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PROCESUL DE FORMARE A PREȚURILOR PENTRU 

INSTRUMENTELE CFD CU ACTIV SUPORT PE 

MONEDE VIRTUALE 

 

PROCESUL DE DESCĂRCARE AL PREȚURILOR 

PROVENITE DE LA INSTITUȚII DE REFERINȚĂ 

 

Prețurile publicate de către XTB sunt formate pe baza 

prețurilor de piață furnizate de către instituțiile de referință. 

Acestea sunt disponibile în mod public pe site-urile burselor 

partenere. Pe baza acestor prețuri, XTB creează un registru 

de ordine ce constă în cinci niveluri de preț pentru fiecare 

instrument, de la fiecare bursă de monede virtuale. 

 

Adâncimea fiecărui nivel de preț descărcat de către XTB 

este definită de un parametru ce depinde de datele privind 

adâncimea pieței furnizate de instituțiile de referință, și 

anume bursele de monede virtuale care reprezintă sursa 

prețurilor. Parametrul definește mărimea ordinului unui 

nivel de preț pentru a determina dacă implică un nivel 

suficient de lichiditate. Dacă un singur nivel de preț nu 

atinge valoarea definită de parametru, volumele 

următoarelor niveluri de preț sunt adunate valorii inițiale 

până când volumul total depășește valoarea parametrului. 

Prețul unui astfel de nivel de preț se calculează pe baza 

prețurilor nivelurilor anterioare alor căror valori au fost 

agregate. Calculul implică adunarea prețurilor ponderate cu 

volumele alocate fiecăruia. 

 

În cazul monedelor virtuale al căror raport dintre prețul de 

piață și prețul cotat pe piața valutară este scăzut, de 

exemplu prețul de piață este exprimat în unități de monedă 

virtuală (ex. în unități de bitcoin sau de ethereum) de 

1000, 10000 sau de o valoare mai mică, XTB folosește un 

parametru de multiplicare, cu scopul ca prețurile să atingă 

un anumit nivel superior, însă, în același timp, să păstreze 

valorile reale privind adâncimea pieței furnizate de 

instituțiile de referință. 

Procesul implică multiplicarea prețului unei anumite 

monede virtuale cu un multiplu de 10 și împărțirea 

volumelor la aceeași valoare. De exemplu: cotația 

instrumentului EOS/BTC, unde prețul este 0,00083059, iar 

volumul este 1689, va fi modificată, devenind 0,83059, iar 

volumul va deveni 1,689 (prețul a fost multiplicat cu 1000, 

iar volumul a fost împărțit la 1000). 

PRICE DEVELOPMENT PROCESS FOR 

CRYPTOCURRENCY BASED CFD INSTRUMENTS 

 

PROCESS OF DOWNLOADING PRICESS FROM 

REFERENCE INSTITUTIONS 

 

Prices published by XTB are developed based on 

market prices provided by reference institutions. They 

are publicly available on particular exchanges’ websites. 

Based on the above prices, XTB creates the order book 

consisting of 5 order lines  for each of the instruments 

of each of the virtual currency exchanges. 

 

Depth of each of the order lines downloaded by XTB is 

defined by the parameter dependent on available 

depths offered by reference institutions, namely 

cryptocurrency exchanges being the price sources. The 

parameter defines how high the order volume must be 

for the given line in order to conclude that it involves 

sufficient liquidity. If a single line does not reach the 

value defined by the parameter, volumes of subsequent 

lines are added to its volume until the total value of the 

volumes exceeds the parameter. The price for such a 

line is calculated based on prices of the lines whose 

volumes were aggregated. Calculation involves 

summing up of prices weighted with the volumes 

assigned to them. 

 

In the case of cryptocurrencies whose ratio of market 

price to quoted currency market price is low, i.e. the 

market price expressed in cryptocurrencies (e.g. in 

bitcoin or ethereum units) is a thousandth, a ten 

thousandth part or takes an even lower value, XTB 

employs the multiplier parameter, which is expected to 

make the prices reach a certain higher level while 

maintaining real depths offered by the reference 

institutions. The process involves multiplying the price 

of the given cryptocurrency by a multiple of 10 and 

dividing the volumes by the same value. For example: 

quoting of the EOS/BTC instrument where the 

exemplary price is 0.00083059 while the volume is 

1689, will be modified into 0.83059, while the volume 

will be modified to 1.689 (that is, the price was 

multiplied by 1000, and the volume was divided by 

1000, respectively). 
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PROCESUL DE OBȚINERE AL PREȚULUI FINAL LA 

XTB PENTRU MONEDE VIRTUALE 

 

Prețurile și volumele obținute de la anumite burse (în 

cadrul procesului discutat înainte), care creează pasul de 

cotare (tick), sunt verificate ulterior în termeni de 

adâncime a pieței, de exemplu, volumul disponibil al 

achiziției respective și a ordinelor de vânzare. Dacă tick-ul 

nu are minim cinci niveluri de preț formate din prețul BID, 

volumul pentru respectivul preț BID, prețul ASK și volumul 

acestuia, nu se ia în considerare în procesul de determinare 

al prețului final de la XTB. 

 

Pentru a optimiza viteza sistemului de tranzacționare, XTB 

limitează numărul de pași de cotare (ticks) ai unui anumit 

instrument pentru o anumită bursă, la maxim 1 la un 

interval de 100 de milisecunde, presupunând că perioada 

de 100 de milisecunde este calculată din momentul 

ultimului tick al instrumentului în cauză al unei anumite 

burse. Nu se aplică limite cotațiilor primite la intervale mai 

mici de 100 de milisecunde. 

 

În continuare, cu fiecare tick consecutiv ce depășește 

limitele anterioare, începe procesul de determinare al 

ponderilor ce urmărește stabilirea prețurilor și volumelor 

finale pentru un anumit instrument. Procesul rezultă din 

diferențe semnificative ale nivelurilor de preț pentru 

anumite instrumente la burse diferite, dar și din absența 

unei piețe de referință finale unde s-ar putea realiza 

verificări ale caracterului de piață al anumitor cotații. XTB 

își rezervă dreptul de a cota prețul unui anumit instrument 

pe baza cotațiilor furnizate de o singură bursă. Totuși, 

acest lucru se întâmplă în situații excepționale care ar 

putea fi cauzate, de exemplu, de probleme tehnice 

întâmpinate de bursele care reprezintă instituțiile de 

referință, urmate de absența, întârzierea, sau abateri 

majore ale cotațiilor în raport cu cotațiile de piață. 

 

Procesul de determinare al ponderilor este alcătuit din mai 

multe etape. Este foarte important faptul că fiecare etapă 

utilizează date preluate la începutul procesului. Prin 

urmare, noile cotații nu pot distorsiona procesul. Trebuie să 

ținem cont de faptul că procesul de calculare al prețului, de 

exemplu pentru instrumentul BITCOIN, presupune cotații 

 

PROCESS OF OBTAINING THE FINAL XTB’S 

PRICE FOR CRYPTOCURRENCIES 

 

Prices and volumes obtained from particular exchanges 

(in the process discussed above), making up the 

quoting step (tick), are subsequently verified in terms 

of depth, i.e. the available volume of respective 

purchase and sale orders. If the tick does not have a 

minimum of 5 order lines composed of the BID price, 

volume for the respective BID price, ASK price and 

volume for the respective ASK price, it is not taken into 

consideration during the process aimed at 

determination of XTB’s final price. 

 

In order to optimise the trading system’s speed, XTB 

subsequently limits the number of ticks for the given 

instrument and for the given exchange to no more than 

1 at the intervals of 100 milliseconds, provided however 

that the period of 100 milliseconds is calculated from 

occurrence of the previous tick for the given 

instrument, for the given exchange. No limitations 

apply to quotations received less frequently than every 

100 milliseconds. 

 

Further on, with each subsequent tick which passes the 

previous limitations, the weighing process aimed at 

determination of final prices and volumes for the 

instrument begins. The process results from significant 

differences in price levels for particular instruments at 

different exchanges, as well as from absence of a final 

reference market where verification of market character 

of particular quotations could be performed. XTB 

reserves the possibility to quote prices on the given 

instrument based on quotations from one exchange 

only. This, however, is an exceptional situation which 

may be caused – for example – by a technological 

breakdown of the exchanges named as the reference 

institutions, followed by absence, delay or quotations 

grossly deviating from other market quotations. 

The weighing process is divided into a number of 

consecutive actions. Importantly enough, each of these 

actions uses data known at the very beginning of the 

process only. Thus, newly flowing in quotations cannot 

distort the process. One should also emphasise that the 
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ale instrumentului obținute de la diferite burse. Etapele 

particulare ale procesului sunt: 

 

1. În primul rând, calcularea Prețului Contabil Total (Total 

Book Price sau TBP) pentru tick-ul venit de la fiecare bursă, 

care presupune calcularea sumei a 10 multipli de preț BID 

și ASK și a volumelor corespunzătoare (BID_VOL și 

ASK_VOL). Prin urmare, formula indicatorului TBP pentru 

tick-ul respectiv al unei burse devine: 

 

TBP=(BID1 * BID VOL1) + (BID2 * BID VOL2) + (BID3 * 

BID VOL3) + (BID4 * BID VOL4) + (BID5 * BID VOL5) + 

(ASK1 * ASK VOL1) + (ASK2 * ASK VOL2) + (ASK3 * ASK 

VOL3) + (ASK4 * ASK VOL4) + (ASK5 * ASK VOL5) 

 

                   

 

   

               

 

   

 

 

2. Însumarea indicatorilor TBP de la diferite burse, urmată 

de determinarea ponderii fiecărei burse în suma totală 

(Ponderea1). Valorile TBP pentru pașii de cotare de la 

diferite burse sunt adunate. Indicatorul TBP pentru o 

anumită bursă este comparat cu valoarea obținută anterior, 

iar rata celor două este transpusă procentual. 

 

De exemplu: 

 

TBP pentru Bursa 1 = 100 

TBP pentru Bursa 2 = 200 

TBP pentru Bursa 3 = 700 

TBP total = 1000 

Ponderea procentuală a fiecărei burse (în continuare, 

numită Ponderea1) în valoarea totală a TBP este:  

Bursa 1 - 10%, Bursa 2 - 20%, Bursa 3 - 70%. 

 

3. Limitarea monopolului anumitor burse - în cazul în care 

o bursă obține o pondere excesivă a indicatorului TBP în 

comparație cu valoarea TBP totală (Ponderea1), valoarea 

sa poate fi limitată. Procesul de limitare are loc prin 

aplicarea următoarei formule: 

 

 

 

             
 

 

 

process of price calculation – for instance, for the 

BITCOIN instrument – employs quotations for the 

instrument obtained from different exchanges. 

Particular stages of the process are as follows: 

1. First of all, calculation of the Total Book Price (TBP)  

for the tick from each exchange – this involves 

calculation of the sum of ten BID and ASK price 

multiples and corresponding volumes (BID_VOL and 

ASK_VOL). That is, TBP for the given tick from the 

given exchange equals: 

TBP=(BID1 * BID VOL1) + (BID2 * BID VOL2) + (BID3 

* BID VOL3) + (BID4 * BID VOL4) + (BID5 * BID 

VOL5) + (ASK1 * ASK VOL1) + (ASK2 * ASK VOL2) + 

(ASK3 * ASK VOL3) + (ASK4 * ASK VOL4) + (ASK5 * 

ASK VOL5) 

                   

 

   

               

 

   

 

 

2. Summing up of the Total Book Price from different 

exchanges, followed by calculation of the percentage 

share of particular exchanges in that total sum 

(Weight1) – TBPs for ticks from different exchanges are 

added to one another. TBPs from particular exchanges 

are compared against the value obtained as above, and 

the ratio of the two values is recalculated into 

percentage.  

 

For example: 

 

Exchange 1 TBP = 100 

Exchange 2 TBP = 200 

Exchange 3 TBP = 700 

Total TBP = 1000 

Percentage share of particular exchanges (hereinafter 

referred to as Weight1) in total TBP is: Exchange 1 – 

10%, Exchange 2 – 20%, Exchange 3 – 70%. 

 

3. Limitation of individual exchanges’ domination – if 

any of the exchanges reaches an excessively high TBP 

share as compared with the total TBP of all exchanges 

(Weight1), its value may be limited. The limitation 

process is described by the following formula: 
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W2 - Ponderea2 

W1 - Ponderea1 

E - valoarea parametrului de monopol determinată pe un 

singur instrument. Se presupune că valoarea nu ar trebui 

să fie mai mică de 51%. 

 

Aceasta are ca rezultat determinarea Ponderii2 pentru 

bursa al cărei impact este limitat. Ulterior, ponderea 

excesivă preluată de la acea bursă este distribuită între 

bursele rămase, conform principiului că bursele cu o 

valoare a W1 mai mare vor primi o parte proporțional mai 

mare decât bursele cu un indicator W1 mai mic. Prin 

urmare, valoarea W2 pentru aceste burse este egală cu 

suma dintre factorul W1 și ponderea obținută de la bursa 

dominantă. 

În cazul în care Ponderea1 nu depășește valoarea 

parametrului de monopol (E) specificat anterior pentru 

fiecare bursă, atunci Ponderea2 = Ponderea1. 

 

Limitarea monopolului individual al burselor urmărește 

reducerea impactului cotațiilor furnizate de o anumită 

bursă în prețul final al XTB pentru un instrument specific. 

În cazul unor probleme tehnice întâmpinate de o bursă ce 

deține o pondere ridicată în procesul de determinare al 

ponderilor, prețul XTB pentru acel instrument s-ar putea 

schimba brusc, deși o astfel de situație nu a avut loc pe 

bursele de monede virtuale. 

 

4. Limitarea impactului pe care îl au cotațiile vechi asupra 

prețului final al XTB și calcularea factorului Pondere3 - 

pentru a limita impactul pe care îl au pașii vechi de cotare 

(ticks) al unei burse asupra prețului final al XTB, a fost 

implementat un mecanism care presupune reducerea 

graduală a ponderilor burselor al căror cel mai recent tick a 

permis determinarea ponderii, dar care a depășit timpul 

prevăzut de parametrul G. Indicatorul TimeoutFactor (TF) 

al unei burse se calculează din diferența dintre timpul 

actualului proces de determinare a ponderii și timpul celui 

mai recent tick provenit de la o anumită bursă. Ca o 

regulă, TF crește în momentul în care diferența este mai 

mare decât parametrul G și se reduce în caz contrar. În 

plus, variația parametrului TF este dată de diferența dintre 

parametrul X (diferența dintre momentul ponderării și 

ultima tranzacție (tick)) și parametrul G, împărțită la 

parametrul D.  

W2 – Weight2 

W1 – Weight1 

E – domination parameter value determined per 

instrument. The assumption is that it should not be 

lower than 51%. 

 

This results in determination of the Weight2 value for 

the exchange whose impact is limited. Subsequently, 

excess share taken away from that exchange is 

distributed among the remaining exchanges pursuant 

to the principle that exchanges with a higher Weight1 

value obtain a proportionally greater part of the share 

than exchanges with a lower Weight1 value. Weight2 

for those exchanges, therefore, equals the Weight1 

factor plus share obtained from the dominant 

exchange. 

If Weight1 is not greater than the above domination 

parameter value (E) specified above for any of the 

exchanges, Weight2 = Weight1. 

 

Limitation of individual exchanges’ domination is aimed 

at reducing impact of one exchange’s quotations onto 

the final price of XTB for the specific instrument. In 

case of a breakdown at an exchange with a very high 

share in the whole weighing process, XTB’s price of the 

instrument could change abruptly even if a similar 

situation did not occur on cryptocurrency exchanges. 

 

4. Limitation of the impact of old quotations onto XTB’s 

final price and calculation of the Weight3 factor – to 

limit the impact of old ticks from virtual currency 

exchanges onto XTB’s final price, the mechanism 

involving gradual reduction of Weights of exchanges 

whose most recent tick allowed in the weighing process 

is older than time defined by the parameter G has been 

implemented. The so-called TimeoutFactor (TF) of the 

exchange is calculated as the difference of time 

between the time of current weighing and the time of 

the most recent tick from the given exchange. As a 

rule, TF grows when the difference is greater than the 

parameter G and falls if lower than G. Moreover, 

parameter TF change is scaled by the parameter D 

which identifies how significant the difference between 

the times of weighing and tick, and the parameter G 

must be. 
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Exemplu: 

Diferența dintre momentul determinării ponderii și tick este 

de 150 de secunde (parametrul X) 

Parametrul G este de 100 de secunde 

Parametrul D este de 5 secunde 

Abaterea TF = (X-G)/D 

Abaterea TF = (150-100)/5=10 

Cei doi parametrii, D și G, sunt configurați pentru fiecare 

instrument și pot suferi modificări în funcție de situația din 

piață. 

În cazul în care parametrul TF din exemplul nostru este 

mai mic sau egal cu 0, pentru bursa în cauză, atunci 

Pondere 3 = Pondere 2. În caz contrar, Ponderea3 se 

calculează astfel: 

Pondere 3 = Pondere 2 * TP 

Unde TP reprezintă parametrul TimeoutPenalty care 

identifică penalizarea de bază pentru fiecare TF al bursei în 

cauză. Parametrul este configurabil (determinat de o 

valoare cuprinsă între 0 la 1) și poate suferi modificări în 

funcție de situația din piață. 

 

5. Calcularea ponderii finale - următorul pas presupune 

calcularea ponderii finale (Pondere 4), ce se află utilizând 

următoarea formulă: 

 

Unde: 

 

W4t- reprezintă Ponderea4 curentă 

W4t-1- reprezintă Ponterea4 din trecut, ce s-a utilizat 

pentru calcule 

N - valoarea parametrului cu care se rotunjesc valorile 

anumitor ponderi 

W3 - reprezintă Ponderea3 curentă 

 

În cazuri excepționale (cum ar fi lipsa prețurilor anumitor 

burse sau rotunjirea rezultatelor provenite din calcule), 

spre sfârșitul procesului, suma ponderilor pentru un anumit 

instrument raportat la toate bursele care participă la 

procesul de determinare a ponderii ar putea să nu fie egală 

cu 100%. În acest caz, ponderile sunt majorate sau reduse 

cu anumite valori, proporționale cu cota lor din suma 

totală, cu scopul de a însuma 100% în urma acestor 

modificări. 

Example: 

Difference between the time of weighing and the tick 

for the given exchange is 150 seconds (parameter X) 

Parameter G is 100 seconds 

Parameter D is 5 seconds 

TF change = (X-G)/D 

TF change = (150 – 100)/5=10 

Both parameters – D and G – are configurable per 

instrument and may change depending on the market 

situation. 

If TF for the given exchange is lower than or equal to 0 

for the given exchange, then Weight3 = Weight2. 

Otherwise, Weight3 is calculated as follows: 

Weight3 = Weight2 * TPTF 

Where TP denotes the parameter TimeoutPenalty and 

identifies the basis of penalty for each TF for the 

specific exchange. The parameter is configurable 

(determined by a value from 0 to 1) and may change 

depending on the market situation. 

 

5. Calculation of the final weight – the next step is 

calculation of the final weight (Weight4), which is 

calculated according to the following formula: 

 

    
               

 
 

Where: 

〖W4〗_t – denotes current Weight4 

〖W4〗_(t-1) – denotes previous Weight4 used for 

calculations 

N – value of the parameter smoothening the values of 

particular weights 

W3 – denotes current Weight3 

 

 

In exceptional situations (such as absence of prices 

from individual exchanges or rounding of calculation 

results), towards the end of the process, the sum of 

weights for the given instrument for all exchanges 

participating in weighing may not be equal to 100%. In 

that case, Weights are increased or reduced by 

respective values, proportional to their share in the 

total sum, in order to reach a sum equal to 100% after 

that modification. 
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6. Calcularea prețului final al XTB și al al pasului de cotare 

(tick) pe baza pașilor de cotare de referință ai instituțiilor și 

ai factorilor Pondere4 atribuite acestora - această etapă 

implică calcularea a cinci niveluri ale prețurilor BID și ASK, 

incluzând volumele care le sunt atribuite, împreună 

formând pasul de cotare la XTB. Calculul este descris prin 

următoarea formulă: 

 

BID1XTB = BID1Bursa1 * Ponderea4Bursa1 + BID1Bursa2 * 

Ponderea4Bursa2 + BID1Bursa3 * Ponderea4Bursa3 

BID VOL1XTB = BID VOL1Bursa1 * Ponderea4Bursa1 + BID 

VOL1Bursa2 * Weight4Bursa2 + BID VOL1Bursa3 * Ponderea4Bursa3 

 

 

 

 

Procesul se repetă pentru toate cele 5 cotații BID și ASK și 

volumele acestora. Formula se modifică în funcție de 

numărul de burse admise pentru determinarea ponderii în 

situația actuală. 

 

La cererea clientului, XTB furnizează prețurile și ponderile 

care au contribuit la calcularea prețului prezentat pe 

platforma XTB. 

 

6. Calculation of XTB’s final price and tick volumes 

based on reference institutions’ ticks and Weights4 

assigned to them – this step involves calculation of 5 

levels of BID and ASK prices including volumes 

assigned to them, making up XTB’s tick. Calculation is 

described by the following formula: 

 

BID1XTB = BID1Exchange1 * Weight4Exchange1 + 

BID1Exchange2 * Weight4Exchange2 + 

BID1Exchange3 * Weight4Exchange3 

 

BID VOL1XTB = BID VOL1Exchange1 * 

Weight4Exchange1 + BID VOL1Exchange2 * 

Weight4Exchange2 + BID VOL1Exchange3 * 

Weight4Exchange3 

                                       

 

   

 

                            

 

   

                  

The process is repeated, respectively, for all 5 BIDs and 

ASKs, and their volumes. The formula is subject to 

modification depending on the number of exchanges 

admitted to weighing in the current situation. 

 

Upon the client’s request, XTB provides prices and 

weights making up the given price presented on XTB’s 

platform. 

 


