Referenčné inštitúcie, ktoré sú poskytovateľmi kotácií Finančných nástrojov, ktoré sú predmetom
pokynov na nákup alebo predaj (v súvislosti s bodom 6.66. OP):
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Burzy kryptomien*:

BITCOIN – Bitstamp, GDAX, Gemini
ETHEREUM – GDAX, Gemini, Kraken, Bitstamp
RIPPLE – Bitstamp, Kraken
DASH – Poloniex, Bitfinex
LITECOIN - Bitfinex, GDAX
XTB vytvára ceny ponúkaných Finančných nástrojov na základe trhových cien poskytovaných vyššie uvedenými
inštitúciami. Cena XTB je vytvorená odvodením z trhovej ceny od Referenčných inštitúcií a pridaním XTB
spreadu. Vzhľadom na skutočnosť, že obchodná činnosť XTB je založená na modeli tvorcu trhu, horná hranica
pridanej hodnoty zahrnutej do spreadu, ktorú XTB vypočíta na transakciách založených na CFD, je 100%.
Spread vypočítaný podľa XTB tvorí náklady, ktoré nesú Zákazníci a patria XTB. XTB vyvinie maximálne úsilie,
aby zabezpečila, že ceny transakcií sa nebudú významne líšiť od cien Podkladových aktív, poskytnutých v
reálnom čase Referenčnými inštitúciami. Na žiadosť Zákazníkov XTB zverejní názov konkrétnej inštitúcie, ktorej
cena bola základom pre stanovenie ceny Finančného nástroja, na ktorej bola transakcia vykonaná.
*Stanovenie kryptomeny na základe cien Finančných nástrojov
Ceny konkrétnych kryptomien na základe Finančných nástrojov sú určené na základe údajov použitím algoritmu
XTB, získaných z niekoľkých búrz kryptomien. Ceny Bid a Ask (ponuky a dopytu) zverejnené spoločnosťou XTB
sú váženým priemerom cien rovnakých ponúk búrz, ktoré boli vybrané pre danú virtuálnu menu. Váhy nie sú
konštantné v čase a spravidla sa určujú podľa nasledujúceho vzorca:
𝑤𝑡 =

𝑤𝑡−1 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜀
𝑁

kde:
𝑤𝑡 – znamená aktuálnu váhu používanú vo výpočtoch
𝑤𝑡−1 – znamená predchádzajúcu váhu používanú vo výpočtoch
𝑁 – znamená parameter vzťahujúci sa k veľkosti vzorky
𝜀 – znamená váhu určenú modelom.
Informácie o úrovni aktuálnych burzových cien sú získané v pravidelných intervaloch. V prípade absencie cien
na danej burze počas obdobia presahujúceho vopred definovaný parameter, je váha cien takejto burzy v cene
nástroja ponúkaného spoločnosťou XTB znížená s každým následným zisťovaním, ktoré je vopred definované
konštantnou hodnotou.
Referenčné inštitúcie, ktoré sú poskytovateľmi kotácií klasifikovaných XTB ako referenčná cena
konkrétnych Finančných nástrojov (v súvislosti s bodom 6.82. OP):
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