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BVB Trading este o solutie de tranzactionare oferita de Bursa De Valori Bucuresti 
(BVB) pentru utilizarea pe un telefon mobil. BVB Trading va da acces la 
caracteristici precum date de piata in timp real (adancimea pietei, indici, precum 
si tickere), administrarea ordinelor (propriile ordine pot fi modificate direct din 
sectiunea de adancime a pietei).

DESCRIERE
Market watch, indici, tickeri

Management de ordine: ordinele proprii pot fi modificate direct din 
fereastra care prezinta adancimea pietei

Rapoarte diverse: tranzactii, portofoliu, rapoarte de activitate pe cont

Grafice web-based (HTML5): line, candlestick (serii zilnice si intraday)

Tipuri de ordine (unele dintre acestea nu sunt inca operationale):

limita, la piata (M), fara pret (unpriced- U)

ordine hidden (vor trebui sa aiba o valoarea minima de echivalent 10,000 EUR .)

good till date, FoK, FaK, good till cancelled, VFX

ordine contingente (Stop, If Touched, TAL)

valid for opening, auction, trading-at-last, closing

CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Sistemul este accesat prin Internet, utilizand smartphone, după ce utilizatorul 
downloadează aplicatia din App Store sau Play Store. Aceasta noua aplicatie de 
tranzactionare functioneaza pe smartphone-urilor iPhone sau cele echipate cu 
sistem de operare Android.

Piata in timp real. Utilizatorul BVB Trading terminal dispune de sisteme de 
monitorizare in timp real de tip “market-watch” in care poate vizualiza cele mai 
bune preturi de vanzare si cumparare, variatii, preturi de inchidere, totaluri de 
tranzactionare etc. (date de piata de nivel 1), precum si sisteme de 
monitorizare adancime de piata (date de piata de nivel 2 – toate nivelele de 
pret). Fereastra „Market Watch” consolideaza simboluri din diferite clase de 
produse (actiuni, derivate, obligatiuni etc), permitand astfel utilizatorului sa-si 
grupeze simbolurile de interes dupa criteriile dorite.

Toate operatiunile sunt realizate in timp real. Confirmarile si mesajele din 
partea bursei sunt, de asemenea, primite in timp real, fara a fi necesara 
solicitarea de informatii noi.

Toate tipurile de ordine implementate de Bursa de Valori Bucuresti la nivelul 
motorului de tranzactionare sunt disponibile pe platforma de tranzactionare 
mobila pentru utilizatorul final.

Functia de Portofoliu ofera o imagine consolidata a banilor disponibili si a 
instrumentelor pe care investitorii le detin pentru fiecare tip de cont 
administrat de utilizatorul curent. Portofoliul este evaluat la piata, in timp real, 
in functie de preturile din piata, iar profitul sau pierderea inregistrata ori care 
poate fi inregistrata sunt evidentiate.

Informatiile de tranzactionare (Date de piata) sunt afisate in timp real in 
sectiuni precum Indici, Ticker si Liste de monitorizare (Market Watch).

PRINCIPALELE AVANTAJE:
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I . Conectare la platforma
Conectarea se face prin intermediul aplicatiei BVB Trading existenta pe platformele 
GOOGLE PLAY si  APPSTORE, utilizand userul si parola furnizate pe e-mail de catre 
GOLDRING. Inainte de conectare in prima casuta se va trece „GOLDRING”. Dupa 
introducerea Utilizatorului si Parolei, apasati pe butonul „Login”. 

II. Ecranul principal – Market data
 1. Watchlist
In interiorul acestui ecran se pot vizualiza informatiile despre piata astfel:
 a. Watchlist – unde se pot vizualiza informatii despre anumite 
simboluri favorite, selectate anterior (cel mai bun pret de vanzare/cumparare, 
ultimul pret, variatie procentuala);
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b. Indices – lista cu indicii bursieri (valoare, variatie procentuala); c. Tickers – ultimele tranzactii (simbolul, piata, volumul, pretul si variatia 
procentuala). 
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a. Orders – se vad ordinele active din piata (simbolul, tipul ordinului, pretul si 
cantitatea). Apasand pe un ordin, acesta se poate modifica sau anula. Pentru 
actualizarea informatiilor se apasa butonul  

2. Orders
In acest ecran se vizualizeaza ordinele, tranzactiile precum si toata 
activitatea pentru o zi.
 b. Trades – se vizualizeaza tranzactiile efectuate 

intro anumita data. Pentru actualizarea 
informatiilor se apasa butonul 



c. Activity – se vad toate miscarile efectuate 
pe cont: ordine introduse/anulate/executate, 
tranzactii, incasari de bani, incasari dividende

3. Portfolio - Ecranul este destinat vizualizarii tuturor detinerilor 
clientului. Sunt evidentiate: valoarea totala a portofoliului, disponibilul 
de bani, simbolurile cu numarul de actiuni cu preturile si valorile de 
achizitie, preturile din piata. Pentru actualizarea informatiilor se 
apasa butonul 
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4. Messages
Ecran in care sunt afisate mesaje de la sistem, 
informatii/stiri din piata, mesaje transmise de 
catre administratori catre user. Mesajele sunt 
afisate in mai multe ecrane.

5. Search
In acest ecran se pot cauta simbolurile dorite. Apasand pe simbol se 
deschide o fereastra, unde se pot vizualiza informatii despre 
compania selectata si se pot introduce ordine. Sunt prezente cateva 
tab-uri:
 a. QUOTES – date despre simbol: cel mai bun pret/volum 
de cumparare/vanzare, pretul de deschidere/mediu/ultimul pret, 
valoarea/volumul tranzactionat, numarul de tranzactii, etc.
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b. ORDER BOOK – piata in adancime. Sunt afisate toate 
ordinele de cumparare si vanzare din piata. 

c. Chart  – se poate utiliza pentru efectuarea 
unor analize tehnice pe anumiti emitenti  
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d. NEWS – stiri despre emitent

e. INFO – date generale despre emitent

f. SHAREHOLDERS – actionarii majoritari ai emitentului

g. CALENDAR – calendarul financiar

Navigarea intre aceste meniuri se face prin „swipe left” sau „swipe 
right” pe ecranul terminalului.

6. Introducerea de ordine
Introducerea ordinelor se poate face, apasand pe simbolul dorit din 
Watchlist/Portofolio/Instrument search, apoi selectand  butoanele Cumpara/Vinde, 
astfel se va deschide ordinul. Selectand „Close position” se genereaza automat un 
ordin de vanzare cu toate instrumentele financiare detinute la ultimul pret la care 
s-a efectuat o tranzactie.
La nivelul ordinului sunt afisate cel mai bun pret la vanzare si cel mai bun pret la 
cumparare, precum si ultimul pret din piata, pretul de referinta, variatia procentuala, 
dar si stadiul pietei (OPEN/CLOSE/PREOPEN/PRECLOSE/ SUSPENDED). Pentru 
vizualizarea tuturor optiunilor unui ordin se va selecta „More options” .
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Pentru introducerea unui ordin in piata este necesar introducerea in formularul de ordin urmatoarelor informatii:
i. Tipul ordinului (CUMPARARE/VANZARE),
ii. Simbolul,
iii. Piata pe care se tranzactioneaza (implicit este PRINCIPALA),
iv. Termenul de valabilitate (DAY/OPEN/GTD),
v. Vizibil/Hidden (valoarea minima de echivalentul 10000 EURO),
vi. Cantitatea ordinului,
vii. Pretul (M-in cazul ordinului cu pret la piata),
viii. PIN-ul.



Dupa acceptarea tuturor informatiilor aferente ordinului, sistemul 
va genera un mesaj de confirmare a ordinului. Utilizatorul isi poate 
verifica din nou datele ordinului si astfel poate sa il confirme sau sa 
il anuleze, inainte ca acesta sa fie transmis catre sistemul bursei.

Anularea sau modificarea ordinelor se poate face din ecranul 
Orders. Se apasa pe linia ordinului care se doreste a fi sters sau 
modificat. Se va deschide un ecran cu acest ordin. Inainte de 
transmiterea modificarii ordinului sau stergerii acestuia se va cere 
introducerea codul PIN. Transmiterea anularii/modificarii ordinului 
se va face apasand butonul „Submit”.
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Pentru protectia utilizatorului este necesara introducerea 
PIN-ului.

III. Administrare cont

Pentru schimbarea parolei si PIN-ului se utilizeaza 
meniul aflat in stanga sus a ecranului. In acest 
meniu se mai pot face si alte setari ale platformei, 
precum setarea vizualizarii tuturor tranzactiilor 
efectuate in piata sau semnalizarea modificarii 
pretului. 
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Pentru schimbarea parolei si PIN-ului se utilizeaza meniul 
aflat in stanga sus a ecranului. In acest meniu se mai pot 
face si alte setari ale platformei, precum setarea vizualizarii 
tuturor tranzactiilor efectuate in piata sau semnalizarea 
modificarii pretului. 

Resetare parola - Se trimite un mail cu cererea de resetare 
parola pe urmatoarea adresa: resetareparola@goldring.ro 
sau se transmite  telefonic cererea.  
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Setarea sau deselectarea instrumentelor ca si favorite se realizeaza din meniul 
Search, dupa ce apare rezultatul
cautarii sau intrand pe fiecare simbol in parte, selectand .
Simbolurile favorite sunt semnalizate cu semnul:
Acestea se pot seta pentru vizualizarea lor in Watchlist in functie de preferintele 
fiecarui utilizator. De aici se poate deschide si Piata in adancime (ORDER BOOK).

IV. Setarea Instrumentelor ca si Favorite



+4 0265 269 195 
backoffice@goldring.ro 

CONTACT SUPORT CLIENTI:


