Toegang tot Forex, Futures en CFD’s via Keytrade Bank !
Keytrade Bank biedt toegang tot Forex, Futures en CFD’s via een specifiek platform : Keytrade Pro.
Vandaag is Keytrade Bank de enige Belgische financiële instelling die op éénzelfde platform de toegang
tot deze markten voor de particuliere beleggers verenigt !
Keytrade Pro is de nieuwe primeur van Keytrade Bank : een daytrading en swingtrading platform voor particuliere
beleggers die direct toegang willen tot de professionele markten van Forex, Futures en CFD’s.
Beleggen op deze markten is bedoeld voor een doelgroep van kenners. Deze kunnen posities innemen zonder levering,
short transacties uitvoeren en genieten van belangrijke hefboomeffecten (die het risico in verhouding verhogen). Deze
specifieke kenmerken bieden interessante opportuniteiten voor de actieve belegger.
De 5 belangrijkste voordelen zijn :
•
•
•
•
•

Het hefboomeffect : tot 100 keer.
Mogelijkheid om stijgende en dalende posities in te nemen.
Professionele pricing :
o zeer geringe spreads (bvb. 3 pips op €/$).
o op Forex en CFD’s : geen commissies voor transacties < € 10,000.00.
Zeer liquide markten.
Geen taks op beursverrichtingen.

Meer weten over deze markten ?
Trading op Forex
Forex, de deviezenmarkt, is de meest liquide markt ter wereld met een dagelijks volume van $ 1500 miljard. Het
Keytrade Pro platform geeft toegang tot :
•
•
•
•
•

Meer dan 160 deviezenparen met spreads tot 3 pips.
Koersen in real time voor contante transacties, termijnhandel en opties.
Onmiddellijke uitvoering tot $ 20,000,000.00.
Forex opties en Forward Outrights.
Hefboom tot 1:100.

Trading op CFD’s
Contract for Differences of CFD’s is een afgeleid product dat het mogelijk maakt deel te nemen aan koerswijzigingen
van een onderliggende waarde of een beursindex zonder zelf houder te zijn van het onderliggende instrument. Het
Keytrade Pro platform geeft toegang tot :
•
•
•

Een gamma van meer dan 3000 onderliggende aandelen op de 22 grootste wereldmarkten.
11 beursindices in real time.
Hefboom tot 1:10.

Trading op Futures
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Futures zijn gestandaardiseerde termijncontracten. Het Keytrade Pro platform geeft toegang tot :
•
•
•

Meer dan 300 contracten beschikbaar.
15 markten (Liffe, Globex, CME, Eurex, Osaka ...).
Meer dan 100 onderliggende contracten (landbouw, energie, metalen, softs, financiële producten, ...).

Het platform biedt bovendien talrijke hulpmiddelen die grafieken, analyses en onderzoek verenigen in hetzelfde venster.
De belegger kan zo gelijktijdig de markt in het oog houden, zijn portefeuille evalueren, de evolutie van de transacties
bestuderen en de onafgebroken stroom aan informatie verwerken. Hij kan bovendien in de samenvatting van zijn
rekening de posities beheren, dankzij een evaluatie van het risico in real time.
Tariefbepaling
De prijzen die voor trading op deze markten worden gehanteerd stemmen overeen met de tariefpolitiek van Keytrade
Bank : vaste en transparante tarieven op verrichtingen alsook gratis beschikbaarheid van de diensten en hulpmiddelen
met een toegevoegde waarde die te vinden zijn op het platform Keytrade Pro. Er zijn geen commissies op Forex en
CFD’s (behalve voor de transacties < € 10,000.00) en een degressief tarief van € 6.00 tot € 0.30 per contract voor de
Futures.
Hoe krijgt men toegang tot het platform Keytrade Pro bij Keytrade Bank
Het platform Keytrade Pro is toegankelijk via de beveiligde site van Keytrade Bank.
Keytrade Pro richt zich tot ervaren beleggers. Om toegang te krijgen, moet iedere belegger a-priori voldoen aan
verschillende voorwaarden. Hij moet een on line vragenlijst invullen die zijn investeringsprofiel bepaalt en aanduiden
welke ervaring hij in deze financiële instrumenten heeft. Voldoende middelen op de rekening hebben is eveneens
absoluut noodzakelijk om te kunnen starten. Keytrade Pro stelt twee formules voor : Keytrade Pro Basic en Keytrade
Pro Advanced direct gelinkt aan de te besteden middelen alsook aan de spreiding van het aanbod.
• Keytrade Pro Basic: € 2,500 op de Keytrade Pro rekening + € 12,500 andere tegoeden (cash, effecten, ...).
• Keytrade Pro Advanced: € 10,000 op de Keytrade Pro rekening + € 50,000 andere tegoeden (cash, effecten, ...).
Na aanvaarding door Keytrade Bank van de aanvraag, ontvangt de belegger zijn wachtwoorden die hem toelaten om het
specifieke platform te bereiken evenals de vereiste link die hem toelaat om het te downloaden.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank, voegt hieraan toe "Meer en meer actieve beleggers verlaten de aandelenmarkten voor
veel liquidere markten die bijna 24u/24 toegankelijk zijn. Zij zijn eveneens op zoek naar een oplossing die hun toelaat om
posities in te nemen in twee richtingen. Met Keytrade Pro stellen wij een zeer geavanceerd platform ter beschikking dat toegang
geeft tot instrumenten die tevoren alleen voor de professionelen voorbehouden waren !"
Brussel, 22 maart 2007

Ter herinnering :
Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online 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.
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Online beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB), tot Euronext (Parijs,
Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan, Zurich en Londen.
Online bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende spaarrekeningen, debetkaarten
(Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American Express).
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.
Keytrade Bank maakt deel uit van de Groep Crédit Agricole, één van de eerste bancaire groepen in Europa

CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tel : 32 (2) 679 90 11/00, e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com
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