Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare
Solicitând serviciile de intermediere pe piaţa de capital, clientul trebuie să fie conştient, că
oricare investiţie în instrumente financiare nu numai are ca rezultat venitul obţinut din vânzarecumpărare sau în forma de dividende, ori procente şi obţinerea drepturilor aferente instrumentelor
financiare respective, dar şi este supusă riscurilor de pierderi.
Dintre riscurile asociate investiţiilor în instrumente financiare sunt:
- incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau profiturilor – veniturile în formă de dividende
sau randamente (procente) nu sunt garantate de către emitentul instrumentelor financiare;
- riscul legat de protecţia acţionarilor minoritari – reprezintă riscul, că investitorul, deţînând o cotă
mică în capitalul social al societăţii pe acţiuni, poate exercita în mod limitat o influenţă asupra
activităţii acesteia şi procesului de luare a deciziilor, în special dacă în societatea pe acţiuni respectivă
există acţionari majoritari;
- riscurile legate de rata inflaţiei – riscul legat de situaţia, când inflaţia creşte mai repede decât cresc
veniturile din tranzacţiile cu instrumentele financiare şi valoarea reală a investiţiei de fapt scade;
- riscul privind fluctuaţia cursului de schimb valutar – se manifestă în cazul tranzacţiilor în altă
monedă decât cea a contului investitorului, când fluctuaţiile cursurilor valutare pot avea un efect
favorabil sau nefavorabil asupra câştigului de pe urma tranzacţiei;
- riscul de piaţă – este legat de modificarea favorabilă sau nefavorabilă a preţului instrumentului
financiar în funcţie de cererea şi oferta din piaţă, percepţia investitorului, factori de ordin social şi
economic, condiţii care nu întotdeauna pot fi prevăzute;
- riscul lichidităţii – riscul legat de imposibilitatea de a vinde instrumentul financiar în condiţiile
cererii scăzute sau dificultăţile în timp util sau la preţul, care investitorul consideră ca just.
Banca avertizează clienții existenți şi potenţialii clienți pe piaţa de capital, că mijloacele băneşti
investite în instrumente financiare nu sunt garantate, câştigurile obţinute din investiţii fiind, de
regulă proporţionale cu riscul asumat, iar performanţele din trecut ale instrumentelor financiare nu
constituie o garanţie pentru performanţele viitoare.
Banca avertizează clienții existenți şi clienţi potenţialii pe piaţa de capital despre riscurile care
reies din investiţiile în instrumente financiare, inclusiv, dar fără a se limita la riscul de a pierde întreaga
investiţie.
Hotărârea finală de investiţie în instrumente financiare revine clientului, clientul trebuie să fie
precaut în deciziile sale: tranzacţionarea instrumentelor financiare poate avea profituri substanţiale în
perioade foarte scurte, se pot solda de asemenea cu pierderi importante şi imediate care pot fi mai mari
decât suma depusă iniţial.

