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Γνωστοποίηση Κινδύνου 

Η Monecor (London) Limited, η οποία συναλλάσσεται ως ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς/μας), έχει λάβει Έγκριση 
και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA) του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με αριθμό αναφοράς 124721. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ενέχουν 
υψηλό επίπεδο κινδύνου, γεγονός το οποίο ενδέχεται να τις καθιστά ακατάλληλες για ορισμένους επενδυτές. Ως εκ 
τούτου, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε απόλυτα τους ενδεχόμενους κινδύνους προτού χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

Δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσον αυτός ο τρόπος επενδύσεων σας 
ταιριάζει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Επί του παρόντος δεν είμαστε 
εξουσιοδοτημένοι να παρέχουμε κανενός είδους επενδυτικές συμβουλές και, ως εκ τούτου, δεν θα σας παρέχουμε 
συμβουλές. Ωστόσο, κατά καιρούς, ενδέχεται να σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε σχέση με κάποια 
υποκείμενη αγορά ή κάποια συναλλαγή για την οποία ζητήσατε πληροφορίες. 

Κερδοσκοπείτε μόνο με χρήματα που έχετε την ευχέρεια να χάσετε. 

Η παρούσα Γνωστοποίηση Κινδύνου δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης συναλλαγών που έχετε υπογράψει μαζί μας. Η 
παρούσα Γνωστοποίηση Κινδύνου στόχο έχει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχουν τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουμε, ωστόσο, η παρούσα Γνωστοποίηση Κινδύνου δεν μπορεί να εξηγήσει όλους 
τους ενεχόμενους κινδύνους. Μπορεί να λειτουργήσει μόνον ως γενικός οδηγός σε σχέση με τους κινδύνους που 
ενέχουν οι συναλλαγές με τα προϊόντα μας και η χρήση των υπηρεσιών μας, και εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να αποφασίσετε 
εάν οι ενεχόμενοι κίνδυνοι είναι κατάλληλοι για την επενδυτική σας στρατηγική και εάν συνάδουν με τους κινδύνους 
που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. 

Οι συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ενέχουν υψηλούς κινδύνους. Όταν αποφασίζετε εάν θα 
επενδύσετε σε τέτοιου είδους μέσα, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

1 ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Όταν προβαίνετε σε συναλλαγές με την εταιρεία μας, θα διενεργείτε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (γνωστές και ως 
«over-the-counter» ή «OTC») παραγώγων, οι οποίες είναι μη μεταβιβάσιμες. Αυτό σημαίνει ότι θα διενεργείτε 
συναλλαγές απευθείας με εμάς και ότι οι εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να κλείνονται από εμάς. Δεν θα είστε σε θέση να 
πωλείτε ή να μεταβιβάζετε τις συναλλαγές σας σε τρίτους. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να ενέχει υψηλότερο κίνδυνο σε 
σχέση με τις επενδύσεις σε μεταβιβάσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε σχέση με συναλλαγές σε χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα παράγωγα μέσα, επειδή η ικανότητά σας να ανοίγετε και να κλείνετε συναλλαγές μαζί μας εξαρτάται 
από το κατά πόσον είμαστε σε θέση να δεχόμαστε εντολές από εσάς και να τις εκτελούμε. 

2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
Ενδέχεται να χάσετε ταχύτατα σημαντικά μεγαλύτερα ποσά, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής, σε σύγκριση με το ποσό που 
καταθέσατε σε εμάς για να ανοίξουμε τη συγκεκριμένη συναλλαγή (το Περιθώριο). Τυχόν απώλειες αγοράς που 
υπερβαίνουν το Περιθώριο θα αφαιρούνται από τον λογαριασμό σας. Ενδέχεται να κληθείτε να καταθέσετε επιπλέον 
Περιθώριο πολύ σύντομα μετά από σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να διατηρήσετε τη συναλλαγή σας. Θα 
επαναξιολογούμε διαρκώς τις ανοιχτές σας συναλλαγές κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας συναλλαγών και τυχόν κέρδος ή 
ζημία θα εμφανίζεται άμεσα στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση ζημίας, ενδέχεται να χρειαστεί να καταθέσετε άμεσα 
επιπλέον κεφάλαια στον λογαριασμό σας, προκειμένου να διατηρήσετε τις ανοικτές σας συναλλαγές. Ενδέχεται επίσης 
να αλλάξουμε τα επιτόκια Περιθωρίου μας και/ή τις θεωρητικές απαιτήσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή, γεγονός που 
ενδέχεται επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του Περιθωρίου που θα πρέπει να διατηρήσετε για μια συναλλαγή. 
Εάν δεν παρασχεθούν από εσάς τα εν λόγω επιπλέον κεφάλαια (τα οποία ενδέχεται να ανέρχονται σε σημαντικό ποσό) 
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εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος (το οποίο μπορεί να είναι πολύ σύντομο, π.χ. λεπτά της ώρας), η 
συναλλαγή σας ενδέχεται να κλείσει με ζημία και θα είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε έλλειμμα. 

3 ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΑΣ 
Η διενέργεια εντολής τερματισμού απώλειας (stop loss order) ενδέχεται να περιορίσει τις απώλειές σας, αλλά δεν 
παρέχεται καμία σχετική εγγύηση. Η απώλειά σας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη υπό ορισμένες συνθήκες. Το «slippage» 
(το οποίο ονομάζεται και «gapping») συμβαίνει όταν η τιμή της αγοράς υπερβαίνει την τιμή που έχετε ορίσει για την 
ενεργοποίηση της εντολής τερματισμού απώλειας. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η συγκεκριμένη υποκείμενη αγορά 
έχει καταστεί ασυνήθιστα ασταθής. Για παράδειγμα, η υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει σταματήσει τις συναλλαγές σε 
σημείο άνω της τιμής που έχετε ορίσει για την εντολή τερματισμού απώλειας και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι 
συναλλαγές μπορεί να ξεκινήσουν και πάλι σε τιμή κάτω της τιμής που έχετε ορίσει για την εντολή τερματισμού 
απώλειας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα κλείσουμε την ανοικτή σας θέση τη στιγμή ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά 
την επανεκκίνηση των συναλλαγών στη συγκεκριμένη υποκείμενη αγορά, δηλαδή, στην επόμενη διαθέσιμη τιμή. 
Επιπλέον, οι αγορές ενδέχεται επίσης να εμφανίζουν εξαιρετικά έντονη κινητικότητα όταν η υποκείμενη αγορά 
παρουσιάσει αστάθεια, οπότε, σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μας, θα εκτελούμε εντολές στη βάση «first-
in-first-traded». Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εκτελέσουμε την εντολή σας τερματισμού απώλειας σε τιμή 
χαμηλότερη από εκείνη που έχετε ορίσει εφόσον η υποκείμενη αγορά υποχωρεί με ταχείς ρυθμούς. 

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν οποιαδήποτε σχέση με πιθανές μελλοντικές αποδόσεις. 
Δεν μπορεί να υπάρχει καμία βεβαιότητα σε σχέση με τη μελλοντική απόδοση οποιασδήποτε υποκείμενης αγοράς ή 
συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση σε σχέση με τις μελλοντικές 
αποδόσεις 

5 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Κάποιες φορές, οι συνθήκες της αγοράς και η λειτουργία των κανονισμών ορισμένων αγορών (δηλ. η διακοπή των 
συναλλαγών λόγω αστάθειας, έλλειψης ρευστότητας της υποκείμενης αγοράς και για άλλους λόγους) ενδέχεται να 
καταστήσουν τις συναλλαγές πιο ριψοκίνδυνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, σε ακραίες περιπτώσεις, σε αλλαγή του 
διακανονισμού μιας σύμβασης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τον διακανονισμό για συμβάσεις που λήγουν μια 
δεδομένη ημέρα, εάν τη δεδομένη ημέρα διακοπούν οι συναλλαγές. 

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ (LEVERAGE / GEARING) 
Η χρηματοοικονομική μόχλευση (leverage ή gearing) σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με συγκριτικά 
μικρές καταθέσεις (που καλούνται και «περιθώριο») σε σχέση με τη συνολική αξία της σύμβασης. Ωστόσο, αυτό σημαίνει 
ότι μια σχετικά μικρή μεταβολή στην υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στη συναλλαγή 
σας. 

Ακόμα και μια μικρή μεταβολή στην υποκείμενη αγορά ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ολόκληρου του ποσού 
περιθωρίου σας και να σας εκθέσει σε οποιεσδήποτε άλλες ζημίες βαρύνουν τη θέση σας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να 
κερδοσκοπείτε μόνον με χρήματα που είστε διατεθειμένοι να χάσετε. 

7 ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
Οι αγορές εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι 
αυτοί ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι. Το δυνητικό κέρδος ή ζημία από τις συναλλαγές στις αγορές αυτές ή από 
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συμβάσεις που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης σας θα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διατηρείτε συναλλαγές ή έχετε καταθέσει κεφάλαια 
στον λογαριασμό σας στην εταιρεία μας σε νόμισμα άλλο από το εθνικό/τοπικό σας νόμισμα, είστε εκτεθειμένοι στον 
συναλλαγματικό κίνδυνο (cross-currency risk). Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαχειριστείτε τον κίνδυνο αυτόν και δεν θα 
φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας του. 

8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Στην περίπτωση συναλλαγών με περιθώριο διαπραγμάτευσης, σας ζητάμε να προβείτε σε μια σειρά πληρωμών σε σχέση 
με την τιμή αγοράς, αντί να καταβάλετε το σύνολο της τιμής αγοράς αμέσως. 

Ακόμα κι αν μια συναλλαγή δεν έχει περιθώριο διαπραγμάτευσης, ενδέχεται να επιβαρύνεται με την υποχρέωση να 
προβεί σε περισσότερες πληρωμές υπό ορισμένες συνθήκες, πέρα και πάνω από οποιοδήποτε ποσό καταβάλατε όταν 
έγινε η σύναψη της σύμβασης. Οι συναλλαγές με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση με 
βάση ή υπό τους όρους αναγνωρισμένου ή καθορισμένου χρηματιστηρίου επενδύσεων ενδέχεται να σας εκθέσουν σε 
σημαντικά υψηλότερους κινδύνους. 

9 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
Προτού ξεκινήσετε τις συναλλαγές μαζί μας, θα πρέπει να λάβετε τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
προμήθειες και άλλες χρεώσεις οι οποίες θα βαρύνουν εσάς. Εάν οποιεσδήποτε χρεώσεις δεν εκφράζονται σε 
χρηματικούς όρους [για παράδειγμα, ως διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης (bid offer spread)], θα πρέπει να 
λάβετε μια σαφή εξήγηση για το τι μπορεί να σημαίνουν οι εν λόγω χρεώσεις σε συγκεκριμένους χρηματικούς όρους. 
Στην περίπτωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου η προμήθεια χρεώνεται ως ποσοστό, θα είναι 
συνήθως ένα ποσοστό επί της συνολικής αξίας του συμβολαίου και όχι απλώς ένα ποσοστό επί της αρχικής σας 
πληρωμής. 

Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που πραγματοποιείτε και τη διάρκειά της, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα 
χρηματοδότησης. Επίσης, εάν συναλλάσσεστε σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης σας, ενδέχεται να σας 
ζητήσουμε να μετατρέψετε τα εν λόγω ξένα νομίσματα στο νόμισμα βάσης σας. Το άθροισμα των εξόδων 
χρηματοδότησης και των εξόδων συναλλάγματος ενδέχεται να υπερβαίνει τυχόν κέρδη της συναλλαγής σας ή να 
αυξάνει το ύψος της ζημίας που ενδέχεται να υποστείτε στο πλαίσιο μιας συναλλαγής. 

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο να ισχύει ή να ισχύσει μελλοντικά φορολογία για τις συναλλαγές σας και τυχόν σχετικά 
κέρδη. Δεν διαβεβαιώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι δεν θα καταστεί πληρωτέος φόρος ή τέλος χαρτοσήμου (πέραν του 
τέλους συναλλαγών). Θα είστε υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τα τέλη χαρτοσήμου σε σχέση με τις συναλλαγές 
σας. Η ETX Capital δεν παρέχει καμία φοροτεχνική συμβουλή σε πελάτες και είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας 
φορολογικές υποθέσεις. 

11 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 
Εάν έχετε ταξινομηθεί στην κατηγορία του πελάτη λιανικής ή εάν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά ότι θα σας 
αντιμετωπίζουμε ως επαγγελματία πελάτη, θα διατηρούμε τα χρήματά σας σε καταπίστευμα σε μεμονωμένο τραπεζικό 
λογαριασμό κεφαλαίων πελατών, χωριστά από τα χρήματα της εταιρείας μας, ωστόσο, αυτό ενδέχεται να μην παρέχει 
πλήρη προστασία (για παράδειγμα, σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζάς μας). Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας 
στην ενότητα «Τα Χρήματά Σας», των Όρων και Προϋποθέσεων της εταιρείας μας. 
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