De Bolero
iPhone app
Uw portefeuille altijd en overal bij de hand

Een onderneming van de KBC-groep

Ontdek de Bolero
app voor iPhone!

Continu een blik
op uw portefeuille

Met de Bolero iPhone app kunt
u als belegger altijd en overal
de beurs in het oog houden,
uw beleggingen opvolgen,
onmiddellijk reageren op
belangrijk beursnieuws en
rechtstreeks beleggen in
aandelen, trackers, turbo’s…
op meer dan 20 markten.

Uw portefeuille opvolgen, dat
kunt u via een interactieve
heatmap waarmee u op elk
moment ziet welke aandelen
stijgen en dalen.

TIP Meerdere Bolero-rekeningen?
Geen probleem! Met deze app kunt
u élke rekening die u bij Bolero bezit
opvolgen. Download gewoon de app en
registreer elk van uw rekeningen.
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Ook het gewicht dat deze
aandelen in uw portefeuille
innemen, is in een oogopslag
duidelijk.
TIP Maximaliseer de heatmap om
een nog beter beeld te krijgen!

Verlies
uw rendement
nooit uit het oog
Wilt u meer in detail inzoomen
op uw portefeuille? Dan kunt u
in geen tijd al uw posities met
hun actuele waarde én het
rendement dat u al behaalde,
op uw scherm toveren.
TIP Met een klik op het effect belandt
u in de Hotspot en vraagt u de actuele
koersen op. U kunt ook onmiddellijk
het effect verkopen of meer stuks
ervan aankopen.
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Een analyse?
Zo gebeurd!

Uw portefeuille analyseert u in
een oogopslag met de interactieve
grafieken. Zo krijgt u snel en
eenvoudig een zicht op de
verdeling van uw portefeuille (cash,
aandelen,...). En als u even uw iPhone
kantelt in de portefeuillemodule, ziet
u op een grafiek hoe uw portefeuille
presteerde in de tijd: over het voorbije
jaar of sinds u Bolero-cliënt werd.
Een unieke en superhandige tool!

Krachtige
zoekmotor
Op zoek naar een bepaald effect?
Met de krachtige zoekmotor
hebt u het in luttele seconden
gevonden, op naam, ISIN-code
of ticker.
Het is zelfs niet nodig de
volledige naam in te typen.
Vanaf 3 letters krijgt u al een
waaier van zoekresultaten,
logisch gerangschikt met het
type effect en de markt erbij.
Supergemakkelijk voor u!
TIP Uw effect gevonden? Met één klik
op het effect van uw keuze, belandt u
in de uitgebreide Hotspot.
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Inzoomen met
uitgebreid
resultaat
Benieuwd aan welke koers een
effect noteert? In de Hotspot komt
u dit en nog veel meer te weten!
–
–
–
–
–

actuele streaming koersdata;
relevante kerngegevens;
recent nieuws;
aanbevelingen van analisten;
belangrijke waarderingsratio’s.

TIP Vanuit de Hotspot kunt u het effect
kopen en verkopen of toevoegen aan
een favorietenlijstje via het menu rechts
bovenaan.

Orders plaatsen
in één-twee-klik
Met de Bolero iPhone app kunt
u snel inspelen op wat er op de
beurs gebeurt. Kopen of verkopen
doet u in een paar swipes of kliks.

Volg elke
schommeling
met de
interactieve
koersgrafiek

Bent u in de Hotspot een effect aan het
bekijken? Kantel dan even uw iPhone.
U krijgt zo een duidelijke koersgrafiek
te zien.
U kunt nu bv. een intraday-grafiek
opvragen of bekijken hoe het aandeel het
deed over de voorbije 10 jaar. Beweeg de
cursor en u krijgt de slotkoers van een
bepaalde dag te zien.
TIP Tik op het pijltje om de periode of de markt
waarop het aandeel noteert aan te passen.
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Maar u hebt uiteraard dezelfde
uitgebreide ordermogelijkheden
als op onze website: van best
execution tot stop-limiet-orders.
En vóór u uw order bevestigt,
wordt alle belangrijke informatie
(inclusief de kosten) voor u nog
eens samengevat.
TIP Kantel uw iPhone tijdens het
invullen van uw orderticket en u krijgt
een duidelijk overzicht van de diepte
van de markt en het aantal aankoopen verkooporders.

Overal controle
over uw orders

Lijstjes
maken!

Het Orderboek biedt u een
perfect overzicht van uw
openstaande en uitgevoerde
orders.

Een opportuniteit ontdekt die u
graag opvolgt vooraleer te kopen?
Verzamel ze in een Watchlist!

TIP Wilt u alsnog een order wijzigen
of annuleren? Geen probleem! Zelfs
orders die u via de website plaatste,
kunt u hier makkelijk wijzigen,
annuleren of gewoon opvolgen.

U maakt zoveel favorietenlijstjes
als u wilt en u voegt er telkens de
effecten van uw keuze aan toe.
Perfect om in de gaten te houden
hoe uw favorieten presteren.
TIP U kunt ook in een handomdraai
uw favorietenlijstjes sorteren naar
uw smaak.
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Zicht op
uw rekening
Onder ‘Rekeningen’ vindt u op
elk moment telkens het bedrag
dat u kunt overschrijven of
gebruiken voor uw orders.
TIP Meer opties? Klik dan op ‘menu’
rechtsboven voor: uw waarborg
voor opties, uw tegoed aan gratis
makelaarsloon en meer.
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Veilig en
gebruiksvriendelijk
Met de Bolero iPhone app doet
u al uw beursverrichtingen
uiteraard in alle veiligheid.
Maar ook met een verbluffend
gebruiksgemak! Zo werd uw
Bolero digipass ingebouwd in de
iPhone app, zodat u kunt inloggen
of uw orders tekenen met een
eenvoudige pincode van 5 cijfers.

Support
Hebt u vragen over uw
portefeuille? Wilt u een groter
order plaatsen? Of hebt u vragen
over de iPhone app?
Mail of bel dan de Bolero
Orderdesk via de app. Deze optie
vindt u in bijna elk scherm in het
menu rechts bovenaan.

Bolero-cliënten
kunnen deze app
volledig gratis
downloaden via
de App Store.
Surf naar bolero.be
voor meer info & ontdek er
onze demovideo.
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