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WAARSCHUWING AAN BELEGGERS
Handel in valuta
ESMA (de Europese Autoriteit voor effecten en markten)
• waarschuwt beleggers om geen zaken te doen met bedrijven zonder
vergunning die de mogelijkheid bieden te beleggen in valuta, en
• waarschuwt kleine beleggers voor de belangrijkste risico's die zijn
verbonden aan de valutahandel

Belangrijkste adviezen
•
•
•

Bereid u goed voor: ga na of de onderneming een vergunning heeft.

Gebruik geen geld dat u niet kunt missen; u verliest mogelijk meer geld dan uw
oorspronkelijke inleg.

Houd er rekening mee dat sommige aanbiedingen van producten en diensten misleidend
kunnen zijn.
•

Weet wat de risico's zijn.

Waarom wil de ESMA u waarschuwen?
1.

We hebben geconstateerd dat in een aantal EU-landen ondernemingen zonder vergunning steeds
vaker transacties of handelsplatforms aanbieden in valutaderivaten op de valutamarkt (waaronder
'contracts for difference' [CFD's], ‘FX forwards’, en ‘rolling spot contracts’). Daarom willen we
beleggers waarschuwen om geen zaken te doen met ondernemingen zonder vergunning die
beleggingen in valuta aanbieden.

2.

Daarnaast willen we kleine beleggers waarschuwen voor de belangrijkste risico's die zijn verbonden
aan de valutahandel.

Wat zijn beleggingen in valuta, of de valutahandel?
3.

De valutamarkt is een mondiale financiële markt waarop alle valuta van de wereld worden
verhandeld. De valutamarkt is een internationaal netwerk zonder vaste fysieke locatie (d.w.z. zij is
'gedecentraliseerd'). Zij is een over-the-counter(OTC)-markt waarop valutamakelaars en handelaren
('tussenpersonen') rechtstreeks met elkaar onderhandelen.
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4.

Valutamarktdeelnemers (waaronder banken, beleggingsondernemingen, hedgefondsen, kleine
valutahandelaren en u – de kleine belegger) kopen, verkopen en handelen in valuta. Met slechts een
klein bedrag en toegang tot een computer en internet kunt u via verschillende elektronische online
handelsplatforms van valutahandelaren op de markt actief worden.

5.

Net als elke andere belegging in complexe of volatiele producten zijn ook beleggingen op de
valutamarkt niet geschikt voor onoplettende of risicomijdende beleggers. Wanneer u als kleine
belegger overweegt om op deze markt actief te worden, dient u de markt volledig te begrijpen en u
bewust te zijn van de belangrijkste risico's die aan de handel in valuta verbonden zijn, om op basis
hiervan een geïnformeerd besluit te nemen voordat u uw geld belegt.

6.

Ga bij twijfel te rade bij een professioneel financieel adviseur die u vertrouwt en die onafhankelijk
is van de valutahandelaar.

Waarom zouden beleggers geen zaken mogen doen met ondernemingen zonder vergunning
en zonder toezicht?
7.

Veel ondernemingen of valutahandelaren bieden legitieme valutaproducten en -diensten aan.
Sommige ondernemingen staan echter niet onder toezicht en zijn niet gemachtigd om deze
producten (waaronder handelsplatforms) of diensten te leveren.

8.

Wanneer u een online valutahandelaar zoekt of wordt benaderd door ondernemingen of individuen
die deze producten of diensten aanbieden, treft u mogelijk een handelaar die niet aangeeft of hij
onder toezicht staat of ten onrechte claimt een registratie of vergunning te hebben of onder toezicht
te staan. Sommige handelaren claimen zelfs ten onrechte dat zij zijn geregistreerd bij de ESMA en
door de Autoriteit zijn gemachtigd en worden gecontroleerd; wij verstrekken echter geen
vergunningen aan handelaren noch oefenen wij toezicht op hen of welke beleggingsonderneming
dan ook uit. Deze taken worden uitgeoefend door de toezichthoudende instanties in de EU-landen.

9.

Wees op uw hoede voor activiteiten waarvoor de handelaar in kwestie niet gemachtigd is: ga bij de
toezichthouder in uw land na of de handelaar genoteerd of geregistreerd is en gemachtigd is om de
producten of diensten te leveren voordat u uw handtekening zet.

10. Veel toezichthoudende instanties houden een lijst bij van ondernemingen (en/of websites) die
zonder vergunning valutabeleggingen aanbieden.
11. Ondernemingen die niet gemachtigd zijn (of niet onder toezicht staan) hoeven zich niet te houden
aan de regels inzake de bescherming van beleggers, waaronder de vrijwaring van de activa van
cliënten, verstrekking van duidelijke informatie, openbaarmaking van risico's, geschiktheid en
klachtenafhandeling. En als het misloopt hebt u geen toegang tot klachtenprocedures (financiële
ombudsmannen) of compensatieregelingen.

Wat zijn de belangrijkste risico's die aan de valutahandel verbonden zijn?
Complexiteit
12. Niet alle valutatransacties zijn ongecompliceerd. Wees voorzichtig als u de complexe aard van
sommige transacties in valutaderivatentransacties niet begrijpt.
13. Denk goed na over uw beleggingsdoelen, ervaring en risicobereidheid voordat u eventueel gaat
handelen.
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Volatiliteit
14. Wisselkoersen schommelen door verschillende factoren, waaronder de politieke situatie, de
rentevoet, het monetair beleid en de inflatie. Schommelingen zijn onvoorspelbaar en de markt kan
zich voor u nadelig ontwikkelen. Dit beïnvloedt de waarde van uw valutacontract en daarmee van
de potentiële winsten en verliezen.
Hefboomwerking
15. Om te kunnen gaan handelen, stort u een bedrag (ook 'zekerheidsmarge' genoemd) bij uw
valutahandelaar. Zelfs met een kleine inleg kunt u in grote bedragen aan valuta handelen. Dit komt
omdat sommige valutahandelsproducten een grote 'hefboomwerking' hebben.
16. Hoe lager het bedrag in verhouding tot de onderliggende waarde van het contract is, des te groter de
hefboomwerking. En hoe groter de hefboomwerking, des te groter is de kans dat u uw gehele inleg
kwijtraakt als de wisselkoersen zich anders gedragen dan u had verwacht.
17. Wanneer u belegt in een product met een hefboomwerking, vraag dan de valutahandelaar wat er
gebeurt als uw belegging verlies oplevert. U dient zich er goed van bewust te zijn dat een
hefboomwerking het beleggingsresultaat weliswaar kan verbeteren, maar ook tegen u kan werken
doordat de verliezen groter zijn. Het risico bestaat dat u een deel van, uw hele of zelfs meer dan uw
oorspronkelijke inleg kwijtraakt.
18. Als uw belegging verlies oplevert, kan de valutahandelaar de belegging afwikkelen waardoor u uw
hefboommarge kwijtraakt. Hierdoor stijgen de kosten van de belegging voor de belegger
aanzienlijk.
19. Wanneer u bijvoorbeeld 100 euro belegt met een hefboom van 200, bent u 2 000 euro verschuldigd
als de waarde van het instrument 10 procent van zijn waarde verliest (10 procent van 100
vermenigvuldigd met 200). Daarnaast moet u mogelijk transactie- en/of financieringskosten betalen.
20. Gebleken is dat sommige kleine beleggers in een klein aantal lidstaten van de Europese Unie
aanzienlijke verliezen hebben geleden op deze markt. Beleg niet met geld dat u niet kunt missen.
Marketingcampagnes
21. Net als bij andere financiële producten is het belangrijk dat u het marketingmateriaal en het contract
en andere wettelijke stukken zorgvuldig doorneemt. Wees op uw hoede – sommige reclame kan
misleidend zijn en moedigt u aan om te beleggen zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat de risico's
of de kosten zijn. Ook aanbiedingen voor cursussen of handel met 'virtuele portefeuilles' kunnen u
aanmoedigen geld te beleggen. Sommige valutahandelaren gebruiken aanbiedingen zoals '10
procent extra tot 500 euro als u in november een rekening opent: meld u nu aan'. Wees voorzichtig
bij gratis geld.
22. Denk eraan dat alle financiële transacties een bepaald risico met zich meebrengen. Garanties zijn er
niet, en u kunt al uw geld kwijtraken. Laat u niet overhalen in valuta te beleggen als u niet helemaal
begrijpt hoe de valutahandel werkt.
Handel op het internet
23. Als u gebruik maakt van online elektronische platforms voor de handel in valuta, wees dan
voorzichtig met software die automatisch valutatransacties uitvoert. U kunt de controle over de
uitvoering van transacties verliezen.
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24. Wees ook voorzichtig wanneer u gevraagd wordt uw creditcardgegevens te verstrekken om de
handel in valuta te starten. Mogelijk wordt er direct geld van uw rekening geboekt zonder dat u daar
toestemming voor hebt gegeven, en het is soms erg moeilijk om uw geld terug te krijgen.

Meer informatie
25. Neem bij vragen of twijfels contact op met de toezichthoudende instantie in uw land. Op onze
website staat een lijst met alle nationale toezichthouders en hun websites.
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