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Avantajele schimbului automat

Economisiți timp
Nu sunteți nevoiți să urmăriți continuu evoluția cursului pentru 
a obține profit sau pentru a reduce pierderile. Order-ul valutar 
monitorizează cursul dvs. 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

Limite joase 
O comandă de Ordin Valutar se poate realiza de la suma 
de 10.000 EUR sau 10.000 USD și echivalentul acestei valori 
pentru alte monede..

Schimb de 16 valute
Order-ul poate fi încheiat în valutele: EUR, USD, PLN, GBP, 
CHF, CZK, NOK, SEK, DKK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, RON, CNY.

Stabiliți-vă limitele
Două concepte, TAKE PROFIT și STOP LOSS, determină 
instrucțiunile dvs. pentru cumpărarea sau vânzarea automată 
a valutei la cursul solicitat de dvs. sau la cursul minim acceptat 
de dvs.

Cum funcționează totul

Sunați la departamentul dealing. Negociați monitorizarea 
obligatorie a cursului în intervalul de timp stabilit.

De la departamentul dealing obțineți 
prin e-mail confirmarea Order-ului negociat.
 

Citfin monitorizează în locul dvs. evoluția pe piață a cursului
de schimb exact conform cerințelor. Chiar și tot timpul anului.

Order-ul se realizează automat, la atingerea nivelului 
solicitat al cursului de schimb. Sunteți informat prin e-mail
de efectuarea Order-ului. 

Dealerul vă va contacta telefonic și veți stabili împreună 
termenii de decontare a Order-ului deja executat.

Dacă cursul de schimb nu atinge cursul specificat, 
atunci Ordin-ul valutar se anulează.



Tipuri de Ordin Valutar

TAKE PROFIT ORDIN

• Cursul actual pentru achiziția de EUR din RON este de 4,8297 EURRON.

• Clientul dorește un curs de schimb mai avantajos, de aceea 
negociază un Ordin Valutar pentru a achiziția de EUR din RON 
pentru un curs de schimb de 4,8028 EURRON.

• Ordinul Valutar va fi executat imediat ce se atinge rata de schimb 
solicitată. 

STOP LOSS ORDIN 

• Cursul actual pentru achiziția de EUR din RON este de 4,8297 EURRON.

• Clientul nu dorește să achiziționeze EUR din RON deocamdată, 

• însă se teme că RON s-ar putea deprecia.

• Încheie un Ordin Valutar la cursul de 4,8567 EUR, care este cel mai 
prost curs de schimb valutar la care este dispus să cumpere EUR. 
În acest fel, el se asigură că nu va cumpăra mai rău decât acest 
curs de schimb.

• Ordinul valutar se realizează dacă RON se va deprecia, 
și va ajunge la cursul de schimb 4,8567 EURRON.

Combinație între TAKE PROFIT și STOP LOSS

• Cursul actual pentru achiziția de EUR din RON este de 4,8567 EURRON.

• Clientul dorește să achiziționeze EUR din RON pentru un curs 
de schimb mai avantajos, ideal ar fi 4,8028 EURRON 
(TAKE PROFIT ORDIN).

• Cu toate acestea, în cazul în care RON s-ar deprecia, cursul 
de schimb valutar cel mai dezavantajos pentru care clientul 
este dispus să realizeze schimbul valutar  este de 4,8567 EURRON 
(STOP LOSS ORDIN).

• Clientul, prin urmare, negociază o combinație de Ordin Valutar.

• Ordinul valutar se realizează dacă, RON se va aprecia și va ajunge 
la cursul de 4,8028 EUR sau deprecia până la 4,8567 EUR.

• În cazul în care niciuna dintre aceste situații nu se realizează, 
RON nu atinge niciuna dintre limitele cursului de schimb solicitat, 
Ordinul Valutar expiră.

TAKE PROFIT ORDIN

4,8028 EURRON

CURSUL DE SCHIMB ACTUAL STOP LOSS ORDIN

4,8297 EURRON 4,8567 EURRON
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