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VAROITUS SIJOITTAJILLE
Kaupankäynti valuuttamarkkinoilla (forex)
EAMV (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen)
• varoittaa sijoittajia käymästä kauppaa luvatta toimivien
valuuttasijoituksia tarjoavien yritysten kanssa ja
• varoittaa piensijoittajia valuuttakaupan pääasiallisista riskeistä

Keskeiset viestit
•

Selvitä asiat: tarkista, onko yrityksellä toimilupa.

•

Älä käytä rahasummia, joita sinulla ei ole varaa menettää; voit hävitä enemmän kuin
oman sijoituksesi.

•

Muista, että joidenkin tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen voi olla harhaanjohtavaa.
•

Ole perillä riskeistä.

Miksi EAMV antaa tämän varoituksen?
1.

Olemme panneet merkille, että joissakin Euroopan unionin valtioissa on yhä enemmän luvatta
toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat valuuttajohdannaisia valuuttamarkkinoilla (esimerkiksi
hinnanerosopimukset, valuuttatermiinit ja "rolling spot" -sopimukset), tai foorumeja,
kaupankäyntialustoja, joilla voi käydä kauppaa niillä. Varoitamme sen vuoksi sijoittajia käymästä
kauppaa luvatta toimivien valuuttasijoituksia tarjoavien yritysten kanssa.

2.

Kiinnitämme myös piensijoittajien huomiota valuuttakaupan pääasiallisiin riskeihin.

Mistä valuuttasijoituksissa tai valuuttakaupassa on kyse?
3.

Valuuttamarkkinat (joita kutsutaan myös "forex-markkinoiksi" tai "fx-markkinoiksi") ovat
maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita, joilla käydään kauppaa kaikilla maailman valuutoilla.
Kyseessä on kansainvälinen verkosto, jolla ei ole kiinteää fyysistä sijaintia (eli se toimii
"hajautetusti"). Nämä markkinat ovat sopimusmarkkinoita (OTC-markkinat), joilla välittäjät ja
valuuttadiilerit neuvottelevat suoraan toistensa kanssa.

4.

Valuuttamarkkinoiden osapuolet (esimerkiksi pankit, sijoituspalveluyritykset, hedge-rahastot,
piensijoittajien valuuttavälittäjät ja sinä, piensijoittaja) ostavat, myyvät ja käyvät kauppaa
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valuutoilla. Voit päästä pienen rahamäärän, tietokoneen ja internet-yhteyden avulla helposti näille
markkinoille käyttämään useita verkossa olevia valuutanvälittäjien tarjoamia kaupankäyntialustoja.
5.

Valuuttasijoittaminen ei ole tarkoitettu varomattomille tai riskejä kaihtaville sijoittajille, mikä pätee
kaikkiin monimutkaisiin sijoituksiin tai sellaisiin tuotteisiin tehtäviin sijoituksiin, joiden arvo
heilahtelee. Jos olet näille markkinoille osallistumista harkitseva piensijoittaja, sinun pitäisi olla
niistä täysin perillä ja tietoinen pääasiallisista valuuttakauppaan liittyvistä riskeistä. Näin voit tehdä
tietoisen päätöksen ennen sijoittamista.

6.

Jos olet epävarma, kysy neuvoa pätevältä rahoitusneuvojalta, joka ei ole riippuvainen
valuutanvälittäjästä ja johon luotat.

Miksi sijoittajien olisi vältettävä käymästä kauppaa ilman lupaa ja sääntelyn ulkopuolella
toimivien yritysten kanssa?
7.

Monet yritykset tai valuutanvälittäjät tarjoavat lainmukaisia valuuttapalveluja ja -tuotteita. Jotkin
yritykset ovat kuitenkin sääntelyn ulkopuolella, ja niillä ei ole lupaa tarjota näitä palveluja tai
tuotteita (mukaan luettuina kaupankäyntialustat).

8.

Jos etsit verkossa toimivaa valuuttavälittäjää tai jos sinuun ottaa yhteyttä yritys tai henkilö, joka
tarjoaa näitä palveluja tai tuotteita, jotkut niistä eivät ehkä ilmoita, kuuluvatko ne sääntelyn piiriin,
tai väittävät valheellisesti olevansa rekisteröityjä, toimivansa luvallisesti ja kuuluvansa sääntelyn
piiriin. Jotkut väittävät jopa valheellisesti, että EAMV on rekisteröinyt tai valtuuttanut ne taikka että
se sääntelee niitä, mutta EAMV ei myönnä lupia eikä sääntele välittäjiä tai minkäänlaisia muita
sijoituspalveluyrityksiä. Se on Euroopan unionin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tehtävä.

9.

Varo kaikenlaista luvatonta toimintaa: ennen kuin sitoudut mihinkään, varmista kotimaasi
sääntelyviranomaiselta, onko välittäjä merkitty luetteloon tai rekisteriin ja onko sillä lupa tarjota
kyseisiä tuotteita tai palveluja.

10. Monet sääntelyviranomaiset pitävät luetteloa luvattomasti toimivista valuuttasijoituksia tarjoavista
yrityksistä (ja/tai sivustoista).
11.

Jos yrityksellä ei ole lupaa (tai se ei kuulu sääntelyn piiriin), sen ei tarvitse noudattaa
sijoittajansuojaa koskevia sääntöjä, kuten asiakasvarojen suojaamista, selkeiden tietojen esittämistä,
riskien esittämistä, soveltuvuusnäkökohtia ja valitusten käsittelyä. Jos asiat sujuvat huonosti, sinulla
ei ole mahdollisuutta valitusmenettelyyn (rahoitusalan asioissa kyseeseen tulevat
kuluttaja-asiamiehet) tai korvausjärjestelyihin.

Mitkä ovat piensijoittajien käymään valuuttakauppaan liittyvät pääasialliset riskit?
Monimutkaisuus
12.

Kaikki valuuttakauppaan liittyvät toimet eivät ole mutkattomia. Jos et ymmärrä tiettyjen
valuuttajohdannaisiin liittyvien liiketoimien monimutkaisuutta, sinun olisi toimittava varoen.

13. Ennen kuin päätät käydä kauppaa, sinun olisi harkittava huolellisesti sijoitustavoitteitasi,
kokemustasoasi ja riskinottohalukkuuttasi.
Valuuttakurssien heilahtelu
14.

Valuuttakurssien heilahtelu riippuu monesta tekijästä, kuten poliittisesta tilanteesta, koroista,
rahapolitiikasta ja inflaatiosta. Heilahtelu on arvaamatonta, ja markkinat voivat yhtäkkiä kääntyä
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etujasi vastaan. Tämä vaikuttaa valuuttakauppasopimuksesi hintaan ja siihen liittyviin mahdollisiin
voittoihin ja tappioihin.
Vipuvaikutus
15.

Aloittaessasi kaupankäynnin annat rahasumman (jota kutsutaan myös nimityksellä "marginaali",
"tili" tai "vakuus") valuutanvälittäjäsi haltuun. Voit käydä kauppaa jopa pienellä rahasummalla
suuresta valuuttamäärästä. Tämä johtuu siitä, että eräillä valuuttakaupan tuotteilla on suuri
vipuvaikutus.

16.

Mitä pienempi sijoitus on suhteessa sopimuksen arvoon, sitä suurempi on vipuvaikutus. Ja mitä
suurempi vipuvaikutus on, sitä todennäköisemmin menetät koko sijoituksesi, jos valuuttakurssit
liikkuvat ennalta arvaamattomaan suuntaan.

17.

Kun teet tällaisen sijoituksen, sinun olisi tarkistettava valuutanvälittäjältä, mitä tapahtuu, kun
sijoitus on tappiollinen. On erittäin tärkeä ymmärtää, että vaikka vipuvaikutus voi lisätä sijoittamasi
pääoman tuottoa, se voi myös toimia sinua vastaan ja lisätä huomattavasti tappioita. On riski, että
voit menettää jonkin verran, kaiken tai jopa enemmän kuin mitä alkuperäinen sijoituksesi oli.

18.

Jos tappioita aiheutuu, valuutanvälittäjällä voi olla oikeus purkaa sijoitus, mikä aiheuttaa sen, että
menetät vipuvaikutuksen marginaalin. Tämä lisää sijoittajan kannalta huomattavasti sijoituksesta
aiheutuvia kustannuksia.

19.

Jos esimerkiksi sijoitat sata euroa ja vipuvaikutuskerroin on 200, olet velkaa 2 000 euroa, jos
instrumenttisi arvo laskee 10 prosenttia (10 prosenttia sadasta kerrottuna 200:lla). Tämän lisäksi
joudut ehkä maksamaan tapahtumamaksuja ja/tai rahoituskuluja.

20.

Muutamissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on käynyt ilmi, että jotkut piensijoittajat kärsivät
huomattavia tappioita näillä markkinoilla. Sinun ei pitäisi sijoittaa rahaa, jota sinulla ei ole varaa
menettää.

Markkinointikampanjat
21.

Kuten muidenkin rahoitustuotteiden kohdalla, on tärkeää, että luet markkinointiaineiston ja
sopimuksen tai oikeudelliset asiakirjat huolellisesti. Ole varovainen: jotkin mainokset voivat olla
harhaanjohtavia ja kannustaa sinua sijoittamaan ilman, että maksuihin liittyviä riskejä selitetään.
Tarjoukset "virtuaalisalkkuja" koskevasta opastuksesta tai kaupankäynnistä voivat myös kannustaa
sinua sijoittamaan. Jotkut valuutanvälittäjät tekevät mainostarjouksia, esimerkiksi "10 prosenttia
rahasta takaisin aina 500 euroon saakka, kun avaat tilin marraskuussa: avaa se nyt". Suhtaudu
varoen ilmaiseen rahaan.

22.

Älä unohda, että kaikilla rahoitustoimilla on tietty määrä riskejä. Mikään ei ole "taattua", ja voit
mahdollisesti menettää kaikki rahasi. Jos et ole täysin tietoinen, miten valuuttakauppa toimii, älä
anna houkutella itseäsi sijoittamaan siihen.

Verkkokauppa
23.

Kun käytät verkossa sähköistä alustaa valuuttakauppaan, kannattaa olla varovainen, kun käytät
ohjelmistoja, jotka suorittavat automaattisesti valuuttakaupan liiketoimia. Voi olla, että et pysty
hallitsemaan suoritettuja liiketoimia.
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24.

Kannattaa olla myös varovainen, kun sinua pyydetään antamaan luottokorttitietosi valuuttakaupan
aloittamista varten. Tiliäsi voidaan veloittaa suoraan ilman suostumustasi, ja rahojen takaisin
saaminen voi olla erittäin vaikeaa.

Lisätietoja
25. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma, ota yhteys kotimaasi kansalliseen
sääntelyviranomaiseen. Verkkosivuillamme on luettelo kaikista kansallisista sääntelyviranomaisista
ja niiden verkkosivuista.
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