
Manual Utilizare

Arena XT Terminal

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003

Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045
Atestat CNVM: 372/29.05.2006

Reg. Com: J26/440/1998
CUI: RO10679295



Conținut

Descriere...............................................................................2

Principale avantaje..............................................................2

Caracteristicile platformei..................................................3

Conectare la platformă.......................................................3

Ecranul de vizualizare informații piață.............................4

Ecranul informații privind contul clientului.....................5

Ecranul Mesaje.....................................................................7

Piața în adâncime................................................................7

Ecranul Ticker.......................................................................8

Tranzacționare.....................................................................8

Ordinele contingente........................................................10

Administrare cont..............................................................11

Setarea instrumentelor ca și Favorite............................11

Meniu Ajutor (Help)...........................................................12

Implementare autenti�care în doi pași..........................12

Suport Clienți.....................................................................14

1



Descriere

Arena XT este o soluție de tranzacționare oferită de Bursa De Valori București (BVB). Arena-XT
Web oferă acces la  date despre piață în timp real (adâncimea pieței, indici, precum și tickere),
administrarea ordinelor (propriile ordine pot � modi�cate direct din secțiunea de adâncime a
pieței), diverse rapoarte (tranzacții, portofoliu, dar și activitate), gra�ce web (HTML 5), etc.

Principale avantaje

Sistemul este accesat prin Internet, utilizând un computer echipat cu un browser modern și
orice sistem de operare. Această noua aplicație de tranzacționare funcționează pe majoritatea
browser-lor și sistemelor de operare.

Fiecare client/utilizator își poate personaliza mediul de lucru al aplicației Arena XT Terminal
prin poziționarea ferestrelor și panel-urilor de lucru. Toate rapoartele au coloane con�gurabile
ca dimensiune, vizibilitate, ordine de a�șare sau direcție de sortare a informației. Selecția este
facilitată de utilizarea �ltrelor, care pot � editate de către utilizator sau se pot selecta din liste
derulante. Pro�lul gra�c astfel obținut se poate salva și reutiliza la următoarea conectare.

Piața în timp real. Utilizatorul Arena XT terminal dispune de sisteme de monitorizare în timp
real de tip “market-watch” în care poate vizualiza cele mai bune prețuri de vânzare și
cumpărare, variații, prețuri de închidere, totaluri de tranzacționare etc. (date de piață de nivel
1), precum și sisteme de monitorizare adâncime de piață (date de piață de nivel 2 – toate
nivelele de preț). Fereastra „Market Watch” consolidează simboluri din diferite clase de
produse (acțiuni, derivate, obligațiuni etc), permițând astfel utilizatorului să-și grupeze
simbolurile de interes după criteriile dorite.

Toate operațiunile sunt realizate în timp real. Con�rmările și mesajele din partea bursei sunt,
de asemenea, primite în timp real, fără a � necesară solicitarea de informații noi. Toate tipurile
de ordine implementate de Bursa de Valori București la nivelul motorului de tranzacționare
sunt disponibile pe platforma de tranzacționare web pentru utilizatorul �nal.

Funcția de Portofoliu oferă o imagine consolidată a banilor disponibili și a instrumentelor
�nanciare pe care investitorii le dețin pentru �ecare tip de cont administrat de utilizatorul
curent. Portofoliul este evaluat la piață, în timp real, în funcție de prețurile din piață, iar
pro�tul sau pierderea înregistrată ori care poate � înregistrată sunt evidențiate.

Informațiile de tranzacționare (Date de piață) sunt a�șate în timp real în secțiuni precum Indici,
Ticker și Liste de monitorizare (Market Watch).

Aplicația disponibilă și pentru dispozitivele mobile (telefoane/tablete): BVB Trading.
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Caracteristicile platformei

• Market watch, indici, tickeri
• Management de ordine: ordinele proprii pot � modi�cate direct din fereastra care

prezintă adâncimea pieței
• Rapoarte diverse: tranzacții, portofoliu, rapoarte de activitate pe cont
• Gra�ce web-based (HTML5): line, candlestick (serii zilnice și intraday)
• Tipuri de ordine

• Limită, la piață (M), fără preț (unpriced - U)
• Ordine hidden
• Good Till date
• Ordine Contingente (Stop, If Touched, TAL)
• Valid for opening, auction, trading-at-last, closing.

Conectare la platformă

Conectarea se face de pe următoarea adresă: https://goldring.arenaxt.ro/#/axt , utilizând
userul și parola furnizate  de către GOLDRING. După introducerea Utilizatorului și Parolei,
apăsați pe butonul „Autenti�care”:
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Ecranul de vizualizare informații piață

Market Watch - ecranul marcat cu „1”, în care se pot vizualiza simbolurile dorite în funcție de
criteriile dorite - Favorite/ Piață/ Tip de instrument, și care pot � ordonate în funcție de
anumite criterii precum: Valoarea Totală, Volumul Total, Numărul Tranzacțiilor din ziua
respectivă, Variația Prețului din ziua respectivă sau Alfabetic.
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Tot în Fereastra 1 – Market watch se pot
vizualiza date despre piață: Simbol, Pret,
Valoarea/Volumul Tranzacțiilor, Primul
Preț/ Cantitate la Vânzare sau Cumpărare.
Actualizarea datelor din această fereastra
se poate face apăsând butonul:

În cazul în care dăm click pe un simbol
din Market Watch vor apărea opțiuni cu
privire la vizualizarea: Registrul de Ordine,
Gra�ce, Vizualizarea simbolului pe website
și opțiunea de a elimina simbolul din lista
Favorite:

Prin dublu click pe simbol se poate
deschide piața în adâncime ce va
apărea în partea dreapta, marcat prin „4”:

Ecranul de vizualizare informații piață

Pentru a putea vizualiza anumite informații se selectează unul dintre taburile prezente în
această fereastra. Pentru actualizarea informațiilor este necesar apăsarea butonului

Vedeți în continuare o descriere a opțiunilor din meniu:
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Ordine - Lista cu ordinele active din piață. Acestea se pot modi�ca/ anula apăsând pe
numărul ordinului;

Istoric Ordine - lista cu toate ordinele introduse în piață într-o anumită perioadă;

Tranzacții - lista cu tranzacțiile realizate într-o anumită zi (selectabilă);

Rulaje - lista cu tranzacțiile realizate pe simbol și dată. Se pot vizualiza Câștigul/ Pierderea
realizată în urma tranzacțiilor efectuate, precum și comisioanele generate de aceste tranzacții.
Există posibilitatea selecției unei anumite perioade;

Portofoliu -  se vizualizează portofoliul clientului, atât instrumentele �nanciare cât și
disponibilitățile bănești. Există și o rată de rentabilitate a portofoliului ROR.

ROR = 100 * PROFIT PORTOFOLIU / �VALOAREA INIȚIALĂ A PORTOFOLIULUI + INTRĂRI

DE BANI ȘI INSTRUMENTE CLIENT�

Activitate - este un raport prin care sunt evidențiate mișcările efectuate pe contul clientului,
într-o anumită perioadă de timp. Selectând butonul se pot vizualiza diferite informații.

Retrageri - prin intermediul acestui tab, se pot face retragerile de bani din cont. Se va selecta
contul IBAN în care se dorește viramentul, suma solicitată precum și data la care se dorește
efectuarea acestuia.

Gra�ce -  se poate utiliza urmărirea evoluției prețurilor, a volumelor de tranzacționare sau
pentru efectuarea unor analize tehnice asupra instrumentelor �nanciare printr-o varietate de
indicatori și instrumente speci�ce analizei tehnice. Gra�cele pot � construite pe diferite
perioade: intra-day, zilnice, săptămânale sau lunare și pot � vizualizate în diferite forme (bars,
candles, hollow candles, heikin ashi, line, area, bsaeline).
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Ecranul mesaje

Acest ecran a�șează mesaje trimise de sistem când se execută anumite comenzi (ordine,
tranzacții etc), știri transmise prin intermediul BVB sau mesaje transmise de către
administratori către utilizator:

Piața în adâncime

Prin acest ecran se pot vizualiza ordinele
existente în piață pe un anumit simbol,
prețul de la un anumit moment, variația
acestuia față de referință, prețul de
referință, prețul maxim/ minim și mediu,
valoarea tranzacționată și volumul
tranzacționat. Informațiile despre ordine
pot � a�șate individual pe �ecare ordin din
piață sau ca și total pe �ecare preț în
parte. În cazul unor simboluri care se
tranzacționează pe mai multe piețe,
existând posibilitatea schimbării acesteia
(există anumite situații în care nu se pot
introduce ordine pe anumite piețe).
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Ecranul ticker

Acest ecran a�șează ultimele tranzacții efectuate în piață. Sunt evidențiate ora, simbolul,
volumul, prețul și variația procentuală față de prețul de referință:

Tranzacționare

Introducerea ordinelor se face din ecranul principal, apăsând butoanele Cumpăra sau Vinde
din meniul de sus:

La nivelul ordinului sunt a�șate cel mai bun preț de vânzare și cel mai bun preț de cumpărare,
precum și ultimul preț din piață, prețul de referință, variația procentuală, dar și stadiul pieței
(OPEN/ CLOSE/ PREOPEN/ PRECLOSE/ SUSPENDED)
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Pentru introducerea unui ordin în piață este necesară introducerea următoarelor informații în
formularul de ordin :

• Tipul ordinului (cumpărare / vânzare)
• Simbolul instrumentului �nanciar
• Piața pe care se tranzacționează (implicit este: Principală)
• Termenul de valabilitate (Day, Open, Good-till-date)
• Vizibil / Hidden
• Cantitatea ordinului
• Prețul (M - în cazul ordinului cu preț la piață
• PIN-ul

Ordine pot � introduse si din tab-ul Portofoliu, selectând simbolul dorit și alegând din
variantele posibile: Cumpărare/ Vânzare/ Închide Poziția (ordin de vânzare a tuturor
deținerilor).
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Ordinele introduse și active se pot vizualiza in tab-ul Ordine, de unde acestea pot � modi�cate
sau anulate în cazul în care acestea nu s-au executat. Pentru vizualizarea tuturor ordinelor
introduse într-o anumită perioadă se va folosi tab-ul Istoric Ordine:

Ordine Contingente

Ordinele contingente sunt ordinele care sunt activate ca urmare a executării unei tranzacții pe
simbolul respectiv în piața principală, iar prețul acesteia îndeplinește criteriile de preț
speci�cate, prin compararea acestuia cu prețul de activare al ordinelor respective. Platforma
de tranzacționare online Arena XT oferă două tipuri de ordine contingente: “stop loss” și “if
touched”. Ordinele contingente au în componență două prețuri: unul de activare (Preț de
declanșare/ Trigger Price) și unul pentru execuție.  Odată activat, ordinul contingent se
comportă precum un ordin normal.
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Tipuri de ordine contingent:

Dacă tipul este 'StopLoss':
 pentru  cumpărare, prețul de activare trebuie să �e mai mare decât prețul ultimei
tranzacții.
 pentru vânzare, prețul de activare trebuie să �e mai mic decât prețul ultimei tranzacții
Dacă tipul este 'If Touched':
 pentru cumpărare, prețul de activare trebuie să �e mai mic decât prețul ultimei tranzacții.
 pentru vânzare, prețul de activare trebuie să �e mai mare decât prețul ultimei tranzacții

Aceste ordine se vor putea vizualiza/ modi�ca/ șterge accesând tab-ul ORDINE:

• N - ordin “obișnuit”
• S - ordin contingent de tip StopLoss
• I - ordin contingent de tip “If Touched”

• T – TAL (trading at last) – ordinul se introduce în perioada de după �xing, daca prețul
setat de către client în prețul de declanșare coincide cu prețul stabilit în urma �xing-ului.
Prețul de execuție se setează: M (market)

Administrare cont

Pentru schimbarea parolei si PIN-ului se utilizează meniul a�at în dreapta sus a ecranului. În
acest meniu se mai pot face și alte setări ale platformei, precum setarea sunetului, setarea
limbii de a�șare (română sau engleza), aspectul interfaței etc.

RESETARE PAROLA și PIN
Parola și PIN-ul pot � resetate din pagina
de logare în platformă sau prin trimiterea
unei solicitări telefonic sau prin e-mail cu
cererea deresetare pe adresa:
resetareparola@goldring.ro

Setarea instrumentelor ca favorite

Setarea instrumentelor ca favorite se realizează din meniul Instrumente. Acestea se pot
seta pentru vizualizarea lor în Market Watch în funcție de preferințele �ecărui utilizator. De
aici se poate deschide și Piața în adâncime apăsând pe simbolul dorit:
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Meniu Ajutor (Help)

Pentru ajutor suplimentar, puteți să accesați Meniul de ajutor al Arenei XT din dreapta sus:

Implementare autenti�care în doi pași

Fiecare utilizator își poate activa sau dezactiva această facilitate urmând următorii pași
după conectarea la aplicație:

• Deschiderea meniului Preferințe;
• Deschiderea tab-ului Autenti�care;
• Activează;
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• Se descarcă pe terminalele mobile deținute de �ecare utilizator (telefon sau tabletă)
aplicația Google Authenticator și cu ajutorul acesteia se scanează codul QR generat pe
ecranul aplicației Arena XT (1). Codul generat de aplicație se va introduce in ecranul (2);
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• Utilizarea codurilor generate de Google Authenticator va devenii obligatorie după
activarea acestei opțiuni, până când aceasta se va dezactiva de către utilizator;

• În cazul în care se schimbă/pierde terminalul mobil pe care este instalat Google
Authenticator și nu mai este posibilă conectarea la platformă, conectarea se poate face
utilizând CODURILE DE BACKUP descărcate din aplicație anterior (conform imaginii de
mai jos) sau contactând Goldring la numărul de telefon 0265.269.195 și solicitând
dezactivarea facilitații de autenti�care în doi pași. Pentru siguranță, vă sugerăm să
descărcați și păstra în siguranță Codurile de backup.

Contact Suport Clienți

+4 0265 269 195

goldring@goldring.ro

www.goldring.ro


