VMS-Keytrade.com vergroot haar aanbod in fondsen
VMS-Keytrade.com voegt de fondsen van Crédit Agricole Funds, Fidelity
Investments, Threadneedle en Franklin Templeton Investments toe aan haar
gamma fondsen die beschikbaar zijn via haar website. Bovendien kan de
particuliere belegger via de nieuwe zoekmodule op een eenvoudigere en snellere
manier fondsen selecteren.
VMS-Keytrade.com blijft trouw aan haar strategie om de beste financiële produkten aan te
bieden voor particuliere beleggers en kondigt aan een akkoord te hebben gesloten voor het
verdelen van fondsen van de gerenommeerde uitgevers : Crédit Agricole Funds, Fidelity
Investments, Franklin Templeton Investments en Threadneedle. De belgische online
makelaar vervolledigt zijn aanbod in bevek’s en stelt momenteel via haar transactie platform 12
uitgevers voor die samen meer dan 350 fondsen vertegenwoordigen.
Door een voortdurende uitbreiding van het produkten pallet toont VMS-Keytrade.com opnieuw
haar wil om een zo compleet mogelijk transactie platform aan te bieden voor particulieren. Door
het vermeerderen van de aanwezige financiële instellingen vult VMS-Keytrade.com de
mogelijkheid aan om transacties te realiseren op een breder gamma van fondsen, die
beantwoorden aan de volgende specifieke criteria van de uitgevers :
Crédit Agricole Funds
Crédit Agricole funds is een internationale referentie bevek van de Crédit Agricole groep. Haar
verschillende onderdelen bieden beleggers investeringsopportuniteiten in alle grote
beleggingsinstrumenten en op de belangrijkste wereldmarkten. Het assortiment van Crédit
Agricole Funds dekt ook, naast alle traditionele belegginsinstrumenten, meer gespecialiseerde
producten zoals sectoriële fondsen, small-cap fondsen of obligatiefondsen met hoog rendement.
Fidelity Investments
Fidelity Investments stelt de Belgische beleggers een assortiment van meer dan 50 fondsen voor.
Deze fondsen dekken het geheel van de financiële waarden (valuta, obligaties, aandelen en
diversen) en geografische zones - internationaal, grote economische regio’s (Europa, Amerika,
Azië), landen. Het diverse assortiment voldoet aan alle beleggingsobjectieven van Fidelity’s
klanten in functie van hun investeringsplannen en risicoprofiel. Fidelity is met haar gehele
vermogen aan één activiteit toegewijd : het fondsbeheer. In de loop der jaren hebben de
analysten en beheerders van Fidelity Investments, steeds op de hoogte blijvend van markten en
bedrijven, een werkelijke know-how ontwikkeld over de internationale financiële markten. Aan de

hand van contacten en veelvuldige bezoeken worden de meest veelbelovende bedrijven
geselecteerd. Iedere dag wordt op die manier de beleggingsstrategie voor de fondsen uitgewerkt
door de financiële analisten en portefeuille beheerders van Fidelity Investments.
Franklin Templeton Investments
De fondsen die de groep Franklin Templeton in België verdeelt zijn gegroepeerd in een Bevek
met compartimenten naar Luxemburgs recht die werd gecreëerd in 1991: Franklin Templeton
Investment Funds. In een perfecte weerspiegeling van het “Multistyle” beheer van de groep
Franklin Templeton is deze Bevek samengesteld uit 40 fondsen waaronder 28 aandelenfondsen
(volgens het Growth of Value beheer), 10 obligatiefondsen en 2 monetaire fondsen, uitgedrukt in
Euro, Yen of Dollar. Dit laat de belegger toe, in het kader van zijn beleggingsdoelstellingen of op
zijn eigen risico, een keuze te maken uit: aandelenfondsen, obligatiefondsen of monetaire
fondsen; globale fondsen, geïnvesteerd op het geheel van markten wereldwijd; regionale fondsen
(Europa, Latijns-Amerika, Azië, groeimarkten); landenfondsen (Verenigde Staten, Japan, China,
Thailand, Zuid-Korea); gespecialiseerde fondsen (Small Caps, High Yield,…); sectoriële fondsen
(technologie, biotechnologie,…).
Threadneedle
Threadneedle biedt een waaier van fondsen in diverse beleggingscategorieën aan door haar

Ter herinnering :
De vennootschap VMS-Keytrade.com N.V. is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel (ticker:VMS). En is sinds
29 december 2000 erkend als beursmaatschappij. De N.V. bezit ook een deelname van 32% in de amerikaanse beursmaatschappij
Viewtrade Securities, Inc.
VMS-Keytrade.com N.V. biedt online toegang tot verschillende beurzen aan een lage prijs (vaak " online discount brokerage "
genoemd) aan particuliere en institutionele beleggers. Dit gebeurt in real time, via haar websites http://www.vms-keytrade.com ,
http://www.vms-keytrade.lu. of http://www.vms-keytrade.nl. Zij biedt momenteel toegang tot de Beurs van Euronext (Brussel,
Parijs, Amsterdam), Xetra (Frankfurt), de Nasdaq/Amex, NYSE en Nasdaq Europe.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com richt zich hoofdzakelijk op :
•=
•=
•=
•=
•=

Real time toegang tot de belangrijkste beurzen in de wereld
Real time uitvoering en bevestiging van orders
Investeringen in aandelen, fondsen en warranten.
Instrumenten voor initiatie en hulp bij het nemen van de beslissingen door gekende leveranciers van beursinformatie.
Een vaste courtageprijs per transactie :

USD 29,95 per transactie op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (van USD 1 tot 50.000)
EUR 14,95 per transactie op Euronext (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (van EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per transactie op Xetra (van EUR 1 tot 50.000)
USD 29.95 per transactie (van USD 1 tot 50.000) of EUR 24.95 per transactie (van EUR 1 tot 50.000) op Easdaq.
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