STALIŠČE SVETA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZVEZI S POSLI
PROMPTNEGA (SPOT FOREX) VALUTNEGA TRGOVANJA
Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 341. seji dne 2.8.2010 sprejel
naslednje stališče:
Posli promptnega valutnega (spot forex) trgovanja niso finančni instrumenti skladno z
drugim odstavkom 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju ZTFI), zato promptno valutno
trgovanje ni urejeno z ZTFI in ni nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih
papirjev.
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Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je v zadnjem obdobju prejela
precej dopisov, mnenj in pritožb, ki se nanašajo na posle valutnega trgovanja (forex). Prav
tako je Agencija obravnavala številne primere spletnih platform, ki so ponujale neko vrsto
valutnega trgovanja ali pa so pod tem imenom opravljale druge aktivnosti.
Ob tem je Agencija opazila, da se na spletu pojavlja največ platform, ki ponujajo posle
promptnega (spot forex) valutnega trgovanja. Zaradi različnih možnih razlag drugega
odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 –
popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju ZTFI), ki dosledno prenaša določbo 17. točke prvega
odstavka 4. člena MiFID direktive (2004/39/ES), je Agencija naslovila vprašanje v zvezi z
valutnim trgovanjem na članice organizacije CESR (Committee of European Securities
Regulators/ Odbor regulatorjev in nadzornikov trga vrednostnih papirjev Evropske Unije).
Vse članice CESR, ki so odgovorile na vprašanje Agencije, so bile enotne, da MiFID direktiva
kot finančni instrument ne opredeli poslov promptnega valutnega trgovanja (spot forex).
Enako razlago je podala tudi organizacija CESR. Ker je direktiva MiFID v celoti prevzeta v
ZTFI in ker je finančni instrument opredeljen enako tako v direktivi kot v ZTFI, je Agencija
zaključila, da posli promptnega valutnega trgovanja niso finančni instrumenti skladno z ZTFI
in trgovanja s takšnimi instrumenti ZTFI ne ureja, kar posledično pomeni, da ga Agencija tudi
ne nadzoruje.
Enako stališče kot zgoraj je zavzela tudi Davčna uprava RS.
Da bi se v prihodnje izognili nejasnostim in morebitnim nevšečnostim glede poslov
promptnega valutnega trgovanja, je Svet Agencije sprejel stališče s katerim je opredelil, da
takšni posli niso finančni instrumenti in da trgovanje s takšnimi posli ni urejeno z ZTFI in ga
Agencija ne nadzoruje.
Agencija za trg vrednostnih papirjev priporoča vsem, ki se odločajo za promptno valutno
trgovanje, skrajno previdnost.

