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Diferențe între activitatea pe conturile demo și pe conturile reale  
 
 
X-Trade Brokers depune toate eforturile necesare pentru a se asigura că mediul conturilor demo 
reproduce cât mai fidel cu putință condițiile de tranzacționare disponibile pe serverul real. Însă, datorită 
constrângerilor tehnologice, activitatea pe conturile demo diferă ușor de activitatea pe conturile reale. 
Diferențele legate de activitatea pe aceste tipuri de conturi sunt enumerate mai jos:  
 

1) Conturile demo funcționează într-un mod automat care, în anumite condiții, duce la o execuție 
diferită a unor ordine. Diferențe mari se pot constata în cazul ordinelor (Buy Stop, Sell Stop, Buy 
Limit, Sell Limit), Take Profit și Stop Loss la deschiderea pieței. În sistemul conturilor reale, 
prețurile de execuție ale acestor ordine sunt mutate în prețul de deschidere al instrumentului 
respectiv, așa cum XTB nu garantează nivelul execuției acestor ordine între închiderea și 
deschiderea sesiunii, ci doar pe durata sesiunii. În sistemul demo, datorită caracterului automat 
al execuției, toate ordinele sunt executate la prețul clientului.  

 
2) Există de asemenea diferențe nesemnificative în cazul rulărilor pe serii ulterioare. Pe parcursul 

procesului rulării la calcularea de puncte swap negative sau pozitive (în funcție de poziție) la 
miezul nopții, condiția stop out poate fi activată dacă valoarea acestor puncte rezultă în 
reducerea marjei sub 30%. În acest caz, nici o poziție nu se închide în contul clientului în 
sistemul real înainte de deschiderea instrumentului vizat de rulare. Prin comparație, ordinele 
stop out sunt executate imediat în versiunea demo datorită acțiunii dealerului automat. 

 
3) Mediul demo nu asigură mecanismul Limit & Stop Level pe parcursul publicării datelor 

economice pentru ordinele în așteptare. (Limit & Stop Level - interval minim de preț (în puncte) 
față de prețul curent al pieței in care nu este permisă plasarea unui Stop Loss, Take Profit sau 
ordin în asteptare. Când se pun ordine în acest interval, serverul va raspunde cu mesajul 
"Invalid Stops" și nu va accepta ordinul). 

 
4) În ceea ce privește execuția ordinelor pe acțiuni CFD în sistemul demo, adâncimea pieței nu 

este luată în considerare, de ex. în modul Market Execution toate ordinele sunt executate în 
prețurile din bid sau ask prezente în sistem, indiferent de volumul tranzacțiilor efectuate.  
 

5) Prețurile pentru Acțiuni și ETF-uri (atât CFD cât și cu deținere) sunt afișate cu o întârziere de 15 
minute în comparație cu datele din piața reală. 
 

6) Pe conturile demo, pentru acțiunile CFD nu încasăm dividendele care se plătesc și nu 
desfăsuram alte acțiuni corporative.  
 

7) În cazul unei tranzacții în sistemul Option Trader, modul de execuție al ordinelor din sistemul 
demo este foarte asemănător cu cel din mediul real. Singura diferența este că prețurile nu sunt 
verificate manual de către un dealer. Verificarea are loc numai la nivelul serverului.  

 
În cazul în care aveți orice fel de nelămuriri, nu ezitați să contactați Departamentul Customer Support la 
031-425.54.93 sau support@xtb.ro. 


