 
  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
în ziua în care a 
fost activată -$11.80 -€ 10.35 - - -$321.28 -€ 281.82 -$3.55 -€ 3.11 - - -$336.63 -€ 295.29 -0.21% 
după 50 zile -$11.80 -€ 10.35 - - -$321.28 -€ 281.82 -$3.55 -€ 3.11 - - -$336.63 -€ 295.29 -0.21% 
după 365 zile -$11.80 -€ 10.35 - - -$321.28 -€ 281.82 -$3.55 -€ 3.11 - - -$336.63 -€ 295.29 -0.21% 
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 Acțiuni Clasice/ETF-uri 
Conform ratei de schimb valutar EURUSD = 1.14  | Taxă pentru conversie valutară = 0,5 

 

* Spread mediu anual: 0,0063 USD (sursa: Bloomberg) 

** Comision perceput atunci când rulajul depășește 100.000 EUR într-o lună calendaristică (conform Tabelului Taxe și Comisioane) numai pentru valoarea tranzacțiilor care depășesc pragul de 100.000 EUR. 

Comision de deschidere: 

Excesul rulajului peste pragul de 100.000 EUR: 142.970 - 100.000 = 42.970 EUR 

Echivalentul în USD este de 48 289,4 USD 

Comisionul în USD a fost calculat după cum urmează: 48 289,4 USD * 0,2% = 96,56 USD 

Comision de închidere: 160 640 USD * 0,2% = 321,28 USD 

Pentru tranzacțiile de vânzare, întreaga valoare a tranzacției este supusă comisionului din cauza atingerii limitei rulajului de 100.000 EUR pentru lună. 

Acțiuni 
Clasice/ETF 

          

Instrument AAPL.US          

Producătorul 
instrumentului 

Emitentul 
produsului 

         

Tranzacție Cumpărare          

Volume 1,000 acțiuni          

Valoarea 
nominală a 
tranzacției 

$  
160640 

,00 

         

Marja colectată 
€  

142969.60 
 

         

Închiderea 
tranzacției Spread Puncte swap 

Comision  
(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 

Taxe de tranzacționare (Taxa 
Sec pentru instrumentele din 

SUA) 
Cost Randamentul investiției (în %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  
în ziua în care a 
fost activată -$6.30 -€ 5.53 - - -$321.28 -€ 281.82 -$3.55 -€ 3.11 -$331.13 -€ 290.47 -0.21% 

după 50 zile -$6.30 -€ 5.53 - - -$224.72 -€ 140.91 -$3.55 -€ 3.11 -$234.57 -€ 149.55 -0.15% 

după 365 zile -$6.30 -€ 5.53 - - -$224.72 -€ 140.91 -$3.55 -€ 3.11 -$234.57 -€ 149.55 -0.15% 
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Comision de deschidere: 

Exces de rulaj peste pragul de 100.000 EUR: 142.970 - 100.000 = 42.970 EUR 

Echivalentul USD este de 48 280,4 USD 

Comisionul în USD a fost calculat după cum urmează: 48 280,4 USD * 0,2% = 96,56 USD 

Comision de închidere  

Exces de rulaj peste pragul de 100.000 EUR (tranzacția de vânzare se referă la următoarea lună calendaristică): 142.970 - 100.000 = 42.970 EUR 

Echivalentul USD este de 48.280,45 USD 

Comisionul în USD a fost calculat după cum urmează: 48 280,45 USD * 0,2% = 96,56 USD 

*** Randamentul investiției este calculat ca suma costurilor (spread + puncte swap + comision + taxe de tranzacționare) împărțită la valoarea nominală a tranzacției 

 

on the day of the opening 50 days 365 days
AAPL.US -0.21% -0.15% -0.15%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

Randamentul investiției (în%)


