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ADVARSEL TIL INVESTORER 

Valutahandel (forex) 

ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) 

• advarer investorer mod handel med uautoriserede firmaer, der tilbyder 
investeringer i udenlandsk valuta, og 

• oplyser detailinvestorer om de største risici i forbindelse med 
forex-handel 

 

Nøglebudskaber 

• Lav dit hjemmearbejde: Undersøg, om firmaet er autoriseret. 

• Invester ikke penge, som du ikke har råd til at tabe; du kan tabe mere end din 
oprindelige investering. 

• Vær opmærksom på, at nogle produkt- eller servicetilbud kan være vildledende. 

• Kend risiciene. 
 

Hvorfor udsteder ESMA denne advarsel? 

1. Vi har i visse EU-medlemsstater konstateret en stigning i antallet af uautoriserede firmaer, der 
tilbyder transaktioner eller platforme for handel med valutaderivater på forex-markedet (såsom 
"differencekontrakter" [CFD'er], "valutaforwards" og "rullende spotkontrakter"). Derfor advarer vi 
investorer mod at handle med uautoriserede firmaer, som tilbyder investeringer i udenlandsk valuta. 

2. Vi oplyser også detailinvestorer om de største risici forbundet med forex-handel. 

Hvad er valutainvesteringer (forex) eller forex-handel? 

3. Markedet for valutahandel (også kaldet "forex-markedet", "FX-markedet" eller "valutamarkedet") 
er et globalt finansielt marked, der handler med alle valutaer i verden. Det er et internationalt 
netværk, der ikke har nogen fast, fysisk lokalitet (dvs. at det er "decentraliseret"). Det er et 
OTC-marked, hvor mæglere og forhandlere ("formidlere") forhandler direkte med hinanden. 

4. Forex-markedsdeltagere (f.eks. banker, investeringsfirmaer, hedgefonde, forex-mæglere i 
detailleddet og dig – detailinvestoren) køber, sælger og handler med valuta. Selv med et mindre 
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pengebeløb og adgang til computer og internet kan du nemt få adgang til markedet ved hjælp af 
forskellige elektroniske onlinehandelsplatforme, som forex-mæglere stiller til rådighed. 

5. Som det er tilfældet for alle investeringer i komplekse eller volatile produkter, er investeringer på 
valutamarkedet ikke noget for uforsigtige investorer eller investorer, der ikke er villige til at løbe 
risici. Hvis du er detailinvestor og overvejer at deltage i dette marked, bør du vide fuldt ud, hvordan 
markedet fungerer, og være opmærksom på de væsentligste risici, der er forbundet med handel med 
udenlandsk valuta, således at du er i stand til at træffe en informeret beslutning, før du investerer. 

6. Hvis du er i tvivl, skal du søge rådgivning hos en professionel finansrådgiver, der er uafhængig af 
forex-mægleren, og som du har tillid til. 

Hvorfor bør investorer undgå at handle med uautoriserede og uregulerede firmaer? 

7. Mange firmaer eller forex-mæglere tilbyder legitime valutaprodukter og -ydelser.  Men der er 
nogle firmaer, som hverken er reguleret eller autoriseret til at levere disse produkter eller ydelser 
(herunder handelsplatforme). 

8. Når du leder efter en forex-mægler eller kontaktes af firmaer eller enkeltpersoner, der tilbyder disse 
produkter eller ydelser, kan du støde på nogle, som ikke angiver, hvorvidt de er reguleret, eller 
urigtigt påstår, at de er registreret, autoriseret eller reguleret. Nogle påstår urigtigt, at de er 
registreret, autoriseret og reguleret af ESMA – men vi giver hverken autorisation til eller regulerer 
mæglere eller andre typer investeringsfirmaer. Dette arbejde udføres af tilsynsmyndighederne i 
EU-medlemsstaterne. 

9. Vær opmærksom på enhver uautoriseret aktivitet: Før du indgår en forpligtelse, skal du kontakte 
tilsynsmyndigheden i dit land for at få oplyst, om mægleren er registreret og autoriseret til at levere 
disse produkter eller ydelser. 

10. Mange tilsynsmyndigheder fører en liste over firmaer (og/eller websteder), der tilbyder 
forex-investeringer, men som ikke har autorisation hertil. 

11. Hvis et firma ikke er autoriseret (eller reguleret), skal det ikke overholde regler om 
investorbeskyttelse, f.eks. beskyttelse af kundeaktiver, klare oplysninger, oplysninger om risici, 
egnethed og behandling af klager. Du vil ikke have adgang til klageprocedurer (finansombudsmænd) 
eller erstatningsordninger, hvis tingene går galt. 

Hvilke er de største risici i forbindelse med forex-handel i detailleddet? 

Kompleksitet 

12. Ikke alle forex-transaktioner er ukomplicerede. Du skal være forsigtig, hvis du ikke forstår den 
komplekse karakter af visse transaktioner i valutaderivater. 

13. Før du beslutter dig for at handle, bør du gøre dig nøje overvejelser om investeringsmål, 
erfaringsniveau og risikovillighed. 

Volatilitet 

14. Valutakursfluktuationer afhænger af flere faktorer, herunder den politiske situation, rentesatser, 
pengepolitik og inflation. De er uforudsigelige, og markedet kan pludselig bevæge sig i en for dig 
ugunstig retning. Dette vil påvirke prisen på din forex-kontrakt og dermed forbundne potentielle 
gevinster og tab. 
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Gearing 

15. For at begynde at handle skal du deponere et pengebeløb (også kaldet en "margin", "konto" eller et 
"sikkerhedsdepositum") hos din forex-mægler. Selv med et mindre pengebeløb får du mulighed for 
at handle store mængder valuta. Det skyldes det forhold, at nogle forex-handelsprodukter er højt 
"gearet". 

16. Jo mindre depositummet er i forhold til kontraktens underliggende værdi, desto større er gearingen. 
Og jo højere gearing, desto større er sandsynligheden for, at du mister hele din investering, hvis 
valutakurserne bevæger sig i en retning, som du ikke havde forventet. 

17. Hvis du har planer om at foretage en gearet investering, bør du undersøge hos forex-mægleren, hvad 
der vil ske, hvis din investering genererer et tab. Det er meget vigtigt at holde sig for øje, at selv om 
gearing kan øge afkastet på din investering, kan det også øge dine tab. Der er en risiko for, at du kan 
miste en del af, hele, eller sågar mere end din indledende investering. 

18. Hvis der genereres et tab, kan forex-mægleren være berettiget til at afvikle investeringen, hvilket vil 
udløse tab af din margin. Det betyder en markant forøgelse af investorens omkostninger i 
forbindelse med investeringen. 

19. Hvis du eksempelvis investerer 100 EUR med en gearing på 200, vil du kunne tjene 2 000 EUR, 
hvis instrumentets værdi reduceres med 10 % (10 % af 100 multipliceret med 200). Derudover kan 
du være forpligtet til at betale transaktionsgebyrer og/eller finansieringsomkostninger. 

20. I enkelte EU-medlemsstater er det påvist, at nogle detailinvestorer lider betydelige tab i markedet. 
Du skal ikke investere penge, som du ikke har råd til at miste. 

Markedsføringskampagner 

21. Som med ethvert andet finansielt produkt er det vigtigt at læse markedsføringsmaterialet og 
kontrakten eller de juridiske dokumenter grundigt igennem. Vær opmærksom på, at nogle reklamer 
kan være misvisende og vil have dig til at investere, uden at du informeres klart og tydeligt om de 
hermed forbundne risici og gebyrer. Tilbud om kurser i eller handel med "virtuelle porteføljer" kan 
også anspore dig til at investere. Og nogle forex-mæglere benytter sig af tilbud såsom "10 % 
cash-back op til 500 EUR ved åbning af en konto i november: Ansøg Nu". Vær forsigtig med gratis 
penge. 

22. Glem ikke, at alle finansielle transaktioner er forbundet med en vis risiko. Der er ingen garantier, og 
du kan potentielt miste alle dine penge. Hvis du ikke helt forstår, hvordan en forex-handel foregår, 
skal du ikke lade dig overtale til at foretage investeringer heri. 

Internethandel 

23. Ved anvendelse af elektroniske onlineplatforme til forex-handel, bør du være forsigtig med at bruge 
software, som automatisk genererer valutatransaktioner. Du kan miste kontrollen over alle 
gennemførte transaktioner. 

24. Desuden bør du være forsigtig, hvis du bliver bedt om at oplyse dine kreditkortoplysninger for at 
kunne begynde forex-handel. Din konto kan debiteres direkte uden dit samtykke, og det kan være 
meget vanskeligt at få pengene tilbagebetalt. 
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Yderligere oplysninger 

25. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du kontakte tilsynsmyndigheden i dit eget land. 
På vores websted findes der en liste over alle nationale tilsynsmyndigheder og deres websteder. 


