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Bolero lanceert app voor iPhone
Vanaf vandaag kunnen klanten van het onlinebeursplatform Bolero ook via hun iPhone
de beurs en hun beleggingsportefeuille op de voet volgen. Ze kunnen onmiddellijk
aandelen, obligaties, trackers, turbo’s, …. kopen en verkopen op meer dan 20 beurzen.
Met deze iPhone-app wil Bolero ervoor zorgen dat klanten werkelijk altijd en overal
controle hebben over hun portefeuille en snel op de hoogte zijn van het reilen en zeilen
van de beurs.
Bart Vanhaeren, general manager Bolero, licht toe: “Deze iPhone-app is de eerste stap in ons
mobiele aanbod en is de volgende stap in de strategie die we bij Bolero vorig jaar hebben ingezet.
In 2013 schaften we al het bewaarloon af en hebben we nog sterker ingezet op ons
informatieaanbod en content. Nu stellen we de belangrijkste functionaliteiten van onze Bolerowebsite in pocketformaat beschikbaar voor iPhone. De app is dankzij een groot gebruiksgemak en
een helder design helemaal afgestemd op de noden van onze klanten. Maar er staat nog veel meer
in de steigers. Dit najaar lanceren we een volledige iPad-applicatie met nog meer functionaliteiten
en ook de Android-gebruikers zullen we in 2014 niet vergeten”.

Unieke tool voor uw portefeuille

Met deze app hebben Bolero-klanten altijd en overal een realtime en gedetailleerd beeld van hun
beursportefeuille. Dankzij interactieve grafieken en een overzichtelijke heatmap (foto) kunnen ze
niet alleen in een mum van tijd opvolgen welke aandelen uit hun portefeuille die dag stijgen en
dalen, maar ook de historische prestatie van de portefeuille analyseren en bewaken of hun
portefeuille evenwichtig verdeeld is.
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Hotspot geeft de belegger een onmisbaar overzicht

De belegger kan van elk effect een uitgebreide identiteitskaart raadplegen in de Hotspot: die
bevat de kerngegevens en een uitgebreid profiel van het bedrijf, actuele koersgegevens, het
laatste nieuws van Reuters, aanbevelingen van analisten en enkele nuttige ratio’s die aangeven of
het aandeel goedkoop of duur gewaardeerd is. Kortom, de Hotspot geeft een onmisbaar overzicht
waarmee een belegger in een oogopslag kan evalueren of het effect een plaats verdient in zijn
portefeuille.
Er is een bijzonder leuke en speciale feature aan de iPhone-app. Door het kantelen van de iPhone
wordt er bijkomende informatie getoond en geeft de Hotspot ook zicht op een interactieve
koersgrafiek. In het orderticket tovert een letterlijke kwartslag van het toestel de diepte van de
markt op het scherm.

Snel inspelen op beurskansen of belangrijk beursnieuws

In een paar swipes gaat het aankoop-verkooporder naar de beurs. Alle orders die de klant plaatst
op de website, zijn ook onmiddellijk beschikbaar in het orderboek op zijn iPhone. Favoriete
aandelen opvolgen in overzichtelijke lijstjes is nog een andere handige tool van deze
vernieuwende iPhone-app. Er is voor geopteerd om maximaal gebruiksgemak en een helder
design te combineren met veiligheid. De eerste keer registreren klanten de app met hun
vertrouwde digipass. Nadien kunnen ze met een vijfcijferige pincode heel eenvoudig inloggen en
hun orders plaatsen.
De app kan gratis gedownload worden in de app store.
Meer informatie en een handige demo: www.bolero.be.
Over Bolero
Bolero is het onlinebeursplatform van KBC Securities, de grootste Belgische beursvennootschap en onderdeel van KBC
Groep. Sinds 1999 biedt Bolero een goedkope oplossing voor particuliere beleggers die zelf online hun portefeuille
willen beheren. Op de gebruiksvriendelijke website hebben klanten van Bolero rechtstreeks onlinetoegang tot meer dan
1
twintig beurzen , waaronder de West- en Oost-Europese, de Amerikaanse en de Canadese markten. Ze kunnen
handelen in een brede waaier van beursgenoteerde producten (aandelen, obligaties, trackers, turbo’s, …). Bolero geeft
geen persoonlijk advies, maar ondersteunt klanten met het meest uitgebreide informatie- en opleidingsaanbod. Zo
kunnen ze onder meer rekenen op alle studies en rapporten van het analistenteam van KBC Securities, waaronder ook
Beurs bij ’t Ontbijt, een dagelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief met uitgebreide marktinformatie en -analyses. De vele
tientallen events en opleidingen die Bolero organiseert, helpen klanten alle facetten van de beurs nog beter te kennen.

1

Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs en Lissabon), Equiduct, alle Amerikaanse beurzen (NYSE, Nasdaq, Amex), Toronto, Milaan, Madrid, Londen,
Stockholm, Zurich, Wenen, Warschau, Frankfurt, Helsinki, Oslo, Kopenhagen, Boedapest, Slovakije en Slovenië.
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