Brussel, 30 september 2010

Keytrade Bank introduceert Global Analyzer:
een online financiële analyse van gelijk welk aandeel, waar ook ter wereld
Keytrade Bank lanceert een nieuwe tool die uniek is op de Belgische markt: namelijk Global Analyzer.
Met deze tool kan de belegger onmiddellijk een duidelijke beoordeling krijgen van gelijk welk aandeel dat
genoteerd is op één van de 18 markten die Keytrade Bank online aanbiedt.
Thierry Ternier, CEO: “De lancering van deze tool is voor Keytrade Bank opnieuw een belangrijke stap vooruit.
Stel u voor dat u beschikt over een professionele financiële analyse van gelijk welk aandeel ter wereld, die
bovendien voortdurend wordt geactualiseerd. Dat is uniek in de Belgische bankwereld.”
Global Analyzer geeft beleggers een beknopt advies in de vorm van een duidelijk en toegankelijk verslag in
tekstvorm. Het is gebaseerd op een gedetailleerde analyse en behandelt vijf aspecten.






de waardering: is het aandeel goedkoop?
de vooruitzichten: zijn de analisten optimistisch over de aankoop van dit aandeel?
de timing: wat is het beste moment om uw aandeel te verkopen of om te kopen?
de kwaliteit: een analyse van de balans van de betreffende onderneming. Er worden meer dan 200
ratio’s berekend en geanalyseerd.
de risico’s: de beleggingsrisico’s worden gedefinieerd en geïnterpreteerd.

Global Analyser baseert zich op gegevensbanken die dagelijks worden bijgewerkt voor elk van de tienduizenden
aandelen die wereldwijd kunnen worden verhandeld via het platform van Keytrade Bank.
De gegevens worden beschikbaar gesteld door gerenommeerde data leveranciers zoals Factset, Reuters en
Interactive Data. De analysemodellen waarop Global Analyzer steunt maken gebruik van het overgrote deel van
de concepten die momenteel in de financiële wereld zijn beschreven.
Er zijn twee versies beschikbaar van Global Analyzer:
 de BASIC versie is gratis voor alle cliënten: deze geeft een beknopte beoordeling en de belangrijkste
conclusies van de gedetailleerde analyse.



de PREMIUM versie kost € 20 per maand (of gratis vanaf drie uitgevoerde transacties per maand):
deze biedt naast een diepgaande analyse ook grafieken, tabellen en gedetailleerde conclusies. De
cliënten van Keytrade Bank beschikken bovendien over de PREMIUM versie voor alle aandelen in hun
portefeuille.

Kennismakingsaanbod
Om dit revolutionaire aanbod te kunnen ontdekken, krijgen cliënten van Keytrade Bank gedurende de hele
maand oktober gratis toegang tot de PREMIUM versie. Op die manier hebben ze alle tijd om de voordelen van
Global Analyzer op hun eigen tempo te ontdekken.

Ter herinnering
Keytrade Bank
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. Meer dan 125.000 cliënten in België, Luxemburg en
Zwitserland schenken ons reeds hun vertrouwen.
Online beursdiensten: Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB), de
Canadese beurzen (TSX & TSX Venture), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt,
Milaan, Zurich, Madrid, Londen, Helsinki, Stockholm, Kopenhagen, Oslo en Eurex. Als een multi-markten en multiproductenplatform kan men via Keytrade Bank investeren in aandelen, fondsen, warrants, opties (Euronext en US) en
obligaties van de primaire en secundaire markt. Via het platform Keytrade Pro, krijgt u een rechtstreekse toegang tot Forex,
Futures en CFD’s (Contracts For Difference).
Online bankdiensten: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, termijnrekeningen, 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 Landbouwkrediet/Groupe Crédit Agricole.
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