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ESMA va reînnoi restricțiile privind contractele de diferență pentru următoarele trei luni  

 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a convenit să reînnoiască restricția 

privind marketingul, distribuirea sau vânzarea contractelor de diferență (CFD) pentru clienții retail, în 

vigoare din data de 1 august, din 1 noiembrie 2018 pentru o perioadă suplimentară de trei luni . 

 

ESMA a examinat cu atenție necesitatea extinderii măsurii de intervenție actualmente în vigoare. ESMA 

consideră că există în continuare o preocupare semnificativă privind protecția investitorilor în ceea ce 

privește oferta CFD pentru clienții retail. Prin urmare, a fost de acord să reînnoiască restricția din data de 

1 noiembrie. 

 

Reînnoirea restricțiilor privind contractele de diferență: 

 

Reînnoirea a fost aprobată de consiliul supraveghetorilor al ESMA în data de 26 septembrie 2018 și 

include reînnoirea următoarelor: 

 

1. Levierul la deschiderea unei poziții de către un client retail de la 30: 1 la 2: 1, care variază în funcție de 

volatilitatea indicatorului de bază: 

 

 30:1 pentru perechi importante de valute; 

 20:1 pentru perechile de valute non-majore, aur și indicii majori;  

 10:1 pentru mărfuri, altele decât aurul și indicii de capital nemenționați;  

 5:1 pentru acțiuni individuale și alte valori de referință;  

 2:1 pentru criptomonede; 

 

2. O regulă de închidere în marja de protecție pe baza unui cont. Aceasta va standardiza procentul 

marjei (la 50% din marja minimă necesară) la care furnizorii sunt obligați să închidă marja de protecție  

pentru CFD-urile deschise ale unui client; 

 



3. Balanță negativă pentru protecție  pe bază de cont. Aceasta va oferi o limită globală garantată pentru 

pierderile clienților retail; 

4. O restricție privind stimulentele oferite pentru tranzacționarea CFD-urilor; și 

5. O avertizare standardizată privind riscul, inclusiv procentul pierderilor din conturile investitorilor retail 

ai unui furnizor de CFD. 

 

Pe parcursul revizuirii măsurii de intervenție, ESMA a obținut informații conform cărora, în anumite 

cazuri, furnizorii de CFD au întâmpinat dificultăți tehnice în utilizarea avertismentelor privind riscurile 

datorate limitării numărului de caractere impuse de terți furnizorii de marketing. Prin urmare, ESMA a 

convenit să introducă în reînnoire un avertisment suplimentar cu un număr redus de caractere: 

 [inserați procentajul per furnizor] % din banii pierduți din conturile CFD cu amănuntul. 

 

Noul avertisment va fi permis numai în cazurile în care termenii standard ai unui furnizor terț de 

marketing au o limită de caractere mai mică decât numărul de caractere incluse în avertismentul de 

avertizare completă sau prescurtată, cu condiția ca anunțul să facă legătura și cu o pagină web a 

furnizorului unde este prezentat avertismentul complet de risc. 

 

Pașii următori 

ESMA intenționează să adopte în următoarele săptămâni măsura de reînnoire în limbile oficiale ale UE, 

după care ESMA va publica o notificare oficială pe site-ul său web. Măsura va fi apoi publicată în Jurnalul 

Oficial al UE și va începe să se aplice începând cu data de 1 noiembrie 2018 pentru o perioadă de trei 

luni. 

 

Note pentru editori 

 Actuala măsură de intervenție temporară în ceea ce privește CFD-urile a început să se aplice în data de 

1 august 2018. În conformitate cu regulamentul privind piețele instrumentelor financiare, ESMA poate 

introduce măsuri de intervenție temporară numai pentru o perioadă de trei luni, după care măsurile 

trebuie reînnoite sau expiră automat.  

 Misiunea ESMA este de a spori protecția investitorilor și de a promova piețele financiare stabile și 

ordonate. 

 

Realizează aceste obiective prin intermediul a patru activități: 

a. evaluarea riscurilor pentru investitori, piețe și stabilitatea financiară; 

b. finalizarea unui set de reguli unitare pentru piețele financiare ale UE; 



c. promovarea convergenței în materie de supraveghere; și 

d. supravegherea directă a unor entități financiare specifice. 

 

3. ESMA își îndeplinește misiunea în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) prin 

cooperarea activă cu Autoritatea bancară europeană (EBA), cu Autoritatea europeană pentru asigurări și 

pensii ocupaționale (EIOPA), cu Comitetul european pentru riscuri sistemice și cu autoritățile naționale 

cu competențe pe piețele de valori mobiliare (NCAs). 
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