VAROITUS SIJOITTAJILLE

ESMA VAROITTAA PIENSIJOITTAJIA ONLINESIJOITTAMISEN SUDENKUOPISTA

Keskeiset kohdat
Ole tietoinen online-sijoittamiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
Tarkista että yrityksen toiminta on luvallista
Suhtaudu varovasti lupauksiin suurista voitoista
Seuraa ohjelmistoja, jotka käyvät automaattisesti kauppaa puolestasi
Ole erityisen varovainen tilanteissa, joissa sinulta tiedustellaan luottokorttitietojasi
Jos et ymmärrä, mitä tarjous pitää sisällään, älä sijoita
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Miksi ESMA lähettää tämän varoituksen?
Internet on kaksisuuntainen tie

Piensijoittajat etsivät hyvää tuottoa

Internet on yrityksille juuri sopiva kanava,
jonka kautta ne markkinoivat yhä enemmän
sijoitustuotteita piensijoittajille.

Internetin käyttö on nopea ja suora tapa sijoittaa rahaa


Voit koota tietoa nopeasti ja ilmaiseksi

Yritykset tarjoavat internetissä suoraa
pääsyä järjestelmiinsä, ja verkossa toimivien
monien erityyppisten sähköisen onlinekauppapaikkojen,
älypuhelinten
tai
erilaisten matkapuhelinpalvelujen kautta
pääsee nopeasti ja helposti käsiksi
rahamarkkinoiden erilaisiin tuotteisiin.<.



Saatat säästää rahaa “mutkattoman” palvelun avulla



Tuntuu varmemmalta toimia itse keräämäsi asiatiedon
varassa kuin keskustella sijoitusvaihtoehdoista kokeneen
neuvojan kanssa.

Sijoittajat etsivät aina parasta tuottoa rahoilleen. Korkeisiin
tuottoihin on vaikeaa pasta käsiksi nopeasti ja helposti erityisesti
tällä hetkellä, kun korot ovat alhaalla, epävakaus vain jatkuu ja
rahamarkkinoiden muutoksia on vaikeaa ennakoida
Korkeita tuottoja etsiessään sijoittajat saattavat harkita netistä
löytyviä vähemmän tuttuja tuotteita ja yrityksiä.

Kuitenkin …
Sinua saatetaan joskus sangen aggressiivisiakin myynti- ja markkinointikeinoja käyttäen sijoittamaan tai ryhtymään
tiettyjen verkkosivustojen käyttäjäksi (esim. erikoistarjouksin tai ilmaislahjoin tai tarjoamalla tutustumismielessä
ilmaista pääsyä tarjottavaan järjestelmään)
Tapaamiset ja paperiasioiden hoitaminen paikan päällä saattavat toisinaan olla rasittavia, mutta estävät sinua
ryhtymästä liian hätäisesti johonkin liiketoimeen
Kaikilla internetissä toimivilla yrityksillä ei suinkaan ole lupaa sijoitustarjousten tekemiseen, vaan niiden toimilupa
saattaa oikeuttaa ne vain jonkin muun toiminnan harjoittamiseen tai ne saattavat toimia laittomasti myydessään
riskialttiita tai olemattomia tuotteita varomattomille.
Vaikka monet näistä yrityksistä saattavat vaikuttaa vakavasti otettavilta ja aidoilta, ne eivät aina välttämättä sitä ole.
Siinä missä jonkin yrityksen toimipaikassa käyminen ja fyysinen asiointi sijoitusneuvojien kanssa saattaa auttaa
sinua arvioimaan yrityksen uskottavuutta, saattavat verkkosivustot olla näppärästi tehtyjä markkinointivälineitä,
jotka eivät välttämättä vastaa asioiden todellista tilaa.
ESMA on yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa voinut havaita, että luvatonta verkkotoimintaa koskevat
sijoittajien valitukset ovat lisääntymässä.
Mainostamista koskevista toimintasäännöistä huolimatta kaikki näkemäsi mainonta ei ole niiden mukaista .
Esimerkiksi tietoa sijoittajille ei joko ole lainkaan tai sitä on vain vähän, ja joskus tarjolla olevakin tieto on
harhaanjohtavaa

.
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Turvallinen sijoittaminen
Mistä sinun pitää olla tietoinen?<

mahdollisuuksia
virtuaalisalkuilla
tapahtuvaan
sijoituskauppaan, mikä saattaa saada sinutkin
ryhtymään varsinaiseen sijoittamiseen
Ole
varuillasi
”ilmaisen” rahan
suhteen:

Jos sijoitusyrityksen verkkosivustolta ei käy
selkeästi ilmi, että sillä on lupa toimintansa
harjoittamiseen, sillä ei mitä todennäköisimmin
ole valtuuksia toimintaansa.
Jos yritys vaikuttaa toimivan luvallisesti,
tarkista silti sen valtuudet kahteen kertaan.
Tästä kertovat myös monet ilmi tulleet yritysten
väärin perustein esittämät väittämät.
Luettelo asianmukaisista yrityksistä löytyy oman
maasi sääntelyviranomaisten verkkosivustolta.
Jos jokin kuulosta liian hyvältä ollakseen totta,
asia on luultavasti juuri niin.
Online-ilmoitukset ja väittämät saattavat olla
hyvinkin
houkuttelevia.
Ole
erityisen
varovainen, kun kuulet väitettävän, että jokin
sijoitus antaa uskomattoman tuoton tai jos sillä
väitetään
olevan
hurjat
nousunäkymät.
Tämänkaltaiset väittämät viestivät usein siitä,
että kyseessä ovat suuria riskejä sisältävät
sijoitukset tai mahdollisesti pelkkä petos.
Ole varuillasi, kun näet käytettävän käsitteitä
turvallinen, varma, suojattu ja taattu. Kaikkeen
sijoittamiseen liittyy tietty määrä riskejä, mikä
näkyy odotettavissa olevassa tuotossa. Jos
yritykset
käyttävät
tällaisia
ilmauksia
mainonnassaan, niiden on ilmoitettava selkeästi,
mitä niillä tarkoitetaan.
Mieti, ovatko
rahamarkkinoita koskeva tietämyksesi ja
kokemuksesi riittäviä ymmärtääksesi täysin
riskien ja tuoton osalta sijoitusta, jonka olet
aikeissa tehdä.

Myynninedistämismielessä tehtävät tarjoukset kuten
“10 % takaisin käteen” tai jopa ”500 euroa tiliä
avatessa” ovat hyviä esimerkkejä juonista, joilla sinua
houkutellaan.
Kun käytät online-kauppapaikkoja, sinun on
varottava käyttämästä ohjelmistoja, jotka tekevät
automaattisesti kauppaa puolestasi. Tällä tavalla
hoidettuina liiketoimesi saattavat karata hallinnasta.
Varo antamasta luottokorttitietojasi. Tiliäsi saatetaan
veloittaa saman tien ilman suostumustasi, ja rahojen
takaisin saaminen saattaa olla erittäin vaikeaa.
Useimmissa tapauksissa, kun käytät internetissä omin
päin tapahtuvassa sijoittamisessa
Internetissä omin päin – so. silloin, kun et saa
yritykseltä sinulle myytävää tai tarjottavaa tuotetta
koskevaa neuvontaa - tapahtuvassa sijoittamisessa
yrityksellä täytyy olla olemassa keinot, joilla se voi
tarkistaa tietämystäsi ja kokemustasi. Tämä voi
tapahtua
esittämällä
kysymyksiä
seuraavista
seikoista:


aiemmin
tuntemistasi
tuotetyypeistä;



aiempien
sijoituskauppojesi
laajuudesta ja tiheydestä

palvelu-

ja

luonteesta,

Ole selvillä asiaan liittyvistä kustannuksista.
Yritysten on annettava sinulle asianmukainen
tieto.

Luettelo ei ole tyhjentävä

Sijoituspalvelujaan internetissä kauppaavat
yritykset tarjoavat auliisti koulutuksia tai

Näiden eri vaiheiden keskeisenä tavoitteena on
selvittää tietämystäsi ja kokemustasi sijoittamisesta
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tarjottavaan tai kysyttävään erityistuotteeseen tai -palveluun liittyvällä alueella sekä tarkistaa, ymmärrätkö
tuotteeseen liittyvät riskit . Se antaa yritykselle mahdollisuuden arvioida, onko tuote sinulle sopiva vai ei.
Yrityksen on varoitettava sinua, jos tuote ei ole sinulle sopiva ja sinun on tällöin suhtauduttava huolellisesti
tällaiseen varoitukseen.
Ennen sijoituksen tekemistä on tärkeää, että luet huolellisesti kaiken markkinoinnissa käytettävän aineiston
ja sopimuksen sekä muut mahdolliset oikeudelliset asiakirjat ja myös ymmärrät niiden sisällön
Etsi internetistä tietoa yrityksestä, jonka kanssa aiot ryhtyä tekemisiin. Saatat saada myös julkisista
lähteistä tietoa muiden sijoittajien, kuluttajasuojajärjestöjen tai lehdistön kokemuksista ja havainnoista.

Mitä voit suojautua?
Säästä paperijäljennös online-muotoisesta liiketoimestasi ja ole varovainen verkkosivustojen
turvatoimintojen suhteen. Tämä sen varmistamiseksi, että henkilökohtaiset tiedot kulkevat varmennetussa
ympäristössä.
Tarkista aina, onko yrityksellä oikeus toimia omassa maassasi osoitteesta http://www.esma.europa.eu/
page/Investment-Firms tai yrityksen kansallisen valvontaviranomaisen verkkosivustolta.
Jos jollakin yrityksellä ei ole virallista lupaa sijoituspalvelutoimintaan, se ei saa niitä myöskään tarjota.
Tällöin se ei muita todennäköisemmin myöskään noudata sijoittajien suojaksi laadittuja sääntöjä.
Jos asioit sellaisen yrityksen kanssa, jolla ei ole virallista lupaa sijoituspalvelutoimintaan, olet tilanteessa,
jossa menetät rahasi riippumatta suoritetun liiketoimen tuloksesta ja sinulla ei ole mahdollisuutta päästä
niiden kansallisten turvajärjestelyjen piiriin, joita on tarjolla luvallisten yritysten kanssa toimiville
sijoittajille.
Säilytä tulostetussa muodossa kaikki asiaan liittyvä tieto. Tämä tieto saattaa olla tarpeen, jos joudut
tekemään valituksen.

Lisätietoja
Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma jostakin, voit ottaa yhteyttä oman maasi
sääntelyviranomaiseen. Kaikki kansalliset sääntelyviranomaiset ja niiden verkkosivustot käsittävä luettelo löytyy ESMAn verkkosivustolta osoitteesta http://
www.esma.europa.eu/investor-corner

