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121 milisecunde - timpul mediu de execuție a unui ordin în platforma XTB pentru instrumentele a căror 

tranzacție este executată în Polonia 

1251 milisecunde - Timpul Standard de Execuție în platforma XTB este definit ca timpul maxim de 

execuție a unui ordin. Acesta se aplică pentru 99% dintre ordine (punctul 7.3 din Politica de Executare a 

Ordinelor) pentru instrumentele a căror tranzacție este executată în Polonia 

812 milisecunde - timpul mediu de execuție a unui ordin în platforma XTB pentru toate instrumentele 

din ofertă 

1331 milisecunde - Timpul Standard de Execuție în platforma XTB este definit ca timpul maxim de 

execuție a unui ordin. Acesta se aplică pentru 99% dintre ordine (punctul 7.3 din Politica de Executare a 

Ordinelor) pentru toate instrumentele din ofertă 

 

În al doilea trimestru al anului 2020, execuția a 66.35% dintre ordinele la piață s-a realizat fără situații 

de tip slippage, execuția a 16.35% dintre ordinele la piață s-a realizat cu slippage pozitiv și execuția a 

17.30% dintre ordinele la piață s-a realizat cu slippage negativ. 

 

În al doilea trimestru al anului 2020, execuția a 61.82% dintre ordinele instant s-a realizat fără deviații 

de preț, execuția a 19.44% dintre ordinele instant s-a realizat cu o deviație pozitivă și execuția a 

18.74% dintre ordinele instant s-a realizat cu o deviație negativă. 

 

În al doilea trimestru al anului 2020, 0.13% dintre ordinele la piață și 5.87% dintre ordinele instant au 

fost respinse. Creșterea ridicată a ratei ordinelor respinse a fost cauzată de suspendarea frecventă a 

tranzacționării activelor suport la bursele unde acestea sunt cotate (așa-numitele spread-uri de preț) și 

de respingerea tranzacțiilor în timpul mișcărilor rapide de preț prin mecanismul de abatere simetrică. 


