
ESMA zamierza przedłużyć okres obowiązywania ograniczenia w 

zakresie kontraktów na różnicę (ang. contracts for differences — 

CFD) na kolejne trzy miesiące 

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) postanowił przedłużyć okres 

obowiązywania ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 

kontraktów na różnicę klientom detalicznym (obowiązującego od 1 sierpnia), począwszy od 1 

listopada 2018 r. na kolejne trzy miesiące. 

ESMA szczegółowo rozpatrzył konieczność przedłużenia okresu obowiązywania obecnej interwencji 

produktowej. ESMA jest zdania, że nadal zachodzą istotne obawy dotyczące ochrony inwestorów, 

związane z oferowaniem kontraktów CFD klientom detalicznym. W związku z tym ESMA postanowił 

przedłużyć okres obowiązywania ograniczenia począwszy od dnia 1 listopada. 

Przedłużenie okresu obowiązywania ograniczenia w zakresie kontraktów CFD 

Decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania ograniczenia została podjęta przez Radę Organów 

Nadzoru ESMA w dniu 26 września 2018 roku i obejmuje przedłużenie w następującym zakresie: 

1. Limity dźwigni w chwili otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od 30:1 do 2:1, które zależą od 

zmienności  instrumentu bazowego: 

 30:1 w przypadku głównych par walutowych; 

 20:1 w przypadku drugorzędnych par walutowych, złota oraz głównych indeksów; 

 10:1 w przypadków towarów innych niż złoto oraz w przypadku drugorzędnych indeksów 

akcyjnych; 

 5:1 w przypadków poszczególnych akcji i pozostałych wartości referencyjnych; 

 2:1 w przypadku kryptowalut; 

2.    Procedura automatycznego zamknięcia wskutek spadku wartości depozytu zabezpieczającego 

poniżej określonego poziomu (ang. margin close-out) na zasadzie całego rachunku (ang. per account) 

Procedura ta umożliwi ujednolicenie wartości procentowej depozytu zabezpieczającego (na poziomie 

50% minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego), w przypadku której dostawcy są 

zobowiązani do automatycznego zamknięcia co najmniej jednej otwartej pozycji CFD klienta 

detalicznego; 

3.    Ochrona przed ujemnym saldem na poziomie całego rachunku Ochrona ta zapewni ogólne 

gwarantowane ograniczenie strat klienta detalicznego; 

4.    Ograniczenie w zakresie zachęt do handlu kontraktami CFD; oraz 

5.    Ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku, obejmujące poziom procentowy strat na rachunkach 

inwestorów detalicznych dostawcy kontraktów CFD 

Dokonując przeglądu wspomnianej interwencji, ESMA uzyskała informację, że w niektórych 

przypadkach dostawcy kontraktów CFD napotykali problemy techniczne z wykorzystywaniem 

ostrzeżeń o ryzyku z uwagi na ograniczenia liczby znaków nałożone przez zewnętrznych dostawców 



usług marketingowych. W związku z tym ESMA postanowił wprowadzić, w ramach przedłużenia, 

dodatkowe ostrzeżenie o ryzyku o zmniejszonej liczbie znaków: 

  [proszę podać poziom procentowy przypadający na jednego dostawcę] % strat finansowych 

na rachunkach CFD klientów detalicznych 

Nowe ostrzeżenie będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy standardowe warunki 

zewnętrznego dostawcy usług marketingowych obejmują ograniczenie liczby znaków, przewidujące 

liczbę niższą od liczby znaków stanowiących pełne albo skrócone ostrzeżenie o ryzyku, z 

zastrzeżeniem że reklama dodatkowo odsyła do strony internetowej dostawcy, na której 

zamieszczono pełne ostrzeżenie o ryzyku.  

Kolejne działania 

ESMA zamierza przyjąć decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania środka w językach urzędowych 

UE w ciągu najbliższych tygodni, a następnie opublikować oficjalny komunikat w tej sprawie na swojej 

stronie internetowej.  Decyzja zostanie wówczas opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i będzie 

obowiązywała od 1 listopada 2018 roku przez okres trzech miesięcy. 

 


