ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (VIRTUAL CURRENCIES1)

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η
ΕΚΚ’), στις 18 Μαρτίου 2014, σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την
αγορά, κατοχή, ανταλλαγή ή διαπραγμάτευση σε εικονικά νομίσματα, η ΕΚΚ
προειδοποιεί εκ νέου τους επενδυτές σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Η διενέργεια συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα ή σε συμβάσεις επί διαφορών
(‘CFDs’) σχετικά με εικονικά νομίσματα δεν είναι κατάλληλη για όλους τους
επενδυτές. Τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και ως εκ τούτου, οι
επενδυτές πρέπει πάντοτε να βεβαιώνονται ότι έχουν πλήρη επίγνωση και
κατανόηση των ειδικών χαρακτηριστικών και των κινδύνων που συνδέονται με τη
διενέργεια συναλλαγών στα εν λόγω προϊόντα, περιλαμβανομένων των κινδύνων
σχετικά με τους τόπους στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές/ρυθμιστικές
διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύουν τους υφιστάμενους ή/και
πιθανούς επενδυτές που επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές στα προϊόντα
αυτά.
Συνεπώς, η διενέργεια συναλλαγών σε τέτοια προϊόντα παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο
απώλειας του επενδυμένου κεφαλαίου. Επίσης, οι τιμές διαπραγμάτευσης των
εικονικών νομισμάτων και των CFDs σχετικά με εικονικά νομίσματα δύνανται να
έχουν ψηλή διακύμανση, ή να μην διατίθενται προσωρινά ή μόνιμα και επομένως οι
επενδυτές προτρέπονται να συναλλάσσονται προσεκτικά και μόνο με κεφάλαια που
μπορούν να απολέσουν.
Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε επένδυση υψηλού κινδύνου, οι επενδυτές
οφείλουν να είναι προσεκτικοί όταν αντιληφθούν τις πιο κάτω πρακτικές (π.χ. εάν
εντοπίσουν κάποιο από τα ακόλουθα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια):
• ‘Εγγυημένες’ υψηλές αποδόσεις επενδύσεων, με ελάχιστο ή καθόλου κίνδυνο.
• Αυτόκλητες (unsolicited) προσφορές (χωρίς να παρέχεται πλήρης ανάλυση των
σχετικών κινδύνων).
• Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, καθώς οι επενδύσεις που παρέχουν
υψηλότερες αποδόσεις συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερους (υψηλούς)
κινδύνους.
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• Πρακτικές πώλησης που χαρακτηρίζονται από άμεση ή έμμεση πίεση ή υποσχέσεις
σε υφιστάμενους ή πιθανούς επενδυτές να εμπορεύονται τέτοια προϊόντα.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους2
που συνδέονται με τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (‘Initial Coin Offerings – ICOs’)
εάν επιθυμούν να αγοράσουν ψηφιακές μάρκες/κρυπτογραφημένα νομίσματα
(digital tokens/cryptocurrencies) μέσω ICOs.
Οι επενδυτές προτρέπονται να επενδύουν σε ένα έργο μέσω ICO εάν διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, είναι βέβαιοι για την ποιότητα του έργου μέσω του
ICO και είναι διατεθειμένοι να απολέσουν το σύνολο των κεφαλαίων τους.
Οι επενδυτές που αποφασίζουν να διενεργήσουν συναλλαγές μέσω Κυπριακών
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’) σχετικά με τα πιο πάνω
προϊόντα, προτρέπονται να συμβουλευτούν την Εγκύκλιο C244 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με το θέμα.

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017
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Περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, οι εξής κίνδυνοι: μη εποπτευόμενο έργο, καμία
προστασία των επενδυτών, αστάθεια των τιμών και πιθανή απάτη.

