ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενίσχυση των Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ κατά την παροχή δυαδικών
δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“ΕΚΚ”) δημοσίευσε σήμερα Έγγραφο Διαβούλευσης
αναφορικά με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) από
εταιρείες που βρίσκονται υπό την εποπτεία της (“Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών” ή “ΚΕΠΕΥ”).
Η Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρος της ΕΚΚ δήλωσε: “Τα binary options, όπως τα γνωρίζουμε
σήμερα, παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν παρέχουν στους ιδιώτες επενδυτές επαρκή
προστασία όταν επενδύουν σε ένα τέτοιο περίπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο ψηλού κινδύνου.
Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, που βρίσκονται σήμερα υπό διαβούλευση, θα ενισχύσουν
τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία διαπραγμάτευσης αυτού του τύπου
χρηματοπιστωτικού μέσου. Η εισαγωγή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων αναφορικά με
τα Digital Options Contracts έχουν ως στόχο την εξάλειψη των λόγων ανησυχίας αναφορικά με
την πρακτική που ακολουθείται συνήθως από εκείνους που παρέχουν binary options,
διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες ενεργούν κατά τρόπο τίμιο, δίκαιο και επαγγελματικό.
Κρίνουμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα τυποποιήσουν την
παροχή τέτοιου είδους χρηματοοικονομικών προϊόντων, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη
διαφάνεια στους επενδυτές όσον αφορά τις τιμές, το ρίσκο και την απόδοση, και καλύτερους
όρους κατά την εκτέλεση εντολών τους και συνεπώς θα ενισχύσουν την προστασία των
επενδυτών.
Σύνοψη προτάσεων
Η ΕΚΚ προτείνει πέντε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις για εξάλειψη των ελλείψεων που
παρατηρούνται στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης
και καθιέρωση νέων βελτιωμένων προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και μέτρων που
να διασφαλίζουν την προστασία των ιδιωτών επενδυτών.
Προς συμμόρφωση με τον Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες:
 να ενεργούν κατά τρόπο τίμιο, δίκαιο και επαγγελματικό σύμφωνα με τα καλύτερα
συμφέροντα των πελατών τους,
 να παρέχουν στους πελάτες επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με τα προσφερόμενα
χρηματοπιστωτικά μέσα,
 να εκτελούν εντολές με ευνοϊκότερους όρους για τους πελάτες,

 να εκτελούν εντολές πελατών κατά τρόπο άμεσο, δίκαιο και επιμελή.
Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:
 Εξάλειψη αδιαφανών τιμών άσκησης: Για να γνωρίζουν οι πελάτες την ακριβή τιμή
άσκησης (strike price) πριν το προϊόν καταστεί διαπραγματεύσιμο, η υπολογιζόμενη τιμή
άσκησης κατά την εκτέλεση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με την τιμή άσκησης που
γνωστοποιείται κατά το χρόνο υποβολής της εντολής. Οι τιμές άσκησης πρέπει να είναι οι
ίδιες για όλους τους πελάτες και δεν επιτρέπονται οι κυμαινόμενες τιμές άσκησης.
 Δημοσίευση πιθανών αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο: Με στόχο την ενίσχυση της
διαφάνειας προ της διαπραγμάτευσης, οι τιμές πρέπει να δίνονται ως εξελισσόμενες τιμές
προσφοράς και ζήτησης (bid-ask spread), αντιπροσωπεύοντας ξεκάθαρα την ποσοστιαία
πιθανότητα υλοποίησης ενός αποτελέσματος.
 Άρση περιορισμών στην έξοδο από τη διαπραγμάτευση: Για να μπορούν οι πελάτες να
εξέλθουν των θέσεων/κλείσουν τις θέσεις τους σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια
ισχύος του συμβολαίου, οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να παρέχουν συνεχή, αμφίδρομη τιμολόγηση.
Οι πελάτες δεν πρέπει να είναι αναγκασμένοι να περιμένουν μέχρι τη λήξη του
συμβολαίου για να εξέλθουν της θέσης τους/κλείσουν τη θέση τους.
 Απαγόρευση διαπραγμάτευσης με διάρκεια ισχύος κάτω των 5 λεπτών: Με στόχο την
εξάλειψη της βραχυπρόθεσμης έντονης διακύμανσης και την προστασία από τις έντονα
κερδοσκοπικές τακτικές («binary bets»), τα συμβόλαια πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια
ισχύος 5 λεπτά.
 Τυποποίηση μεθοδολογιών διαπραγμάτευσης και διακανονισμού: Με στόχο την
αποφυγή περιπτώσεων χειραγώγησης των τιμών λήξης και διακανονισμού και τη
διασφάλιση ότι αυτές αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο δίκαιο την πραγματική αγορά κατά
τον χρόνο λήξης του χρηματοοικονομικού προϊόντος, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό των αξιών λήξης και διακανονισμού του υποκείμενου
χρηματοοικονομικού μέσου πρέπει να τηρούν την προκαθορισμένη μεθοδολογία της ΕΚΚ.
Δεν επιτρέπονται μεμονωμένες μεθοδολογίες από κάθε ΚΕΠΕΥ.
Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι 3 Μαρτίου 2017. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο
της ΕΚΚ θα εκδώσει Εγκύκλιο για οποιεσδήποτε οριστικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2017
Σημειώσεις προς συντάκτες
Το πλήρες έγγραφο της διαβούλευσης [CP 2017-01] βρίσκεται διαθέσιμο
http://www.cysec.gov.cy/public-info/CONSULTATION-PAPERS/CySEC/41666/

στο

