INVERSIÓ

MARKET TRADER.

EL TRADING EVOLUCIONA.

OPERA A NIVELL
MUNDIAL AMB L’EINA
MÉS EVOLUCIONADA
DEL MERCAT.

Opera a borsa i derivats amb Market Trader, l’eina més evolucionada per al Trading Online. Beneficia’t de la tecnologia push,
de la velocitat, de la possibilitat de controlar el trading en tot moment i molt especialment de l’opció d’operar en els principals
mercats mundials.

AVANTATGES
• Mercats Nacionals: Mercat continu, IBEX-35, Warrants, ETF’s i MAB.
• Mercats Internacionals: Principals mercats europeus (DAX, FTSE, MIBTEL,CAC...) i americans (DOW JONES, S&P 500 i
NASDAQ).
• Derivats MEEF y EUREX. Accedeix en temps real a tots els actius disponibles i realitza les teves estratègies amb
opcions i futurs.
• Profunditat de mercat. Visualitza les cinc millors posicions de compra i venda dels mercats europeus, amb els seus
preus i volums.
• Ordres STOP y OCO. Protegeix la teva inversió i fes més flexible la seva operativa amb aquest tipus d’ordres.
...I MÉS AVANTATGES
• Personalització, Flexibilitat i Simplicitat Operativa. Personalitza fàcil i ràpidament els teus propis espais de treball en
els mercats de trading.
• Operativa Borsària Intradia. Pensat per a aquells inversors actius que desitgin operar en el Mercat Continu Nacional
amb apalancament intradiari d’una manera àgil i senzilla.
• Incorporació de gràfics. Comparteix gràfics interactius i possibles estratègies d’inversió a través de l’anàlisi tècnic
amb els principals indicadors, gràfics històrics i intradiaris.
• Possibilitat de consultar. Sabràs en tot moment com està el teu patrimoni accedint a les teves ordres i a la teva
cartera de valors actualitzada en temps real.
• Servei de Banca Telefònica de 8:30h a 22h.
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TARIFES DEL SERVEI MEDIOLANUM MARKET TRADER
INVERSOR NO PROFESSIONAL

INVERSOR PROFESSIONAL

Quota Mensual

Exempció

Quota Mensual

Exempció

Plataforma: Renda Variable
Nacional (1 posició)

6,5

≥ 2 operacions mes
RV Nacional

54

≥ 15 operacions
mes RV Nacional

Renda Variable Nacional
(5 posicions)

13

≥ 6 operacions mes
RV Nacional

34

≥ 25 operacions
mes RV Nacional

Renda Variable Internacional
(1 posició)

8

≥ 3 operacions mes
RV Internacional

90

≥ 30 operacions
mes RV Internacional

Derivats MEFF
(5 posicions)

4,5

Derivats Eurex
(5 posicions)

14

≥ 5 contractes
grans mes

34

≥ 15 contractes
petits(*) mes
≥ 8 contractes
grans mes

60

≥ 24 contractes
petits(*) mes

≥ 35 contractes
grans mes
≥ 105 contractes
petits(*) mes
≥ 42 contractes
grans mes
≥ 126 contractes
petits(*) mes

IVA inclòs. Quotes mensuals pagables per anticipat.

PER A INVERSORS PROFESSIONALS I NO PROFESSIONALS(1).
Tant si et dediques al trading professionalment, com si fas trading pel teu compte, t’interessa.
La plataforma (RV Nacional 1 posició) i el mòdul Renda Variable Internacional seran gratuïts(2) des del dia de la
contractació fins el final del mes de dita contractació.
També pots beneficiar-te de descomptes, que s’aplicaran a partir del segon mes de contractació del servei i seran en
funció del volum d’operacions realitzades durant el mes anterior.

(*) Opcions sobre Ibex i accions MEFF, futurs sobre accions MEFF, futur mini Ibex, mini Dax i opcions Eurex.
(1) L’inversor no professional és aquell considerat com a subscriptor que no fa servir la informació en la gestió del patrimoni de tercers en la seva activitat empresarial o professional, ni en la realització
d’activitats subjectes a autorització o regulació d’alguna autoritat financera nacional o estrangera.
(2) Sempre que la contratació sigui per primera vegada.
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Per a més informació
Contacta amb el teu Family Banker® / Agent Representant.
Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595
Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es
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