ESMA35-43-1397

Komunikat ESMA
Komunikat ESMA o decyzji w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do
kontraktów na różnicę
W dniu 23 października 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ESMA) przyjął na mocy art. 40 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 decyzję w sprawie
ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę (CFD)
klientom detalicznym. Decyzja ta przedłuża okres obowiązywania decyzji ESMA (UE)
2018/796 oraz wprowadza do niej zmiany.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 niniejszy komunikat zawiera
informacje o decyzji i dacie zastosowania środka interwencji. Pełny tekst decyzji opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ograniczenie dotyczące kontraktów CFD
Zgodnie z częścią normatywną decyzji:
Artykuł 1
Definicje
Do celów niniejszej decyzji:
(a) „kontrakt na różnicę” lub „CFD” oznacza instrument pochodny inny niż opcja, kontrakt
terminowy futures, swap lub kontrakt terminowy forward na stopę procentową, którego
celem jest zapewnienie posiadaczowi długiej lub krótkiej ekspozycji na wahania ceny,
poziomu lub wartości instrumentu bazowego, niezależnie od tego, czy jest
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, i który musi być rozliczany w środkach
pieniężnych lub który można rozliczać w środkach pieniężnych na żądanie jednej ze
stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia
skutkującego rozwiązaniem kontraktu;
(b) „wykluczona korzyść niepieniężna” oznacza każdą korzyść niepieniężną poza
narzędziami informacyjno- badawczymi w zakresie, w jakim dotyczą kontraktów CFD;
(c) „początkowy depozyt zabezpieczający” oznacza każdą wpłatę w celu zawarcia
kontraktu CFD, z wyłączeniem prowizji, opłat transakcyjnych i wszelkich innych
powiązanych kosztów;
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(d) „ochrona początkowego depozytu zabezpieczającego” oznacza początkowy depozyt
zabezpieczający określony w załączniku I;
(e) „ochrona przez zamknięcie pozycji” oznacza zamknięcie jednej lub większej liczby
otwartych pozycji CFD klienta detalicznego na warunkach najkorzystniejszych dla
klienta zgodnie z art. 24 i 27 dyrektywy 2014/65/UE, gdy suma środków na rachunku
transakcyjnym CFD i niezrealizowanych zysków netto z tytułu wszystkich otwartych
pozycji CFD związanych z tym rachunkiem spadła poniżej połowy łącznej wartości
ochrony początkowego depozytu zabezpieczającego dla tych wszystkich otwartych
pozycji CFD;
(f) „ochrona przed ujemnym saldem” oznacza ograniczenie łącznych zobowiązań klienta
detalicznego w odniesieniu do wszystkich pozycji CFD związanych z rachunkiem
transakcyjnym CFD u dostawcy kontraktu CFD do wysokości środków na tym
rachunku.

Artykuł 2
Tymczasowe ograniczenie dotyczące kontraktów CFD w odniesieniu do klientów
detalicznych
Wprowadzanie do obrotu, dystrybucja lub sprzedaż kontraktów CFD klientom detalicznym są
możliwe jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:
(a) dostawca kontraktu CFD wymaga, aby klient detaliczny wniósł ochronę początkowego
depozytu zabezpieczającego;
(b) dostawca kontraktu CFD zapewnia klientowi detalicznemu ochronę przez zamknięcie
pozycji;
(c) dostawca kontraktu CFD zapewnia klientowi detalicznemu ochronę przed ujemnym
saldem;
(d) dostawca kontraktu CFD nie przekazuje bezpośrednio lub pośrednio klientowi
detalicznemu żadnej płatności, korzyści pieniężnej lub wykluczonej korzyści
niepieniężnej w odniesieniu do wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży
kontraktów CFD poza zrealizowanymi zyskami z dostarczonych kontraktów CFD; oraz
(e) dostawca kontraktu CFD nie przesyła bezpośrednio lub pośrednio korespondencji ani
nie publikuje informacji dostępnych dla klienta detalicznego w związku z
wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją lub sprzedażą kontraktów CFD, chyba że taka
korespondencja lub informacje zawierają odpowiednie ostrzeżenie o ryzyku wskazane
w załączniku II, zgodnie z określonymi w nim warunkami.
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Artykuł 3
Zakaz uczestnictwa w działaniach służących obchodzeniu przepisów
Zabrania się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest
obejście wymagań określonych w art. 2, w tym poprzez działanie w charakterze substytutu
wobec dostawcy kontraktu CFD.

Artykuł 4
Wejście w życie i stosowanie
1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r. przez okres 3 miesięcy.
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ZAŁĄCZNIK I
Procentowe wartości początkowego depozytu zabezpieczającego według rodzaju
instrumentu bazowego
(a) 3,33% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy bazowa para walutowa składa się
z dowolnych dwóch z następujących walut: dolar amerykański, euro, jen japoński,
funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski,
(b) 5% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy bazowym indeksem, parą walutową
lub towarem jest:
(i) jeden z następujących indeksów akcyjnych: Financial Times Stock
Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones
Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ
Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei
Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200
(ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50),
(ii) para walutowa, w której co najmniej jedna waluta, jest inna niż wymienione
w lit. a) powyżej, lub
(iii) złoto.
(c) 10% wartości nominalnej kontraktu CFD, jeżeli bazowym towarem lub indeksem
akcyjnym jest towar lub indeks akcyjny inny niż wymienione w lit. b) powyżej,
(d) 50% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest
kryptowaluta lub
(e) 20% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest:
(i) akcja lub
(ii) instrument bazowy niewymieniony w niniejszym załączniku.
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Załącznik II
Ostrzeżenia o ryzyku
CZĘŚĆ A
Warunki ostrzeżenia o ryzyku
1. Ostrzeżenie o ryzyku musi mieć formę zapewniającą jego widoczność; rozmiar
czcionki takiego ostrzeżenia musi być co najmniej równy dominującemu w
komunikacie lub opublikowanych informacjach rozmiarowi czcionki i być w tym
samym języku co komunikat lub opublikowane informacje.
2. Jeżeli komunikat lub opublikowane informacje znajdują się na trwałym nośniku lub
na stronie internetowej, ostrzeżenie o ryzyku musi mieć format określony w części
B.
3. Jeżeli komunikat lub opublikowane informacje znajdują się na nośniku innym niż
trwały nośnik lub strona internetowa, ostrzeżenie o ryzyku musi mieć format
określony w części C.
4. W drodze odstępstwa od ustępów 2 i 3, jeżeli liczba znaków zawarta w ostrzeżeniu
o ryzyku w formacie określonym w części B lub C przekracza limit znaków
dopuszczony w standardowych warunkach zewnętrznego dostawcy usług
marketingowych, ostrzeżenie o ryzyku może mieć format określony w części D.
5. Jeżeli zastosowane zostanie ostrzeżenie o ryzyku w formacie określonym w części
D, komunikat lub opublikowane informacje muszą zawierać również bezpośrednie
łącze do strony internetowej dostawcy kontraktów CFD zawierającej ostrzeżenie o
ryzyku w formacie określonym w części B.
6. Ostrzeżenie o ryzyku musi zawierać informację o aktualnym procencie stratnych
rachunków CFD należących do klientów detalicznych, który jest specyficzny dla
danego dostawcy. Wyliczenie jest przeprowadzane co trzy miesiące i obejmuje 12miesięczny okres poprzedzający dzień, w którym jest przeprowadzane
(„dwunastomiesięczny okres obliczeniowy”). Do celów wyliczenia:
a. uznaje się, że rachunek transakcyjny CFD klienta detalicznego przyniósł
stratę, jeżeli suma wszystkich zrealizowanych i niezrealizowanych zysków
netto z kontraktów CFD związanych z rachunkiem CFD jest ujemna w
dwunastomiesięcznym okresie obliczeniowym;
b. wszelkie koszty dotyczące kontraktów CFD związanych z rachunkiem
transakcyjnym CFD, w tym wszystkie opłaty i prowizje, są uwzględniane w
wyliczeniach;
c. z wyliczeń wyłącza się następujące elementy:
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i. każdy rachunek transakcyjny CFD, na którym nie było otwartej
pozycji CFD w okresie obliczeniowym;
ii. wszelkie zyski lub straty z produktów innych niż kontrakty CFD,
związanych z rachunkiem transakcyjnym CFD;
iii. wszelkie wpłaty lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego
CFD.
7. W drodze odstępstwa od ustępów 2–6, jeżeli w ciągu ostatniego 12-miesięcznego
okresu obliczeniowego dostawca kontraktu CFD nie obsługiwał żadnej otwartej
pozycji CFD związanej z rachunkiem transakcyjnym CFD klienta detalicznego, taki
dostawca kontraktu CFD zobowiązany jest stosować standardowe ostrzeżenie o
ryzyku w formacie wskazanym odpowiednio w częściach E-G.

CZĘŚĆ B
Zindywidualizowane ostrzeżenie o ryzyku na trwałym nośniku i stronie
internetowej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej
utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
[wpisać procent odpowiedni dla danego dostawcy]% rachunków inwestorów
detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u
niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić
sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
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CZĘŚĆ C
Skrócone zindywidualizowane ostrzeżenie o ryzyku

[wpisać procent odpowiedni dla danego dostawcy]% rachunków inwestorów
detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u
niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

CZĘŚĆ D
Ostrzeżenie o ryzyku z ograniczoną liczbą znaków właściwe dla danego
dostawcy

[proszę wpisać odpowiedni odsetek przypadający na danego dostawcę]
% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

CZĘŚĆ E
Standardowe ostrzeżenie o ryzyku na trwałym nośniku i stronie internetowej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej
utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty
pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić
sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
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CZĘŚĆ F
Skrócone standardowe ostrzeżenie o ryzyku

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty
pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD.
Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

CZĘŚĆ G
Standardowe ostrzeżenie o ryzyku z ograniczoną liczbą znaków

Od 74% do 89% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
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