


eToro toimii siltana vanhan ja uuden 
talousmaailman välillä. Avaamme 
talousmarkkinat kaikille.
Yoni Assia, eToron toimitusjohtaja ja perustaja



eToro numeroina

Yli 12 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää



eToro numeroina

Toimii yli 140 maassa



eToro numeroina

Käännetty 22 kielelle



eToro numeroina

Yli 2 500 omaisuuserää, joilla käydä kauppaa. Tarjoamme monen 
omaisuuserän alustan, joka sisältää osakkeita, kryptovaluuttoja, 
hyödykkeitä, indeksejä, valuuttapareja jne.



eToro numeroina

Toiminnassa vuodesta 2007



eToro numeroina

Maailman ykkösalusta sosiaaliselle kaupankäynnille



eToro numeroina

9 talousviranomaisen sääntelemä, mukaan lukien CySEC, FCA ja ASIC.



eToro numeroina

9 alan palkinnon voittaja



eToro numeroina

Tarjoaa osakesijoituksia 0 %:n palkkiolla



eToro numeroina

Yli 300 miljoonaa kauppaa avattu yrityksen perustamisen jälkeen



eToro numeroina

*Vuonna 2019

CopyTrader™ - 50 eniten kopioidun kaupankävijän keskimääräinen 
tuotto on 29 %*



Vuonna 2007 perustettu eToro on ollut 
rahoitusteknologian vallankumouksen 
aallonharjalla heti alkupäivistään lähtien. 
Visiomme on tuoda globaalit markkinat 
kaikkien ulottuville kaikkialla yksinkertaista 
ja läpinäkyvää kaupankäyntiä ja 
sijoitustoimintaa varten.

eToro on vuosien mittaan pannut alulle 
ja lisännyt monia kaupankäyntikäytäntöjä, 
jotka ovat sittemmin yleistyneet, sosiaalinen 
kaupankäynti mukaan lukien. Sallimalla 
asiakkaiden kopioida toinen toisiaan 
CopyTrader™-teknologialla ja kopioida 
toistensa salkkuja olemme luoneet 
uudenlaisen kaupankäyntiyhteisön, joka 
jakaa tietämyksensä ja toimii avoimesti. 
Tarjoamalla kaupankäyntiin monenlaisia 
rahoitusvälineitä sekä erilaisia sosiaalisia 
ominaisuuksia, kuten Copy Trading ja 
Popular Investor -ohjelma, olemme 
kasvaneet keskeiseksi paikaksi kaikille 
taloustarpeillesi. Ei siis ole mikään ihme, 
että miljoonat kaupankävijät ja sijoittajat 
kautta maailman valitsevat eToron säädellyn 
alustan omaisuutensa hallintaan.

eToron tarina



eToron aikajana

2007 2009 2012 2015

2007 2010 2012

eToro perustetaan  
Kolme yrittäjää 
päättää mullistaa 
kaupankäynnin 
maailman.

WebTrader  
eToro lanseeraa 
uraauurtavan ja intuitiivisen 
kaupankäyntialustan, jonka 
avulla jokainen pystyy käymään 
kauppaa rahoituserillä verkossa 
– missä tahansa.

Osakkeet astuivat 
kuvioihin  
Hyödykkeiden ja 
valuuttojen rinnalle 
lisätään laaja valikoima 
osakkeita.

Uusi eToro  
WebTrader ja 
OpenBook yhdistetään 
yhdeksi intuitiiviseksi 
ja innovatiiviseksi 
käyttöliittymäksi.

Visuaalinen  
valuuttakaupankäyntialusta  
Yritys suunnittelee 
ensimmäisen 
verkkokaupankäyntialustansa, 
joka tekee kaupankäynnistä 
hauskaa ja helppotajuista.

OpenBook  
eToro lanseeraa maailman 
ensimmäisen sosiaalisen 
kaupankäyntialustan 
muuttaen 
verkkokaupankäyntialan 
ikuisiksi ajoiksi.

eToron 
mobiilisovellus  
Verkkokaupankäyntiä 
ulottuvillasi: asiakkaat 
voivat suorittaa minkä 
tahansa toiminnon
“tien päällä”



The eToro timeline

2016 20192018

2017 2018
2019 

CopyPortfolios-salkut 
lanseerataan  
eToro on kehittänyt 
täysin uuden pitkän 
tähtäimen temaattisen 
sijoitusstrategian – 
CopyPortfolios.

eToroX-pörssi  
eToroX tarjoaa kokeneille 
kryptokaupankävijöille mahdollisuuden 
vaihtaa useita kryptovaluuttoja, 
FX-vakausvaluuttoja ja 
kryptokaupankäyntipareja ja käydä niillä 
kauppaa.

10 miljoonaa 
käyttäjää  
Yli kymmenen vuoden 
vakaan kasvun jälkeen 
eTorolla on nyt 10 
miljoonaa käyttäjää eri 
puolilla maailmaa.

Kryptovaluutat lisätään  
Aloitettuaan ensimmäisten 
joukossa Bitcoin- ja Ethereum-
kaupankäynnin eToro 
on jatkuvasti laajentanut 
kryptovaluuttavalikoimaansa 
lisäämällä aika ajoin uusia 
kryptoja.

eToro-lompakko  
eToro lanseeraa 
edistyneen 
kryptolompakon, 
johon käyttäjät voivat 
helposti ja turvallisesti 
tallettaa ja siirtää kaikki 
kryptovaransa.

Laajeneminen  
Yhdysvaltain  
markkinoille  
eToro tuo ainutlaatuisen  
kryptovaluuttavalikoimansa  
Yhdysvaltoihin, maailman  
suurimmille ja kiihkeimmin  
kilpaileville markkinoille.



Teknologiasta terveydenhoitoon, New 
Yorkista Hongkongiin, eToro tarjoaa 
kaupankävijöille tosiaikaisen pääsyn 
parhaiden kansainvälisten ja paikallisten 
pörssien osakkeisiin – veloittamatta mitään 
palkkioita, mukaan lukien lipukemaksuja 
tai leimaveroa. Osakkeisiin sijoittamisen 
edut eTorossa eivät kuitenkaan pääty 
moninaisuuteen ja kilpailukykyiseen 
hinnoitteluun. Voit käydä kauppaa 
ilman kaupankäynnin määrärajoituksia, 
ostaa ja myydä osittaisia osakkeita, 
saada ilmoituksia hinnanvaihtelusta 
ja markkinatapahtumista sekä päästä 
ilmaiseksi hyödyntämään TipRanksin 
asiantuntevaa osakeanalyysiä.

• 0 % palkkio osakesijoituksista
• Osakkeita 14 kansainvälisestä 

pörssistä
• Edistyneet kaavoitus-  

ja analyysityökalut

 Tuotteemme Osakkeet



Kun puhutaan kryptoista, eToro on 
täydellinen kaupankäyntiratkaisu. Tukeudu 
eToron kokemukseen kansainvälisen 
rahoitusteknologian johtajana aina 
lohkoketjun alkupäivistä etsiessäsi 
täydellistä kryptokaupankäyntiratkaisua. 
Olit sitten kryptokaupankäynnin aloittelija 
tai kokenut louhija, kryptopalvelumaailman 
käyttö ei ole koskaan ollut helpompaa. 
eTorolla on kolme tuotetta, jotka yhdessä 
tuottavat holistisen kryptokokemuksen.

• Käyttöystävällinen 
kryptokaupankäyntikokemus

• Kryptolompakko, joka tukee yli 120 
kryptovaluuttaa

• Edistynyt kryptovaluuttapörssi 
ammatti- ja 
yrityskryptokaupankävijöille

 Tuotteemme Kryptovarat



Tämä eToron suosituin ominaisuus näyttää 
sinulle, mitä muut kaupankävijät tekevät 
tosiajassa, ja voit kopioida heidän kauppansa 
automaattisesti. Jos olet aloittelija ja opettelet 
vielä perusteita tai sinulla ei yksinkertaisesti ole 
aikaa seurata markkinoita, eToron CopyTrader-
ominaisuudella pääset hyödyntämään muiden 
kaupankävijöiden asiantuntemusta. Sosiaaliset 
kaupankäyntiominaisuudet ovat suuri 
ylpeydenaiheemme. Niiden avulla asiakkaat hyötyvät 
laajan kaupankävijäverkostomme kollektiivisesta 
tietämyksestä. Koska useat menestyvät 
kaupankävijät jakavat strategioitaan alustallamme, 
eToron asiakkailla on käytettävissään kaikki, 
mitä he tarvitsevat taloudellisten tavoitteidensa 
saavuttamiseen.

• Huippukaupankävijät työskentelevät 
hyväksesi – ilman tilinhoitokuluja

• Valitse yksi kopioitava kaupankävijä tai 
jopa 100 samanaikaisesti

• Hajauta salkkusi eri puolilta maailmaa 
olevilla kaupankävijöillä

 Tuotteemme CopyTrader ™



 Tuotteemme CopyTrader ™

Miten kaupankävijöitä kopioidaan eTorossa



Viime vuosina CFD:istä on tullut yksi 
suosituimmista tavoista käydä kauppaa 
hyödykkeillä, indekseillä, valuutoilla ja jopa 
osakkeilla. Koska CFD-kaupankäyntiin 
ei sisälly varsinaisen omaisuuserän 
ostamista ja myymistä, se on perinteistä 
kaupankäyntiä joustavampaa – se tarjoaa 
esimerkiksi pääsyn ulkomaan markkinoille 
ja mahdollisuuden vivutukseen, osakkeiden 
osittaiseen ostoon sekä lyhyeksi myyntiin.

• Käy kauppaa jopa 400-kertaisella 
vivutuksella

• Valitse pitkä tai lyhyt kauppa yli 2 000 
rahoitusvälineellä

• Harjoittele kaupankäyntiä 100 000  
dollarin ilmaisella virtuaalisalkulla

Tuotteemme Hinnanerosopimukset (CFD(



 Tuotteemme CopyTrader ™

Työkalut, jotka auttavat ohjaamaan CFD-kaupankäyntisi aivan uudelle tasolle



CopyPortfolios-salkut ovat 
sijoitusvälineitä, joissa yhdistetään 
erilaisia omaisuuseriä teeman 
perusteella. eToron sijoituskomitean 
luomat ja hallinnoimat CopyPortfolios-
salkut tarjoavat täysin hajautetun ja 
tasapainotetun sijoitusmahdollisuuden 
tietyille aloille, markkinatrendeihin, 
kaupankäyntistrategioihin jne.

Tuotteemme CopyPortfolios ™ 



Top Trader -salkut Parhaiden 
kaupankävijöiden kerääminen yhteen 
mahdollistaa loistavan hajautuksen yhdessä 
salkussa. Tämä joukkoälyn käyttö tehostaa 
salkun hajautusta valtavasti. Top Trader 
-salkkuihin voidaan koota kaupankävijöitä 
kaupattujen omaisuuserien, suorituksen 
ja kaupankäyntitiheyden mukaan. 
(näyttökuvat)

Tuotteemme CopyPortfolios ™ 



Markkinasalkut Nämä sijoitusstrategiat 
kokoavat yhteen erilaisia omaisuuseriä 
tietyn markkinastrategian pohjalta, 
kuten InTheGame-salkku, joka keskittyy 
peliteollisuuteen ja tarjoaa erinomaisen 
temaattisen sijoitusmahdollisuuden.
 (näyttökuvat)

Tuotteemme CopyPortfolios ™ 



Kumppanisalkut eToron kumppanisalkut 
kutsuvat ammattikaupankävijöitä 
tarjoamaan brändättyjä CopyPortfolios-
salkkuja. Tästä on hyötyä ammattilaiselle, 
koska hän saa käyttöönsä 
tukijärjestelmän ja altistuu täysin uudelle 
sijoittajaryhmälle. Jotkut näistä hyödyntävät 
sijoitusstrategioita, jotka matkivat korkean 
profiilin sijoittajien, kuten Warren Buffettin 
salkkuja. (näyttökuvat)

Tuotteemme CopyPortfolios ™ 



eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin ja 
kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Huomaa, että hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy 
suuri pääoman nopean menetyksen riski vipuvaikutuksen vuoksi. 62 % sijoittajatileistä 
menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tämän 
palveluntarjoajan kautta. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten 
toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille. 

Kryptovarat ovat erittäin epävakaa sääntelemätön sijoitustuote. Ei EU-suojaa sijoittajille.

:Vastuuvapautuslauseke




