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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, X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Conform ratei de schimb valutar EURRON din 8.03.2019  = 4,7410 

 

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

 

Instrument CFD          

Instrument EURUSD         

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

        

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea nominală 
a tranzacției 

€ 100000 
        

Marja colectată €3333,33 15803,31 RON        

Închiderea tranzacției Spread Swap 

Comision  

(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 

Cost  

  EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON  

în ziua în care a fost 

activată 
-€ 2,65 RON  -12,56 - - -€ 7 RON  -33,18 -€ 9,65 RON  -45,75 -0,29% 

după 50 zile -€ 2,65 RON  -12,56 -€ 494,95 RON  -2346,55 -€ 7 RON -33,18 -€ 504,60 RON  -2392,30 -15,14% 

După 365 zile -€ 2,65 RON  -12,56 -€ 3613,17 RON  -17130,03 -€ 7 RON  -33,18 -€ 3622,82 RON  -17175,78 -108,68% 
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MONEDE VIRTUALE CFD 

Conform ratei de schimb valutar USDRON  din 8.03.2019 = 4,2261 

 

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

 

 

Instrument CFD          

Instrument BITCOIN         

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

        

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea 

nominală a 

tranzacției 

$ 3600 

        

Marja colectată $ 1800 7606,98 RON        

Închiderea 
tranzacției 

Spread Swap  
Comision  

(închiderea și deschiderea tranzacției) 
Cost Randamentul investiției (în %) 

  USD RON USD RON USD RON USD RON  

în ziua în care a 

fost activată 
$ -36 RON -152,13 - - -$ 8 RON – 33,80 $ -44 RON – 185,94 -2,44% 

după 50 zile $ -36 RON -152,13 $ -150 RON -633,91 -$ 8 RON – 33,80 $ -194 RON – 819,86 -10,80% 

după 365 zile $ -36 RON -152,13 $ -1095 RON 4627,57 -$ 8 RON – 33,80 $ -1139 RON – 4813,52 -63,30% 
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MĂRFURI CFD 

Conform ratei de schimb valutar USDRON  din 8.03.2019 = 4,2261 

 

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

 

 

Instrument CFD            

Instrument OIL         

Producătorul 
instrumentului 

XTB DM S.A. 
        

Tranzacție Cumpărare         

Volum 1 lot         

Valoarea 
nominală a 

tranzacției 

$ 65000 
        

Marja colectată $ 6500 27469,65 RON        

Închiderea 

tranzacției 
Spread Swap  

Comision  

(închiderea și deschiderea tranzacției) 
Cost Randamentul investiției (in %) 

  USD RON USD RON USD RON USD RON  

în ziua în care a 

fost activată 
$ -30 RON -126,78 - - -$ 8 RON – 33,80 $ -38 RON–160,59 -0,58% 

după 50 zile $ -30 RON -126,78 - - -$ 8 RON - 33,80 $ -38 RON - 160,59 -0,58% 

după 365 zile $ -30 RON -126,78 - - -$ 8 RON - 33,80 $ -38 RON - 160,59 -0,58% 
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INDICI CFD 

Conform ratei de schimb valutar  EURRON din 8.03.2019 = 4,7410 

 

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

 

CFD Instrument           

Instrument ITA.40          

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

         

Tranzacție Cumpărare          

Volume 1 lot          

Valoarea 

nominală a 
tranzacției 

€  100000 

         

Marja colectată € 10000 47410 RON         

Închiderea 
tranzacției 

Spread Swap Exchange fee 

Comision  

(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 

Cost 
Randamentul 

investiției (in %) 

  EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON  

în ziua în care a 
fost activată 

- € 80 RON – 379,28 - - - € 50 RON -237,05  - € 7 RON -33,18 - € 187 RON -886,56 -1,87% 

după 50 zile - € 80 RON - 379,28 - - - € 50 RON -237,05   - € 7 RON - 33,18 - € 187 RON -886,56 -1,87% 

după 365 zile - € 80 RON - 379,28 - - - € 50 RON -237,05   - € 7 RON - 33,18 - € 187 RON -886,56 -1,87% 
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Acțiuni CFD 

Conform ratei de schimb valutar  EURRON din 8.03.2019 = 4,7410 

 

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

 

Acțiuni CFD           

Instrument JUVE.IT          

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

         

Tranzacție Cumpărare          

Volume 100.000 loturi          

Valoarea 
nominală a 

tranzacției 

€ 136000 
         

Marja colectată € 27200 128955,2  RON         

Închiderea 
tranzacției 

Spread Swap  Taxe de tranzacționare 

Comision  

(închiderea și deschiderea 

tranzacției) 

Cost 
Randamentul 

investiției (in %) 

  EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON  

în ziua în care a 
fost activată 

- €600 RON -2844,6 - - - € 100 RON -474,10 - € 217,60 RON – 1031,64 - € 917,60 RON – 4349,42 -3,37% 

după 50 zile - €600 RON -2844,6 - € 393 RON -1863,21 - € 100 RON -474,10 - € 217,60 RON – 1031,64 - € 1310,60 RON – 6213,55 -4,82% 

după 365 zile - €600 RON -2844,6 - € 2868,90 RON–13601,45 - € 100 RON -474,10 - € 217,60 RON – 1031,64 - € 3786,50 RON – 17951,7 -13,92% 
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ETF-uri CFD 

Conform ratei de schimb valutar USDRON  din 8.03.2019 = 4,2261 

 

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

 

ETF-uri CFD          

Instrument SPY.US         

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

        

Tranzacție Cumpărare         

Volume 1,000 loturi         

Valoarea 
nominală a 

tranzacției 

$ 275000 
        

Marja colectată $ 55000 232435,5 RON        

Închiderea 

tranzacției 
Spread Swap  

Comision  

(închiderea și deschiderea tranzacției) 
Cost Randamentul investiției (in %) 

  USD RON USD RON USD RON USD RON  

în ziua în care a 

fost activată 
$ -10 RON -42,26 - - -$ 440 RON – 1859,48 $ -450 RON -1901,74 -0,82% 

după 50 zile $ -10 RON -42,26 $ -1911,30 RON -8077,34 -$ 440 RON - 1859,48 $ -2361,30 RON -9979,08 -4,30% 

după 365 zile $ -10 RON -42,26 $ -13950,30 RON -58955,36 -$ 440 RON - 1859,48 $ -14400,30 RON -60857,10 -26,18% 
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Acțiuni Sintetice 

Conform ratei de schimb valutar USDRON  din 8.03.2019 = 4,2261 

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

 

Acțiuni Sintetice            

Instrument AAPL.US           

Producătorul 

instrumentului 
XTB DM S.A. 

          

Tranzacție Cumpărare           

Volume 1,000 loturi           

Valoarea 
nominală a 

tranzacției 

$ 170000 
          

Marja colectată $ 170000           

Închiderea 

tranzacției 
Spread Swap  

Comision (închiderea și 

deschiderea tranzacției) 

Taxe de tranzacționare (Taxa Sec 

pentru instrumentele din SUA) 

Taxe de 

tranzacționare 
Cost 

Randamentul 

investiției (in %) 

  USD RON USD RON USD RON USD RON USD RON USD RON  

în ziua în care a 
fost activată 

$ -30 RON -126,78 - - $ -340 RON – 1436,87  $ -7,41 RON -31,31 - - $ -377,41  RON -1594,09 -0,22% 

după 50 zile $ -30 RON -126,78  - - $ -340 RON - 1436,87 $ -7,41 RON -31,31 - - $ -377,41 RON - 1594,09  -0,22% 

după 365 zile $ -30 RON -126,78 - - $ -340 RON - 1436,87 $ -7,41 RON -31,31 - - $ -377,41 RON - 1594,09  -0,22% 
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Acțiuni Clasice/ETF-uri 

Conform ratei de schimb valutar USDRON  din 8.03.2019 = 4,2261 | Taxă pentru conversie valutară = 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Acțiuni Clasice / 

ETF-uri 

          

Instrument AAPL.US          

Producătorul 

instrumentului 

Emitentul 

produsului 

         

Tranzacție Cumpărare          

Volume 1,000 acțiuni          

Cost de achiziție 
acțiuni în USD 

$ 174900 
         

Cost de achiziție 

acțiuni în RON 
RON 718437 

         

Închiderea 

tranzacției 
Spread Swap  

Comision (închiderea și 

deschiderea tranzacției) 

Taxe de tranzacționare (Taxa 
Sec pentru instrumentele din 

SUA) 

Cost Randamentul investiției (in %) 

  USD RON USD RON USD RON USD RON USD RON  

în ziua în care a 

fost activată 
$ -30 RON -126,78 - - $ -408 RON -1724,24 $ -2,21 RON -9,33 $ -440,21 RON -1860,37 -0,26% 

după 50 zile $ -30 RON -126,78 - - $ -408 RON -1724,24 $ -2,21 RON -9,33 $ -440,21 RON -1860,37 -0,26% 

după 365 zile $ -30 RON -126,78 - - $ -408 RON -1724,24 $ -2,21 RON -9,33 $ -440,21 RON -1860,37 -0,26% 


