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Notiﬁcare la Risc

AVERTISMENT DE RISC LA CONTRACTELE PENTRU DIFERENȚĂ (CFD-uri) ȘI ACȚIUNI (PARTICIPAȚII)
Acest avertisment vă este oferit de Trading 212 UK Ltd. tranzacționând ca Trading 212 (noi)
Acest avertisment vă aduce la cunoștință informații despre natura și riscurile anumitor tipuri de investiții.
Nu explică toate riscurile sau modul în care riscurile au legătură cu circumstanțele dvs. personale. În
cazul în care aveți dubii dacă produsele noastre sunt potrivite sau nu pentru dvs., solicitați sfaturi de
specialitate înainte de a tranzacționa.
Vă oferim oportunitatea de investiții și tranzacționare a următoarele produse:
ldquo(“participații”);
Contracte pentru diferențe la acțiuni, obligațiuni și alte active, la indici, fonduri tranzacționate la
bursă pentru mărfuri, futures și valute (“CFD-uri”).
Prin tranzacționarea sau investițiile în oricare dintre cele de mai sus vă riscați capitalul și este posibil să
nu primiți înapoi atât cât ați investit inițial.
Contracte pentru diferențe (CFD-uri)
CFD-urile reprezintă instrumente ﬁnanciare care sunt tranzacționate în marjă, permițându-le investitorilor
și traderilor să participe la modiﬁcarea prețurilor acțiunilor și indicilor fără a deține activul de bază. CFDurile sunt un produs ﬁnanciar complex și nu sunt indicate tuturor investitorilor. În cazul în care nu sunteți
sigur de riscuri sau dacă aveți suﬁciente resurse ﬁnanciare sau experiență pentru a tranzacționa aceste
produse, nu ar trebui să începeți să tranzacționați cu noi. „CFD-urile" au un grad ridicat de risc cauzat de
piețele speculative și volatile a acestor produse și prin efectul de levier implicat (marjă). Tranzacționarea
acestor produse ar putea duce la pierderea în întregime a fondurilor pe care le-ați depus în contul dvs.
Avem obligația legală de a notiﬁca clienții de retail cu privire la procentul de clienți de retail care au
pierdut sume de bani prin tranzacționarea cu CFD-uri prin intermediul nostru în ultimele 12 luni. Acest
avertisment va ﬁ disponibil pe site-ul nostru: www.trading212.com. Trebuie să aveți în vedere

circumstanțele ﬁnanciare și toleranța dvs. la risc înainte de a tranzacționa CFD-uri. Tranzacționarea CFD
este o activitate care presupune un risc ridicat pentru capitalul dvs. Nu utilizați bani pe care nu sunteți
dispuși să-i pierdeți.
Ar trebui să luați în considerare tranzacționarea cu CFD-uri doar dacă:

https://www.trading212.com/ro/AVUSUK/Avertizarea-de-Risc

1/9

6/8/2020

Avertizarea de Risc - Trading 212

aveți experiență vastă în tranzacții pe piețe volatile.
înțelegeți în totalitate cum funcționează, inclusiv toate riscurile și costurile implicate,
sunteți conștient că cu cât efectul de levier este mai mare, cu atât mai mare este și riscul,
înțelegeți că poziția dvs. poate ﬁ închisă indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu decizia noastră
de a închide poziția dvs.,
aveți o toleranță ridicată la risc și capacitatea de a absorbi pierderile dacă acestea au loc,
aveți suﬁcient timp să vă gestionați investiția în mod activ.
Acțiuni
Acțiunile reprezintă o parte deținută dintr-o companie. Prin urmare, posesorul unei acțiuni participă la
soarta companiei. Dacă o companie merge bine, este probabil ca prețurile acțiunilor să crească, dar
dacă ﬁrma merge rău, prețurile acțiunilor sunt susceptibile să scadă.
Insolvență Deținătorii acțiunilor ordinare sunt ultimii care vor ﬁ plătiți dacă o companie intră în
insolvență. Cu toate acestea, acționarii ordinari pot avea câștiguri semniﬁcative în cazul în care
compania are succes și are în continuare perspective de succes. În cazuri extreme, o companie
poate da faliment și intra în insolvență, situație în care vă pierdeți toate investițiile.
Risc de percepție Prețul unei acțiuni are la bază cererea, care depinde de percepția investitorilor
asupra perspectivelor de viitor a companiei și de sentimentele generale. Dacă alte persoane sunt
pesimiste cu privire la o companie, prețul acțiunii va scădea, iar dacă veți vinde în acel moment sau
dacă prețul nu își revine, veți primi înapoi mai puțin decât ați investit.
Doar execuție
Nu vă vom oferi niciun sfat sau recomandare cu privire la disponibilitatea oricăror investiții prin noi, și
nimic din ceea ce vă vom trimite sau spune nu ar trebui interpretat în acest sens. Nu oferim sfaturi despre
investiții, taxe sau tranzacții. Serviciul nostru este „doar executiv”, ceea ce înseamnă că nu vă vom consilia
cu privire la orice tranzacție, nici nu vă vom monitoriza deciziile de tranzacționare pentru a stabili dacă
sunt potrivite pentru dvs. sau pentru a vă ajuta să evitați pierderile. Ar trebui să obțineți propriile sfaturi
ﬁnanciare, legale, privind taxele și alte sfaturi profesionale dacă CFD-urile și acțiunile sunt o investiție
potrivită pentru dvs. Putem să vă punem la dispoziție informații concrete despre produsele noastre,
potențialele lor riscuri, sau despre piețele ﬁnanciare în general; în acest mod nu am evaluat
circumstanțele dvs. individuale.
Efect de levier
Produsele noastre oferă diferite niveluri ale efectului de levier. Înainte de tranzacționare, vă vom cere să
faceți un depozit inițial. Fiecare produs pe care îl oferim are o cerință de marjă. În funcție de cerință și
depozitul dvs. inițial, ar trebui să puteți tranzacționa o valoare a contractului în plus față de fondurile dvs.
De exemplu, o cerință de marjă de 5% vă va permite să tranzacționați contracte de 20 de ori mai mari
decât depozitul dvs. În acest mod, ﬂuctuațiile în prețurile activelor vor ﬁ mărite de multe ori. O modiﬁcare
mică a prețului în defavoarea dvs. poate duce la o pierdere mai mare. Utilizarea efectului de levier sau a
marjei înseamnă că puteți pierde toate fondurile pe care le-ați depozitat în contul dvs. dacă prețul CFD
se modiﬁcă semniﬁcativ în defavoarea dvs.
Procente inițiale de marjă pe tip de instrument de bază pentru clienți de retail
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(a) 3,33% din valoarea noțională a CFD atunci când perechea de bază de valute este compusă din
oricare două dintre valutele următoare: Dolar american, Euro, Yen japonez, Liră sterlină, Dolar canadian
sau Franc elvețian;
(b) 5% din valoarea noțională a CFD atunci când indicele de bază, perechea de valute sau marfa este:
1. oricare dintre următorii indici bursieri: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation
Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones
Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian
Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
2. o pereche valutară compusă din cel puțin o valută care nu este listată la punctul (a) sau mai sus; sau
3. aur;
(c) 10% din valoarea noțională a CFD atunci când indicele de bază al mărﬁi sau al acțiunii reprezintă un
indice al mărﬁi sau al oricărei acțiuni diferit de cele enumerate la punctul (b) de mai sus;
(d) 50% din valoarea noțională a CFD când instrumentul de bază este o criptomonedă; sau
(e) 20% din valoarea noțională a CFD atunci când baza este:
1. o acțiune; sau
2. nu a fost listat mai sus în alt fel.
Procentajele de marjă menționate mai sus se aplică doar clienților de retail.
Clienții profesioniști beneﬁciază de termeni inițiali cu marjă inițială mai scăzută, disponibili pe website-ul
nostru: www.trading212.com.
Decontare
Pe multe piețe (de exemplu, pentru acțiunile tranzacționate pe Bursa de Valori din Londra), decontarea
se face în momentul în care părțile operațiunii schimbă simultan acțiunile contra banilor. În alte piețe (de
exemplu acolo unde se tranzacționează CFD-uri), dvs., atunci când faceți o investiție inițială, depuneți o
anumită sumă numerar (marja), reprezentând un procent din valoarea investiției. Dacă prețul investiției
ﬂuctuează ulterior, vi se poate solicita să depuneți mai mulți bani (un apel în marjă).
Nivelul marjei
Ne rezervăm dreptul de a ajusta cerințele privind marja pentru ﬁecare dintre produsele noastre. Trading
212 UK Ltd. are dreptul de a-și modiﬁca sau mări în orice moment cerințele de marjă: Pentru a proteja
ﬁrma și toți clienții noștri, Trading 212 UK Ltd. poate modiﬁca cerințele de marjă pentru oricare sau
pentru toți clienții, pentru orice poziții deschise sau noi, în orice moment, la latitudinea Trading 212 UK
Ltd. Dacă ne mărim cerințele de marjă, acest lucru vă poate împiedica să adăugați poziții sau să
acoperiți pozițiile existente dacă aveți capital insuﬁcient. Dacă cerințele de marjă cresc la CFD-urile dvs.
existente, va trebui să depuneți capital suplimentar în avans sau pozițiile dvs. ar putea ﬁ lichidate. Acest
lucru poate duce la mărirea cerinței dvs. de marjă. Prin urmare, este posibil să vi se solicite depunerea de
fonduri suplimentare pentru a menține pozitiile existente.
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Monitorizarea poziției
Este responsabilitatea dvs. să vă monitorizați contul. Trading 212 UK Ltd. are dreptul sa vă lichideze
pozițiile fără notiﬁcare în cazul unei deﬁciențe de marjă.
Trebuie sa vă monitorizați contul pentru ca acesta să conțină în permanență suﬁcient capital pentru a se
conforma cerințelor de marjă ale Trading 212 UK Ltd. Trading 212 UK nu trebuie să vă anunțe dacă nu
respectați cerințele de marjă, înainte ca Trading 212 UK Ltd să își exercite drepturile din Acordul încheiat
cu dvs., incluzând dar fară a se limita la dreptul său de a lichida pozițiile din contul(conturile) dvs.
Dacă valoarea netă a contului (numerar, plus proﬁturi în desfășurare, minus pierderi în desfășurare) scade
sub 50% din marja necesară, putem închide câteva sau toate pozițiile dvs. la prețul curent al pieței. Acest
lucru nu ar trebui însă considerat ca o garanție și este responsabilitatea dvs. de a vă asigura că aveți tot
timpul fonduri suﬁciente în cont.
Risc de piață
Tranzacționarea CFD se bazează pe ﬂuctuațiile prețului produselor ﬁnanciare de bază. Prin urmare,
sunteți expus la riscuri similare, dar mai mari, dacă dețineți active de bază.
Risc de volatilitate
Piețele de CFD și acțiuni pot ﬁ foarte volatile. Prețurile CFD-urilor și ale produselor lor de bază (acțiuni
sau indici) pot să ﬂuctueze rapid și pe intervale largi. Prețul CFD-urilor va ﬁ inﬂuențat, pe lângă alte
lucruri, de prețul pieței al produsului subiacent al CFD, câștigurile și performanța companiei sau
companiilor ale căror acțiuni conțin produsul subiacent sau un indice aferent, performanța economiei în
ansamblu, modiﬁcarea relației dintre cerere și ofertă a produsului subiacent sau a instrumentelor sau
indicilor aferenți, programe și politici guvernamentale, comerciale și de tranzacționare, ratele dobânzilor,
evenimente politice și economice naționale și internaționale și de caracteristicile psihologice
predominante ale pieței relevante.
Deasemenea, mișcările abrupte, bruște și neașteptate în prețul produsului de bază pot genera proﬁturi
sau pierderi substanțiale și majorate. Este posibil ca piețele să nu funcționeze într-o manieră lină și să se
formeze „diferențe" de preț cu cotații consecutive foarte decalate. Este posibil să nu aveți întotdeauna
ocazia să plasați un ordin sau este posibil ca platforma noastră să nu execute un ordin la nivelul de preț
pe care l-ați selectat. Unul dintre efectele acestuia este că ordinele stop loss sunt executate la prețuri
nefavorabile, ﬁe mai mari sau mai mici decât ați anticipat, în funcție de direcția tranzacției dvs.
Risc privind criptomonedele
Atunci când tranzacționați bitcoin și alte criptomonede prin Trading 212, nu veți deține niciun bitcoin în
formă ﬁzică și nu veți dispune de niciun portofel, ci doar veți specula pe volatilitatea prețului bitcoin și a
altor criptomonede printr-un CFD. Tranzacționarea produselor derivate din bitcoin poate ﬁ supusă unei
volatilități extreme, mult mai mare decât a valutelor tradiționale, iar la tranzacționarea de bitcoin sau a
altor criptomonede, este posibilă pierderea sau câștigarea unor sume semniﬁcative în perioade scurte.
Tranzacționarea produselor derivate poate duce la pierderea întregului dvs. depozit.
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Risc valutar
Atunci când tranzacționați un produs exprimat într-o valută diferită de cea a contului dvs., ﬂuctuațiile la
cursul de schimb valutar vă afectează proﬁtul și pierderea.
Atunci când tranzacționați CFD sau acțiuni exprimate într-o valută diferită de cea de bază sau de cea pe
care o aveți în depozitul dvs. din contul Trading 212 UK Ltd., toate marjele, proﬁturile, pierderile, creditele
și debitele ﬁnanciare cu privire la acele CFD-uri sunt calculate utilizând valuta în care este exprimat CFDul. Prin urmare, proﬁturile sau pierderile dvs. vor ﬁ afectate ulterior de ﬂuctuațiile la cursurile de schimb
dintre moneda contului și moneda în care este exprimat CFD-ul. Trading 212 UK Ltd. aplică o „ajustare”
de marjă pentru a reﬂecta acest risc. Prin urmare, cerința de marjă a CFD-ului va crește.
Risc de ﬂuctuație a ratei dobânzii
Rata dobânzii ﬂuctuează, ceea ce va afecta taxele de ﬁnanțare (sau reducerile) pe care le plătiți (sau leați putea primi) pentru pozițiile dvs. CFD lungi (sau scurte). Acest lucru va afecta și proﬁturile sau
pierderile dvs. totale.
Risc de modiﬁcări ale regimului de reglemenatare și de impozitare
Modiﬁcările legilor privind impozitarea și a altor legi și politici guvernamentale, ﬁscale, monetare și de
reglementare pot avea un efect advers asupra valorii CFD-urilor sau acțiunilor, a taxelor pe care le plătiți
pentru CFD-urile sau acțiunile dvs., și asupra proﬁtului total al produselor.
Risc de lichiditate
În anumite circumstanțe, este posibil să nu puteți închide o parte sau o poziție întreagă la prețul curent
sau deloc. Trading 212 UK Ltd. nu are obligația de a oferi cote pentru niciun CFD în niciun moment și
Trading 212 UK Ltd. nu garantează disponibilitatea continuă a cotațiilor sau a tranzacționării pentru niciun
CFD. Trading 212 UK Ltd., la discreția sa totală, încetează cotarea de CFD-uri și sau introducerea unor noi
tranzacții cu CFd-uri sau acțiuni în orice moment, din motivul absenței datelor de piață, întreruperii sau
suspendării sau a erorilor sau lipsei de lichiditate sau volatilitatea din piață pentru produsul de bază, sau
din cauza propriilor riscuri, parametrilor de proﬁt, erorilor tehnice, problemelor de comunicare ale Trading
212 UK Ltd., evenimentelor de piață sau politice sau economice sau guvernamentale, dezastre naturale
sau din alete motive.
Risc de contrapartidă (în relație cu CFD-urile)
În relație cu CFD-urile, suntem contraparte la toate tranzacțiile dvs. Niciunul dintre produsele noastre
CFD nu sunt listate pe o bursă de valori, respectiv niciunul dintre drepturi, beneﬁcii sau obligații nu poate
ﬁ transferat către o altă persoană. În timp ce ne asumăm obligația de a vă oferi cea mai bună execuție și
să acționăm rezonabil și în concordanță cu termenii și condițiile noastre publicate, CFD-urile deschise
prin noi pe contul dvs. trebuie închise prin noi, pe baza prețurilor și condițiilor noastre. CFD-urile sunt
contracte încheiate cu Trading 212 UK Ltd., în calitate de contraparte a dvs., și nu sunt tranzacționate pe
o bursă reglementată și nu sunt controlate de un birou de control central. Astfel, regulile și protecțiile
piețelor de schimb și ale birourilor de control nu se aplică tranzacționării CFD-urilor prin Trading 212 UK
Ltd.
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Riscul de creditare al contrapartidei în tranzacțiile cu CFD-uri
Din moment ce Trading 212 UK Ltd. este contrapartida tranzacțiilor dvs. CFD, sunteți expus riscurilor
ﬁnanciare și de afaceri, inclusiv riscul de creditare, asociate tranzacționării prin Trading 212 UK Ltd. În
cazul puțin probabil al intrării în insolvență a Trading 212, este posibil să nu ne putem onora obligațiile pe
care le avem față de dvs. Totuși, luați în considerare că Trading 212 UK Ltd. este parte a Schemei de
Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie („FSCS”). Este posibil să ﬁți despăgubiți din
partea FSCS în cazul în care nu ne putem respecta obligațiile. Activele clienților eligibili sunt protejate de
Schema de Compensare a Serviciilor Financiare în limita a 85.000 de lire sterline. Mai multe informații
despre compensare sunt oferite de Schema de Compensare a Serviciilor Financiare la www.fscs.org.uk.
De asemenea, sunteți expus riscurilor intrării noastre în incapacitate de plată. Trading 212 UK Ltd. este
membru al Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare şi în cazul puțin probabil al intrării în
incapacitate de plată, puteţi să apelaţi la acest program. Detaliile acestei scheme pot ﬁ găsite pe site-ul
FSCS www.fscs.org.uk. Fondurile clienților Trading 212 UK Ltd. sunt acoperite de Fondul de Compensare
al Investitorilor și, în cazul puțin probabil al intrării în incapacitate de plată, puteți apela la acest fond.
Detaliile acestui fond pot ﬁ găsite pe site-ul www.sfund-bg.com.
CFD-urile nu vă acordă niciun drept la produsul de bază
Scopul unui CFD este de a asigura un proﬁt sau de a evita o pierdere prin referință la ﬂuctuațiile prețului
produsului de bază, mai degrabă decât prin recepția oricărui produs de bază. Nici o tranzacție CFD nu vă
conferă niciun drept, drept de vot, titlu sau participație în niciun produs de bază și nici nu vă conferă
dreptul sau vă obligă să achiziționați, primiți, dețineți, votați, livrați, dispune sau participa direct în nicio
acțiune corporativă a niciunui instrument de bază.
Dreptul Trading212 UK Ltd. de a ajusta, modiﬁca și/sau închide tranzacții CFD în cazul unei acțiuni
corporative care afectează produsul de bază
În cazul unei acțiuni corporative care afectează produsul de bază al CFD-ului (e.g. separări, spin-off-uri,
oferirea de drepturi, fuziuni și achiziții etc.): i) Trading 212 UK Ltd., la latitudinea sa, va determina cea mai
potrivită ajustare, modiﬁcare sau acțiune de luat, dacă este cazul, și când, cu condiția ca CFD-ul să
mențină echivalentul economic al drepturilor și obligațiilor părților implicate; ii) Ca o măsură
suplimentară sau o alternativă a celor menționate anterior, Trading 212 UK Ltd. își rezervă dreptul, la
latitudinea sa, să închidă poziția dvs. CFD în produsul de bază anterior acțiunii corporative.
Risc de perturbare sau întrerupere a accesului la sistemul electronic și la serviciile Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. se bazează pe programe software, echipamente hardware și pe infrastructura și
rețeaua de telecomunicații pentru a oferi serviciile sale clienților, iar fără aceste sisteme Trading 212 UK
Ltd. nu poate oferi aceste servicii. Aceste sisteme și servicii computerizate, precum cele utilizate de
Trading 212 UK Ltd., sunt expuse la perturbări, întârzieri sau disfuncționalități ce poate duce la pierderea
accesului la platforma Trading 212 UK Ltd. sau poate opri furnizarea de cotații sau tranzacționarea CFDurilor sau acțiunilor sau poate afecta negativ oricare sau toate aspectele serviciilor Trading 212 UK Ltd.
Conform Acordului de tranzacționare al Trading 212 UK Ltd., acceptați sistemele și serviciile „Trading
212” și faptul că obligațiile noastre către dvs. sunt limitate.
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Conturi segregate
Conform reglementărilor FCA (Trading 212 UK Ltd.) și FSC (Trading 212 Ltd.), toate fondurile clienților
noștri sunt păstrate în conturi ﬁduaciare segregate. Chiar dacă monitorizăm bonitatea băncilor nostre
foarte atent și le selectăm pe baza caracterului lor robust și solid, utilizând doar bănci internaționale
importante, acest lucru nu înseamnă că sunt lipsite de riscuri. La cerere, vă putem oferi detalii cu privire la
băncile pe care le folosim.

Alte avertismente privind riscurile acțiunilor
Plata dividendelor nu este garantată
Unele acțiuni plătesc dividende semestrial sau trimestrial. Un dividend este o sumă de bani stabilită de
către Comitetul Director al companiei și reprezintă o distribuire a proﬁtului companiei. Companiile stabile
și proﬁtabile tind să plătească dividende și prezintă un bun istoric de plăți constante de dividende. Totuși,
perioadele de diﬁcultăți economice pot să întrerupă plata acestor dividende chiar și pentru cele mai
stabile acțiuni. Companiile mai tinere, mai puțin stabile, care sunt în curs de dezvoltare a afacerii, au
tendința de a-și păstra proﬁtul pentru a ﬁ reinvestit. Acestea se numesc companii „în creștere” deoarece
strategia lor de afaceri este să își crească afacerea rapid.
Costuri de tranzacționare/administrative
Comisioanele și taxele percepute de noi sau de terți vor reduce proﬁtul potențial obținut de dvs. sau
poate crește nivelul pierderilor. Înainte de a tranzacționa, trebuie să înțelegeți toate comisioanele și orice
alte taxe pentru care veți ﬁ responsabil.
Acțiuni depuse ca garanție
Dacă depuneți garanții ca măsură de securitate la noi, modul în care acestea vor ﬁ tratate va varia în
funcție de tipul de tranzacție și de locul tranzacționării. Pot exista diferențe semniﬁcative în tratamentul
garanțiilor dvs., în funcție de locul sau modul în care tranzacționați. Garanția depusă își poate pierde
identitatea ca proprietate a dvs. atunci când sunt efectuate tranzacții în numele dvs. și chiar dacă
tranzacțiile dvs. s-au dovedit a ﬁ proﬁtabile, este posibil să nu obțineți aceleași active pe care le-ați
depus și să acceptați plata în numerar. Ar trebui să veriﬁcați împreună cu noi cum va ﬁ tratată garanția
dvs.
Decalaj al pieței
Aceasta este o variație bruscă a prețului unui instrument sau a bazei acestuia de la un nivel la altul.
Aceasta se poate întâmpla în orice moment, dar se întâmplă mai des când piața se închide la un nivel,
dar se deschide la altul. Acest lucru poate cauza pierderi neprevăzute.
Investiții nerealizabile pe moment.
Putem aranja sau încheia tranzacții cu investiții nerealizabile pe moment. Acestea sunt investiții în care
piața este limitată sau poate deveni limitată. Puteți întâmpina diﬁcultăți în vânzarea unei asemenea
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investiții la un preț rezonabil și în anumite circumstanțe. Vânzarea la orice preț poate ﬁ diﬁcilă. Nu
investiți în astfel de investiții decât dacă v-ați gândit cu atenție dacă sunt potrivite pentru dvs.
Performanță istorică
Trebuie să ﬁți conștienți că prețul instrumentelor ﬁnanciare pe care le tranzacționați depinde de
ﬂuctuațiile piețelor ﬁnanciare în afara controlului nostru și că performanța istorică nu este un indicator al
performanței viitoare.
Tranzacții cu titluri de valoare care pot ﬁ supuse stabilizării
Noi și/sau reprezentanții noștri vom putea, din când în când, să efectuăm tranzacții în numele dvs. cu
titluri de valoare care pot ﬁ supuse stabilizării. Stabilizarea permite prețului pe piață al unui titlu de
valoare să ﬁe menținut artiﬁcial în perioada în care o nouă ediție de titluri de valoare este vândută
publicului. Stabilizarea poate afecta nu doar prețul noii ediții dar și prețul altor titluri de care depind
acestea.
Risc de lichiditate a acțiunilor
Acțiunile sunt disponibile în companii de mărimi, sectoare industriale, locații geograﬁce diferite și pe
burse diferite. Lichiditatea este un factor de risc important atunci când investiți în acțiuni individuale și
este condusă în general de capitalizarea bursieră (valoarea totală a acțiunilor emise) a companiei și de
condițiile de piață actuale. Nivelurile de lichiditate se pot schimba rapid și lipsa de lichiditate deseori
restricționează tranzacționarea acțiunilor cu o capitalizare bursieră mai mică (cunoscută ca mid-cap și
small-cap).
Informații despre investiții în străinătate
Informațile despre investiții în străinătate nu sunt foarte ușor de obținut pentru publicul din Marea
Britanie, cum este cazul companiilor din Mare Britanie, iar paginile ﬁnanciare din presa națională oferă
prea puține informații despre acest subiect. De asemenea, din cauza diferențelor de fus orar, nu veți
putea întotdeauna primi un preț în timp real al acțiunilor străine în timpul zilei de tranzacționare din
Marea Britanie. Când investiți în piețele din străinătate, trebuie luate în calcul și ﬂuctuațiile valutare. Un
câștig sau o pierdere realizată pe performanța unei acțiuni poate ﬁ cu ușurință compensată printr-o
mișcare a cursului de schimb valutar. În caz contrar, câștigurile sau pierderile de pe o acțiune pot ﬁ
compuse, ajungându-se la majorarea acestora. Considerentele de lichiditate sunt similare cu acțiunile
din Marea Britanie.
Volatilitatea prețurilor
Prețul acțiunilor individuale poate ﬂuctua considerabil și se poate aprecia sau deprecia rapid. Acțiunile
pot rămâne în scădere perioade mai lungi de timp. Prețurile acțiunilor cresc sau scad în funcție de
stabilitatea companiei, condițiile generale economice și de piață. Scăderea sau creșterea a prețului unei
acțiuni individuale poate ﬁ semniﬁcativă. Investițiile de pe bursă au tendința să ﬁe mai volatile decât
investițiile în majoritatea obligațiunilor.
Acțiuni penny
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Acțiunile cumpărate pe Piața Alternativă de Investiții (AIM) (mai ales cele cunoscute ca „acțiuni penny”)
sunt mai expuse riscului de a pierde banii decât oricare alte acțiuni din Marea Britanie. Aceasta se
întâmplă deoarece cerințele pentru companiile listate pe AIM sunt mai puțin aspre decât cele pentru
companiile cu o listare completă pe bursă. De obicei, există un spread mai mare între prețul de
cumpărare și prețul de vânzare al acestor acțiuni și dacă trebuie să ﬁe vândute imediat, este posibil să
primiți sub suma pe care ați plătit-o pentru ele, din cauza lipsei de lichidități. Prețul acestor acțiuni se
poate schimba foarte repede și poate scădea sau urca. Este posibil să ﬁe diﬁcil de obținut informații de
încredere despre valoarea lor sau riscurile la care sunt expuse.
Acțiuni fracționate
Acțiunile fractionate nu pot ﬁ tranzacționate pe burse publice și sunt nelichide și nerecunoscute in afara
platformei noastre de tranzacționare. Le puteți lichida numai atunci când sunt vândute prin intermediul
nostru și nu pot ﬁ transferate către un alt broker, cu excepția cazului în care sunt vândute. Mandatarii cu
drept de vot nu pot primi facilitare la acțiunile fracționate și nu vi se poate furniza documentația
acționarilor pentru fracțiunea dintr-o acțiune. Există posibile conﬂicte de interes în ceea ce privește
tranzacțiile fracționale, iar dvs. ați fost de acord cu această tranzacție prin aprobarea termenilor de
afaceri. În orice moment, vă puteți retrage consimțământul pentru o astfel de tranzacție, printr-o
notiﬁcare scrisă trimisă către noi.
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