ATVP opozarja vlagatelje na špekulativne naložbe v CFD in kriptosredstva
V Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zadnjem času zaznavamo porast špekulativnih naložb,
predvsem v CFD (finančne pogodbe na razliko) in
kriptosredstva. Takšno trgovanje praviloma poteka
preko elektronskih trgovalnih platform, vlagatelje pa
novačijo z agresivnim oglaševanjem in telefonskim
marketingom. Čeprav vlagatelji vsakič mislijo, da je
ta čas drugačen in da nov finančni balon, v katerega
vlagajo, nima nobene zveze s prejšnjimi primeri, v
resnici nikoli ni tako. Nekatere elektronske platforme
v resnici sploh ne obstajajo, gre za računalniške
kulise, za katerimi ne poteka nikakršno trgovanje.
Potrebno si je zapomniti, da visoki donosi ob majhnih tveganjih praviloma ne obstajajo!

CFD-ji so tvegani in kompleksni produkt in so zato
neprimerni za male vlagatelje. Zato bodite skrajno
previdni pri vse bolj agresivnemu trženju in ponudbi
tovrstnih produktov. V ATVP opažamo, da število
vlagateljev, ki se odločajo za trgovanje s CFD-ji in
pri tem izgubljajo denar, zaskrbljujoče narašča - velika večina neprofesionalnih strank pri trgovanju s
CFD-ji izgublja svoja sredstva, delež takšnih strank
je lahko tudi večji od 80 %, tveganje pa povečujejo
elementi, kot so trgovanje z vzvodom, valutno tveganje ter različne provizije in zahteve po kritjih, ki
takšne instrumente naredijo še bolj zapletene in tvegane. Enako velja za naložbe v kriptosredstva.

Investicijska podjetja v okviru svojih storitev ponujajo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot na primer s CFD-ji, opcijami, terminskimi pogodbami ali drugimi podobnimi finančnimi instrumenti. Pri tem
takšne družbe potencialnim vlagateljem ponujajo denarna nadomestila,
navadno v manjših zneskih (od 50 do 200 evrov), namenjene začetku
trgovanja na trgovalni platformi, kjer t.i. ˝stranke˝ navajajo, da v dveh
mesecih zaslužijo preko 5.000 EUR ali pa celo v manj kot dveh tednih,
od doma, s trgovanjem na svetovni borzi, pri čemer normalno opravljajo svoje službene obveznosti. Pogosto goljufi tudi zlorabijo imena
znanih osebnosti oz. vplivnežev (nogometašev, pevcev, košarkarjev). V
kolikor se oglasno sporočilo sklicuje nanje, bodite še posebej previdni!

ATVP opozarja vlagatelje, da so pri takih ponudnikih, ki oglašujejo storitve na takšen način,
izredno previdni. Družbe se lahko pojavljajo kot marketinške agencije, ki pod pretvezo da predstavljajo določena investicijska podjetja, dejansko prepričujejo in novačijo stranke, da bi te
odprle trgovalni račun pri enem izmed investicijskih podjetij. Zaposleni v marketinški agenciji ali
celo v investicijskem podjetju pa stranki podajajo nejasne, nepoštene, nepopolne in zavajajoče
informacije o vlaganju v finančne instrumente.
Na splošno se je potrebno zavedati, da so izvedeni finančni instrumenti pogosto zapleteni,
lahko vsebujejo visoko stopnjo vzvoda ter so lahko zato tudi visoko tvegani in kot taki neprimerni za vse vlagatelje. Pri trgovanju s takšnimi finančnimi instrumenti lahko vlagatelj izgubi
celo več, kot pa je znašal njegov začetni vložek, investiranje v takšne finančne instrumente pa
zahteva poznavanje delovanja finančnih trgov ter tveganj, ki jih takšno investiranje prinaša.

V zvezi z naložbami v kriptosredstva
ATVP poudarja, da gre za špekulativne
naložbe, ki so predvsem zaradi visoke
volatilnosti, izredno tvegane in neprimerne
za varčevanje. Poleg tega pa trgovanje s
kriptosredstvi (zaenkrat) ni niti regulirano
niti nadzorovano. Zato ne obstajajo zaščitni
ukrepi za vlagatelje kot je to pri trgovanju z
delnicami ali drugimi finančnimi instrumenti.
Opozorilo v zvezi s tveganji pri naložbah v
kriptoimetja so izdali tudi Evropski finančni
nadzorniki

V izogib težavam ATVP svetuje:
Poslujete izključno s ponudniki, ki imajo dovoljenje nadzornega organa države članice
EU. Seznam subjektov, ki imajo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
je dostopen na spletni strani ATVP, seznami evropskih ponudnikov pa so dostopni na spletnih
straneh nacionalnih evropskih nadzornih organov.
Pozorni bodite na možnost lažnega predstavljanja – goljufi se pogosto predstavljajo kot zastopniki nadzorovanih ponudnikov.
Preberite dokumente, preden jih podpišete.
Hranite dokumentacijo.
Ne nakazujte sredstev na račune izven EU.

ATVP poziva vse vlagatelje, da
se pred vsako naložbo natančno
podučijo o morebitnih tveganjih ter
da pri pristojnem nadzornem organu
predhodno preverijo ali ponudniki
tovrstnih storitev razpolagajo z ustreznim dovoljenjem za opravljanje
takšnih storitev.

Ne nakazujete sredstev z uporabo kriptodenarnic oziroma sredstev ne nakazujete v obliki
kriptosredstev.
Poslujte le s ponudniki s sedežem v EU – le na tak način boste imeli na voljo učinkovito sodno
varstvo.
Pred nakazilom sredstev ponudnika preverite na spletu, kakšne izkušnje so z njim imeli drugi
– pogosto se že iz prvih iskalnih zadetkov vidi, da/ali gre za goljufijo.
Beležite pogovore - zlasti bodite pozorni na obljube o visokih donosih. Odgovore ponudnikov na
vaša vprašanja in pritožbe zahtevajte v pisni obliki.

