București, 26.03.2013

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Brokerilor avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor Forex prin brokeri
neautorizați

Asociația Brokerilor atrage din nou atenția investitorilor pe piața de capital asupra riscurilor la care
se expun prin acceptarea, în necunoștință de cauză, a ofertelor de tranzacționare Forex. În acest
moment, piața tranzacțiilor Forex nu se află sub directa reglementare a Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), iar avertizările internaționale nu și-au găsit încă ecoul.
Având în vedere că tranzacțiile Forex nu sunt supuse reglementării, că riscul implicat de
tranzacționarea pe piața Forex este mult mai mare decât cel aferent tranzacțiilor de pe piața
reglementată, iar o mare parte din firmele care operează platformele de tranzacționare sunt
înregistrate în paradisuri fiscale, investitorii sunt foarte usor amăgiți de promisiunile acestui tip de
brokeri. Datorită lipsei de informare a unei părți mari a investitorilor pe platformele Forex, se
creează confuzia între tranzacționarea pe aceste platforme și tranzacționarea pe o piață
reglementată, aducând serioase prejudicii de imagine societăților de intermediere financiară
autorizate de C.N.V.M.
În ultima perioadă, a existat o publicitate extrem de agresivă în favoarea acestor tranzacții prin
care se promit câștiguri mari în termen scurt. De aceea, Asociația Brokerilor promovează
avertizările transmise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) către
investitori, pe care îi sfătuiește să verifice dacă firmele de brokeraj ofertante sunt autorizate de
autoritățile naționale de supraveghere. Și asta pentru că, în acest caz, firma de brokeraj respectivă
se supune tuturor normelor protecției investitorului. Lista societăților de servicii de investiții
financiare autorizate de C.N.V.M., împreună cu datele lor lor de contact, se află afișate atât pe
pagina web www.cnvmr.ro, cât și pe pagina web www.asociatiabrokerilor.ro.
Ca urmare a acestor practici, imaginea intermediarilor autorizați din piața de capital este afectată
deoarece majoritatea publicului căruia agenții de tranzacții Forex i se adresează nu face diferența
între societăți autorizate și neautorizate pentru a desfășura anumite activități specifice pieței de
capital. De aceea, Asociația Brokerilor a facut demersuri la C.N.V.M. pentru reglementarea
promovării către publicul larg a tranzacțiilor de tipul celor încheiate pe platforme Forex.
Pentru a veni în sprijinul investitorilor, Asociația Brokerilor își propune să informeze publicul asupra
riscurilor pe care trebuie să le aibă în vedere și organizează, pe data de 8 aprilie, un seminar cu
tema “Riscurile tranzacționării pe piața Forex”. Mai multe detalii pot fi aflate accesând website-ul
sau pagina Facebook a Asociației Brokerilor.
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