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KBC Securities lanceert KBC Securities Trader
-actieve belegger krijgt eigen marktenzaal thuisVandaag lanceert KBC Securities het meest complete tradingplatform: KBC Securities Trader. Uniek op de
Belgische markt is de snelle order routing en de mogelijke integratie in het bestaande Bolero platform. Orders
geplaatst via Bolero of via het nieuwe platform volgen dezelfde veilige en snelle weg naar de beurs. Bovendien
genieten heel actieve beleggers ook van de laagste tarieven op de markt: 5,25 Euro voor orders tot 2.500 Euro
op Euronext.

KBC Securities Trader: een professioneel platform voor de actieve particuliere belegger
-

Het platform voorziet de belegger van uitgebreide marktinformatie en heel wat technische analyse
mogelijkheden. De professionele schermopbouw van KBC Securities Trader is bovendien volledig
personaliseerbaar naar wens van de belegger.

-

KBC Securities Trader biedt verscheidene geavanceerde tradingtools. Via ‘click trading’ kan de belegger
super snel orders plaatsen rechtreeks in het orderboek van de beurs door enkel en alleen de prijs aan te
klikken, terwijl de optie ‘basket trading’ hem de mogelijkheid geeft verschillende orders klaar te zetten die
nadien met één druk op de knop doorgegeven kunnen worden. Het tradingplatform bevat ook een uitgebreide
optiecalculator.

-

Uiteraard stelt KBC Securities Trader net zoals Bolero real-time koersen ter beschikking. In het KBC
Securities Trader pakket zijn deze bovendien gratis.

-

Mobiel handelen en koersen opvolgen kan met mTrader ( Blackberry, iPhone en iPad).

Kortom: KBC Securities Trader cliënten genieten van de expertise en betrouwbaarheid van KBC Securities, niet alleen
via een geavanceerd tradingplatform met tools op hun maat, maar ook via een uitgebreide toegang tot alle KBC
Securities analistenrapporten, dezelfde analyses die door professionele spelers bestudeerd worden. De actieve
belegger beschikt als het ware over zijn eigen marktenzaal. Het platform kan bovendien volledig geïntegreerd worden
in Bolero.
KBC Securities Trader: de laagste tarieven op de markt voor heel actieve beleggers
KBC Securities Trader biedt de actieve belegger twee tarievenformules:
-

KBC Securities Trader Standard: 40 Euro per maand (real time koersen inbegrepen).
 Orders op Euronext vanaf 7,5 Euro en op US markten vanaf 15 USD
 Vanaf 40 transacties per maand is het abonnement voor de belegger gratis

-

KBC Securities Trader Pro: 100 Euro per maand (real time koersen inbegrepen).
 Orders op Euronext vanaf 5,25 Euro en op US markten vanaf 10,5 USD
 Vanaf 100 transacties per maand is het abonnement voor de belegger gratis

Kortom: Wie veel transacties doet, kan gratis genieten van de voordelen van KBC Securities Trader. De actieve
belegger geniet via het platform bovendien van de laagste tarieven op de markt.
Het platform werd eerder al succesvol gelanceerd in Polen, waar de gebruikers ondertussen gemiddeld 50 orders per
dag verhandelen.
Een demo van KBC Securities Trader is beschikbaar op www.bolero.be/nl/kbcsecuritiestrader.aspx vanaf 1 juli.
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Bolero
Bolero is het online beursplatform voor particuliere beleggers van KBC Securities, de grootste Belgische
beursvennootschap. Cliënten van Bolero hebben rechtstreeks toegang tot meer dan twintig markten,
waaronder de West- en Oost-Europese, de Amerikaanse en de Canadese markt. Bolero biedt eveneens
alle beursgenoteerde producten aan. Niet alleen aandelen, maar onder meer ook opties, trackers, turbo’s,
speeders, sprinters en warrants kunnen online worden aangekocht.
Daarnaast biedt Bolero verscheidene andere wereldbeurzen offline aan.
Ter ondersteuning krijgt de cliënt van Bolero toegang tot alle studies van het analistenteam van KBC
Securities, waaronder ook de Beurs bij ’t Ontbijt, een dagelijkse, Nederlandstalige nieuwsbrief met
uitgebreide marktinformatie en -analyses.
Bolero-cliënten kunnen met hun vragen zowel telefonisch als per mail terecht bij de orderdesk, en dat alle
beursdagen van 8 tot 22 uur.
Bolero rekent geen abonnementskosten aan. De cliënt betaalt alleen de gebruikelijke transactiekosten en
bewaarlonen.

Contactgegevens
Voor meer informatie contacteer:
Steven Van de Sype
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Steven.vandesype@kbcsecurities.be
+32 499 80 12 10
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