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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 17η Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ/ESMA) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με
περιστατικά πολύ υψηλής μεταβλητότητας στις συναλλαγές ορισμένων προϊόντων.
ANAKOINΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
Πρόσφατα περιστατικά έχουν δείξει πολύ υψηλή μεταβλητότητα σε ορισμένες μετοχές των
ΗΠΑ, που συνδέονται με σημαντική συσσώρευση καθαρών αρνητικών θέσεων και
συντονισμένη δράση από ορισμένους ιδιώτες επενδυτές, με βάση πληροφορίες που
διακινούνται στα κοινωνικά μέσα.
Αν και οι κανόνες και οι δομές της αγοράς είναι διαφορετικοί στην ΕΕ, δεν μπορεί να
αποκλειστεί ότι παρόμοιες συνθήκες μπορεί να προκύψουν και στην ΕΕ.
Η αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε χρηματιστήρια είναι ευπρόσδεκτη για την
ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, η ΕΑΚΑΑ καλεί τους ιδιώτες επενδυτές να
είναι προσεκτικοί όταν λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε
πληροφορίες από κοινωνικά μέσα και άλλες μη ρυθμιζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες, εάν
δεν μπορούν να επαληθεύσουν την αξιοπιστία και την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.
Ένα βασικό βήμα για οποιονδήποτε επενδυτή προτού λάβει μια επενδυτική απόφαση είναι να
συγκεντρώσει επενδυτικές πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τους επενδυτικούς του στόχους, τα οφέλη της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου
του και τη ζημία που είναι σε θέση να υποστεί.
Η μεταβλητότητα της τιμής των μετοχών αυξάνει τους κινδύνους για απώλεια
κεφαλαίων
Οι ιδιώτες επενδυτές αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους όταν επενδύουν σε μετοχές που
χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή μεταβλητότητα της τιμής τους. Η μεταβλητότητα
ενδέχεται να αυξηθεί εξαιτίας πολλών παραγόντων, για παράδειγμα όταν οι μετοχές
υπόκεινται σε σημαντικές ανοικτές πωλήσεις. Η πορεία της τιμής των μετοχών μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αναστραφεί, εκθέτοντας γρήγορα τους ιδιώτες πελάτες σε μεγάλες απώλειες.
Όσοι χρησιμοποιούν στρατηγικές διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνουν μόχλευση εκτίθενται
σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους καθώς η μόχλευση αυξάνει την έκθεση του επενδυτή σε
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πιθανές απώλειες. Για παράδειγμα στρατηγικές διαπραγμάτευσης εντός της ημέρας με
margin trading, δηλαδή συναλλαγές με χρήματα που δανείζονται από την εταιρεία ή με
παράγωγα. Η ΕΑΚΑΑ τονίζει ότι η διαπραγμάτευση με μόχλευση είναι πολύπλοκη και
πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη κατανόηση των κινδύνων.
Κίνδυνοι κατάχρησης αγοράς
Η συζήτηση για μια ευκαιρία αγοράς ή πώλησης μετοχών δεν αποτελεί κατάχρηση αγοράς.
Ωστόσο, η οργάνωση ή η πραγματοποίηση συντονισμένων στρατηγικών συναλλαγής ή
εκτέλεσης εντολών με συγκεκριμένους όρους και σε συγκεκριμένες ώρες με σκοπό να
επηρεαστεί η τιμή μιας μετοχής, θα μπορούσε να συνιστά χειραγώγηση της αγοράς.
Ομοίως, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ανάρτηση πληροφοριών στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με έναν εκδότη ή ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, καθώς η
διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μπορεί επίσης να συνιστά χειραγώγηση
της αγοράς. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διάδοση επενδυτικών
προτάσεων μέσω οποιωνδήποτε μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και των διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς η λειτουργία τους διέπεται από
σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Η ΕΑΚΑΑ και οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές θα συνεχίσουν να αναλύουν τα γεγονότα στις
αγορές και θα εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες με στόχο τη
διαφύλαξη της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς, όπου αυτό
απαιτείται.
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