
 

 
 

 
 

 

Høring vedrørende begrænsninger gældende 

for finansielle differencekontraker (CFD’er) til 

beskyttelse af detailkunder  

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har siden 

den 1. august 2018 haft midlertidige begrænsninger gældende for finansielle 

differencekontrakter (CFD’er) til detailkunder. Finanstilsynet har håndhævet 

disse begrænsninger over for de finansielle virksomheder. 

 

ESMA’s midlertidige begrænsninger gældende for CFD’er til detailkunder er 

indført i medfør af artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (Mi-

FIR) og med baggrund i, at ESMA og flere nationale kompetente myndigheder 

har observeret en hurtig stigning i markedsføring, distribution eller salg af 

CFD'er til detailkunder i hele EU. 

 

CFD'er er i sig selv risikable og komplekse produkter og handles ofte speku-

lativt via internettet. De nationale kompetente myndigheders analyse af han-

del med CFD’er i forskellige jurisdiktioner i EU viser, at mere end tre ud af fire 

detailkunder taber penge på handel med CFD’er. 

 

Finanstilsynet deler ESMA’s og andre kompetente nationale myndigheders 

bekymring om det stigende antal detailkunder i hele EU, der handler med 

CFD’er og taber deres penge. Finanstilsynet vurderer desuden, at risikoen for 

detailkunderne vil være til stede i såvel Danmark som i resten af EU, hvis ikke 

de kompetente nationale myndigheder udnytter deres beføjelse til at fast-

sætte permanente begrænsninger til erstatning for ESMA’s midlertidige be-

grænsninger.  

 

Finanstilsynet påtænker derfor i lighed med andre nationale kompetente myn-

digheder i medfør af Finanstilsynets beføjelse til at indføre interventionsforan-

staltninger i artikel 42 i MiFIR at vedtage begrænsninger gældende for CFD’er 

til detailkunder tilsvarende ESMA’s midlertidige begrænsninger. Begrænsnin-

gerne vil gælde udbud af CFD’er til detailkunder i og fra Danmark og vil såle-

des gælde såvel danske værdipapirhandlere som værdipapirhandlere, der 

opererer i Danmark via den frie etableringsret eller i henhold til reglerne om 

fri udveksling af tjenesteydelser. Begrænsningerne vil i modsætning til 

ESMA’s midlertidige begrænsninger være permanente uden dog at berøre 

Finanstilsynet 
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Finanstilsynets muligheder for at revurdere afgørelsen, hvis markedsforhol-

dene ændrer sig, eller hvis begrænsningerne skulle blive revurderet generelt 

på europæisk plan.  

 

Finanstilsynet sender hermed begrænsninger gældende for CFD’er til detail-

kunder tilsvarende ESMA’s begrænsninger i høring. Finanstilsynet henviser 

til følgende afgørelser: 

 

- Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndigheds afgørelse (EU) 

2019/679 af 17. april 2019 om fornyelse af den midlertidige begræns-

ning i forhold til markedsføring, distribution eller salg af differencekon-

trakter til detailkunder 

- Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndigheds afgørelse (EU) 

2019/155 af 23. januar 2019 om fornyelse af den midlertidige be-

grænsning i forhold til markedsføring, distribution eller salg af diffe-

rencekontrakter til detailkunder  

- Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndigheds afgørelse (EU) 

2018/1636 af 23. oktober 2018 om fornyelse og ændring af den mid-

lertidige begrænsning i afgørelse (EU) 2018/796 om markedsføring, 

distribution eller salg af differencekontrakter til detailkunder 

- Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndigheds afgørelse (EU) 

2018/796 af 22. maj 2018 om midlertidigt at begrænse differencekon-

trakter i EU i overensstemmelse med artikel 40 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 

 

Finanstilsynets begrænsninger gældende for CFD’er til detailkunder påtæn-

kes at have virkning fra den 1. august 2019.  

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger senest den 17. juni 

2019. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på yed@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: fuldmægtig Yesim Victoria 

Dogan. 

 

Kontaktperson: Kontorchef Ove Feddersen 

Direkte tlf.nr.: +45 6193 0801 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i fem måneder efter høringsfristen er udløbet. 

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 


