De diensten van TRADING Central
beschikbaar via KEYTRADE BANK
KEYTRADE BANK stelt u de technische analysedata van TRADING Central voor, en
haar toepassing IWA (Interactive Warrants Analyst), een beslissingshulpmiddel
voor warrants.
Brussel, 21 juni 2003 – KEYTRADE BANK, de Belgische marktleider in on line trading, heeft
gekozen voor TRADING Central voor haar toepassingen voor technische analyse. De klanten van
KEYTRADE BANK hebben vanaf heden toegang tot de analyses van TRADING Central van
Belgische en internationale bluechips. Ze beschikken tevens over de IWA toepassing van
TRADING Central, een gebruiksvriendelijk hulpmiddel die het de particuliere belegger mogelijk
maakt om een warrant te kopen met kennis van zaken.
Met IWA beschikt het cliënteel van KEYTRADE BANK over alle nodige elementen om de correcte
beslissing te nemen betreffende warrants:
?? technische analyse van de meeste voorkomende onderliggende waarden om in te spelen
via warrants,
?? een selectie van warrants om in te spelen op een beweging die is aangekondigd door
technische analyse,
?? een databank voor verschillende emittenten,
?? een opleiding met beleggingstrategiën,
?? een zoekmotor,
?? een simulator van warrantkoersen.
« De toevoeging van de diensten van TRADING Central beantwoordt aan onze ambitie om de
klant te voorzien van de meest ‘state of the art tools’ die de klant in de mogelijkheid stellen om
zijn beslissingen te ondersteunen. Wij bieden niet enkel de mogelijkheid om on line te beleggen,

wij bezorgen onze klanten de meest geavanceerde toepassingen om optimaal te reageren met
kennis van zaken » bevestigt Grégoire de Streel, CIO en medeoprichter van KEYTRADE BANK.
« De keuze van KEYTRADE BANK illustreert de kwaliteit van onze toepassingen voor technische
analyse, die wij aanbieden aan financiële sites. Wij zijn verheugd om KEYTRADE BANK toe te
voegen aan een lijst van prestigieuse klanten en blij te kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling »
verklaart Alain Pellier, Voorzitter TRADING Central.
***********************
Betreffende TRADING Central
TRADING CENTRAL is een bureau voor technische analyse, opgericht en beheerd door professionelen van de
financiële markten. TRADING CENTRAL heeft kantoren in Parijs en Londen. Hun analyses overschouwen de
aandelenmarkten, valutamarkten, commodities en renteproducten. De grootste Amerikaanse en Europese financiële
instellingen zijn klant bij TRADING CENTRAL.

Betreffende KEYTRADE BANK
Keytrade Bank is in juni 2002 ontstaan uit de fusie van RealBank, (de vroegere Bank voor Koophandel van Brussel) en
VMS-Keytrade, de Belgische leider in on line trading sinds 1998. Keytrade Bank is een bank van Belgisch recht met
een eigen vermogen van € 15,8 miljoen. Keytrade Bank staat genoteerd op de Beurs van Brussel sinds december 1999
(symbool : KEYT) en is lid van Euronext.
Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs- en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost.
On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Nasdaq Europe, Frankfurt en Milan.
On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American
Express).
Spaar- en verzekeringsproducten : kasbonnen, k apitalisatiebonnen, branche 21 en branche 23, …
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank - en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit concept, uniek
in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1; elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen : een
zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en op elk moment toegang
tot deze rekeningen.
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