Tutorial ARENA XT
Platforma tranzactionare Arena XT (web)
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De ce ARENA XT?
Accesare platformă
Opțiuni din meniu
Vizualizare Informații Piața
Piața în Adâncime
Fereastra Mesaje
Secțiunea Ticker
Adăugare Ordine
Administrare Cont
Meniul Instrumente
Meniul Help
Autentificarea cu doi factori

De ce ArenaXT pentru tranzacționare?
Informații în timp real
Toate operatiunile sunt efectuate in timp real.
Confirmarile si mesaje de la sistemul central sunt,
de asemenea, primite in timp real.
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Analiză tehnică
Modulul de analiza tehnica ofera utilizatorilor
posibilitatea de a elabora strategii de investitii pe
baza informatiilor de tranzactionare si pe indicatori
specifici pentru acest tip de instrument.
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Securitate
Siguranta platformei si comunicarea intre terminal si
platforma Arena XT, in ceea ce priveste
autentificarea, autorizarea, monitorizarea accesului
si criptarea traficului sunt implementate la
standardele uzitate in industrie.
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Accesibilitate
Platforma este accesata prin Internet, utilizatorul
conectandu-se la Arena XT pe baza datelor de
acces primite.

Monitorizarea activității
Clientul are posibilitatea de a monitoriza toate
instructiunile executate pe contul sau, prin
intermediul rapoartelor detaliate de ordine, tranzactii
si operatiunilor de gestionare la nivel de cont.

Date de piață în timp real.
Incluzand adancimea pietei. Datele de
tranzactionare (date de piata) sunt afisate in
paneluri precum indici, ticker sau market watch.

ACCESARE PLATFORMĂ
Pas 1:

Accesați următorul link: https://interdealer.arenaxt.ro/#/login

Pas 2:

Introduceți datele de autentificare: Utilizator și Parola, primite pe e-mail.
Dacă ați activat autentificarea cu doi factori, atunci introduceți și Cod TOTP.

Pas 3:

Click pe butonul „Autentificare”.

OPȚIUNI DIN MENIU
ORDINE  lista cu ordinele active din piata. Acestea se pot
modifica/anula la click pe numarul ordinului.
ISTORIC ORDINE  lista cu toate ordinele introduse in piata intr-o
anumita perioada.

RETRAGERI  prin intermediul acestui tab, se fac retragerile de bani.
Se face click pe
pentru adaugarea unei cereri de virament. Se va
selecta contul IBAN in care se doreste viramentul, suma solicitata
precum si data la care se doreste efectuarea acestuia.

TRANZACTII  lista cu tranzactiile realizate intr-o anumita zi.
RULAJE  lista cu tranzactiile realizate pe simbol si data. Se pot
vizualiza Castigul/Pierderea realizata in urma tranzactiillor efectuate,
precum si comisioanele generate de aceste tranzactii. Exista
posibilitatea selectiei unei anumite perioade.

PORTOFOLIU  se vizualizeaza portofoliul clientului, atat
instrumentele financiare cat si disponibilitatiile banesti. Exista si o rata
de rentabilitate a portofoliului ROR.
Add Skills – 70%
ROR = 100 * PROFIT PORTOFOLIU / (VALOAREA INITIALA A PORTOFOLIULUI +
INTRARI DE BANI SI INSTRUMENTE CLIENT)

Add Skills – 60%

ACTIVITATE  este un raport in care sunt evidentiate miscarile
efectuate pe contul clientului, intr-o anumita perioada de timp.
Selectand butonul

se pot vizualiza diferite informatii.

GRAFICE - se poate utiliza pentru efectuarea unor analize tehnice pe
anumiti emitenti. Exista posibilitatea aplicarii unor anumiti indicatori,
existand si posibilitatea salvarii acestor analize.

VIZUALIZARE INFORMAȚII PIAȚĂ

MARKET WATCH (sectiunea marcata cu 1)
 aici se vizualizează simbolurile dorite in functie de: Favorite/Piata/Tip de instrument.
 acestea se pot ordona după: Valoarea Totala, Volumul Total, Numarul Tranzactiilor, Variatia Pretului, Alfabetic.

 Tot in sectiunea 1 se afișează date despre piață: Simbol, Pretul, Valoarea/Volumul Tranzactiilor, Primul Pret/Cantitate
la Vanzare/Cumparare.
 Pentru actualizarea datelor se face click pe butonul
 Prin click pe un simbol din Market Watch se
afiseaza optiuni de vizualizare: Registru de Ordine,
Deschidere Grafice, Vizualizarea simbolului pe
website, Eliminati simbolul din Favorite.

 Prin dublu click pe simbol se deschide piata in adancime ce va
aparea in partea dreapta (sectiunea 4 ).

PIAȚA ÎN ADÂNCIME
Secțiune în care se pot vizualiza ordinele existente în piata pe un
anumit simbol, pretul de la un anumit moment, variatia acestuia fata de
referinta, pretul de referinta, pretul maxim/minim si mediu, valoarea
tranzactionata si volumul tranzactionat.
Informatiile despre ordine pot fi afisate individual pe fiecare ordin din piata sau ca si total pe fiecare pret in parte.
In cazul unor simboluri care se tranzactioneaza pe mai multe piete, exista posibilitatea schimbarii acesteia (exista anumite situatii in care nu se pot introduce
ordine pe anumite piete).

FEREASTRA MESAJE
In sectiunea “Mesaje” sunt afisate notificari trimise de sistem cand se executa anumite comenzi
(ordine, tranzactii, etc), stiri transmise prin intermediul BVB, mesaje transmise de catre
administratori catre user.

SECȚIUNEA TICKER
 Aici se vizualizeaza ultimele
tranzactii efectuate in piata.
 Sunt afisate: ora, simbolul, volumul,
pretul si variatia procentuala fata de
pretul de referinta.

ADĂUGARE ORDINE
Din ecranul principal, la click pe butoanele
CUMPARA/VINDE din meniul de sus.

TRANZACTIONARE

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).

Formularul de adăugare Ordin nou prezintă următoarea structură:
 Tipul ordinului (CUMPARARE/VANZARE)
 Simbolul
 Piata pe care se tranzactioneaza (implicit este PRINCIPALA)
 Termenul de valabilitate (DAY/OPEN/GTD)
 Vizibil/Hidden (valoarea minima - echivalentul a 10,000 EURO)

 Cantitatea ordinului
 Pretul (M-in cazul ordinului cu pret la piata)
 PIN-ul

 Ordine pot fi introduse si din tab-ul Portofoliu,
selectand simbolul dorit si alegand din variantele:
cumparare/vanzare/inchide pozitia (ordin de
vanzare a tuturor detinerilor).

 Ordinele introduse si active se pot vizualiza in
tab-ul Ordine, de unde acestea pot fi modificate
sau anulate in cazul in care acestea nu s-au
executat.
 Pentru a vizualiza toate ordinele introduse intr-o
anumita perioada se va folosi tab-ul Istoric
Ordine,vezi imaginea de mai jos.

MENIUL INSTRUMENTE

MENIUL HELP

 setarea instrumentelor ca si favorite se realizeaza din
meniul Instrumente;
 acestea se pot seta pentru vizualizarea lor in Market
Watch in functie de preferintele fiecarui utilizator. De aici se
poate deschide si Piata in adancime apasand pe simbolul
dorit.

 puteti sa accesati Meniul de ajutor al Platformei Arena
XT din stanga sus;

ADMINISTRARE Infographic
CONT

Style

 Pentru schimbarea PAROLEI si PIN-ului se utilizeaza meniul aflat in
dreapta sus a ecranului.
 In acest meniu se mai pot face si alte setari ale platformei, precum
setarea sunetului, limbii (romana/engleza), aspectului, etc.

AUTENTIFICAREA CU DOI FACTORI
1. Se acceseaza meniul Preferinte→Autentificare
2. Click pe Activeaza;

4. Aplicatia Google Authenticator va genera un cod
care va fi introdus în câmpul Cod TOTP, împreună cu
Utilizator și Parola.

!

Atat la activare, dezactivare, cat si la resetarea autentificarii cu doi factori, utilizatorul va trebui
sa-si confirme optiunea prin introducerea codului TOTP corespunzator.

3. Se descarca pe telefon aplicatia Google Authenticator si cu ajutorul
acesteia se scaneaza codul QR generat pe ecranul aplicatiei Arena XT (1).
Codul generat de aplicatie se va introduce in ecranul (2);

!! Important de mentionat
descarcare.

sunt

codurile de backup. Acestea se regenereaza la fiecare

!!! In cazul pierderii dispozitivului mobil pe care este instalat Google Authenticator, conectarea
se poate face utilizand CODURILE DE BACKUP descarcate din aplicatie anterior. Pentru
siguranta va sugeram sa descarcati si pastra in siguranta Codurile de backup.
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