ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Δημόσια προειδοποίηση προς επενδυτές για τους κινδύνους
των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), σε συνέχεια παρόμοιας ανακοίνωσης που εξέδωσε τον
Μάρτιο 2014, θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σχετικά με τους
κινδύνους των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα.
Περιήλθε σε γνώση της ΕΚΚ ότι μικροεπενδυτές προβαίνουν σε επενδύσεις σε περίπλοκα ή σύνθετα
χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω του μεγάλου αριθμού Κυπριακών Εταιρειών Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς το γεγονός ότι μη-επαγγελματίες επενδυτές μπαίνουν
στη διαδικασία να επενδύουν σε περίπλοκα επενδυτικά προϊόντα τα οποία δύνεται να μην είναι
κατάλληλα για τις ανάγκες τους και τα οποία οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως και
να εκτιμήσουν τους υποκείμενους κινδύνους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι
επενδυτές να υποστούν απώλεια χρημάτων στην οποία να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν
οικονομικά.
Οι επενδυτές συχνά δεν κατανοούν πλήρως πώς λειτουργούν αυτά τα σύνθεμα προϊόντα. Επιπλέον,
τα σύνθετα προϊόντα προωθούνται συχνά με επιθετικό τρόπο και διαφημίζονται με ελκυστικά
σλόγκαν και υποσχέσεις για αποδόσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αποδόσεις των καταθετικών
λογαριασμών που προσφέρονται από άλλες πηγές.
Οι τεχνικές προώθησης οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά αποδεικνύονται παραπλανητικές ή στην
πραγματικότητα μπορεί να σημαίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που οι επενδυτές έχουν
αντιληφθεί.
Για τους πιο πάνω λόγους, η ΕΚΚ θα ήθελε να τονίσει στους επενδυτές τα ακόλουθα:
(α) Εάν οι επενδυτές δεν κατανοούν πλήρως τα βασικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
προϊόντος, ή τους κινδύνους που ενέχει, να μην επενδύουν σε αυτό. Το κόστος και οι
προσδοκώμενες αποδόσεις δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις άμεσα εμφανή ούτε εύκολα
κατανοητά.
(β) Οι επενδυτές δεν πρέπει να υποκύπτουν σε πιέσεις και να επενδύουν αλλά να απορρίπτουν
οποιεσδήποτε επιθετικές πρακτικές διαφήμισης και προώθησης των οποίων γίνονται δέκτες.
(γ) Οι επενδυτές υπενθυμίζονται να ελέγχουν αν η εταιρεία με την οποία βρίσκονται σε επαφή ή

σκοπεύουν να συνεργαστούν είναι αδειοδοτημένη να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη χώρα
τους. Το κοινό μπορεί να προβεί στον σχετικό έλεγχο μέσω του δικτυακού τόπου της εθνικής
εποπτικής Αρχής.
Αν η εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη ή ρυθμιζόμενη, είναι πιθανό να μη συμμορφώνεται με τους
κανόνες προστασίας των επενδυτών και επομένως το κοινό που προτίθεται να συνεργαστεί μαζί της
να μην έχει πρόσβαση σε διαδικασίες για την εξέταση καταγγελίας ή σε συστήματα αποζημίωσης.
(δ) Επιπλέον, εφόσον οι επενδύσεις δύναται να πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας χωρίς οποιαδήποτε κατ’ ιδίαν επικοινωνία, οι επενδυτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί όσον αφορά το εάν το επενδυτικό προϊόν στο οποίο προτίθενται να επενδύσουν είναι
κατάλληλο για αυτούς.
Η ΕΚΚ έχει προβεί σε έκδοση Εγκυκλίου με αριθμό C073 με την οποία εφιστά την προσοχή των
ΚΕΠΕΥ στην ανάγκη να διατηρούν κατάλληλες διαδικασίες, πολιτικές και ρυθμίσεις προκειμένου να
διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τις απαιτήσεις των
σχετικών νομοθεσιών.
Περαιτέρω πληροφορίες
Για να ελέγξετε αν μία εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην
Κύπρο, μπορείτε να ελέγξετε στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/elGR/entities/investment-firms/cypriot/ (για τις αδειοδοτημένες από την ΕΚΚ εταιρείες - ΚΕΠΕΥ) ή στη
διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/investment-firms/member-states/ (για τις
εταιρείες οι οποίες προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην Κύπρο διασυνοριακώς ή μέσω υποκαταστήματος. Ο κατάλογος όλων των
εθνικών ρυθμιστικών Αρχών, και οι ιστοσελίδες τους είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA)
στη διεύθυνση http://www.esma.europa.eu/bos
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