
Yπηρεσίες Προϊόντα

  
    -  Spot Αγορά Αθήνας  

  

Η τακτική παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων σας, η καθημερινή αξιολόγηση των μίκρο και
μάκρο οικονομικών εξελίξεων στον εγχώριο χρηματοοικονομικό χώρο και η αξιοποίηση των
επιλογών του τμήματος Ανάλυσης της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, παρέχουν ένα
πλήρες πλαίσιο έγκαιρης ενημέρωσής σας, με σκοπό την δυναμική προσαρμογή των
χαρτοφυλακίων σας στο εκάστοτε περιβάλλον της αγοράς.

    
    -  Margin  

  

Το MARGIN, είναι η μακροπρόθεσμη πίστωση για αγορά μετοχών.Με αυτό τον τρόπο, έχετε
την δυνατότητα να αγοράσετε και να πουλήσετε μετοχές στη Spot αγορά του ΧΑ χωρίς να
χρειάζεται να καταβληθεί το τίμημα της αγοράς τους.

- Η ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συνεργαζόμενη με την
Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

  

και Eurobank, σας προσφέρει την υπηρεσία αυτή με τρέχον επιτόκιο 9% ετησίως.

    
    -  D2 (Χορήγηση Πίστωσης για Εξόφληση Εντός Δύο Εργάσιμων Ημερών)  

  

Μέσω της συνεργασίας μας με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, κάθε Πελάτης
μας δύναται να επιλέξει να έχει Λογαριασμό Πίστωσης μέχρι το Τ+2,γνωρίζοντας ότι:

* Μπορεί να μείνει χρεωστικός πέραν της ιδίας ημέρας (Τ).
* Του δίνεται πίστωση από την εταιρία για αγορά σε ποσοστό 45% (πελάτης) – 55%
εταιρία.
* Η αποπληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου μπορεί να γίνει και με πώληση μέχρι το Τ+2
(πέραν της δυνατότητας κατάθεσης μετρητών ή/και επιταγής).
* Σε περίπτωση μη εξοφλημένων αγορών, γίνεται υποχρεωτική ρευστοποίηση στο Τ+3 (και
για ποσό που να κλείνει το χρεωστικό).

Ο Λογαριασμός Πίστωσης μέχρι το Τ+2 διέπεται από περιορισμούς, που θέτει η Εταιρία.
Τέτοιοι περιορισμοί είναι το πλήθος σε συνάρτηση με την κατηγορία των μετοχών, το εάν οι
μετοχές είναι αποδεκτές ή όχι, καθώς επίσης και το όριο πίστωσης.
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Σας ενημερώνουμε ότι το πιό πάνω είδος λογαριασμού ενέχει, για τους συστηματικούς
χρήστες, σημαντικότατο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

    
    -  Παράγωγα Αθήνας  

  

Πληροφορηθείτε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα εναλλακτικά οφέλη που
εμπεριέχουν τα Παράγωγα προϊόντα.

Πετύχετε καλή διαφοροποίηση επενδυτικού κινδύνου, λαμβάνοντας θέση σε Συμβόλαια επί
δεικτών τα οποία αντιστοιχούν σε ένα καλάθι από πλήθος μετοχών, μειώνοντας έτσι το
ρίσκο που εμπεριέχει μεμονωμένα μια συγκεκριμένη μετοχή.

Ενημερωθείτε αναφορικά με τις δυνατές τεχνικές αντιστάθμισης του κινδύνου πτώσης της
αποτίμησης του χαρτοφυλακίου σας, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα αποκόμισης κερδών
ακόμη και σε περιόδους πτωτικής κίνησης των τιμών

Επιλέξτε να αυξήσετε τη μόχλευση του χαρτοφυλακίου σας εκμεταλλευόμενοι το μικρό
περιθώριο εγγύησης που απαιτείται για τη θέση σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης.

Επιλέξτε την αύξηση της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου σας λαμβάνοντας θέσεις επί
Δικαιωμάτων Προαίρεσης τοποθετώντας πολύ λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με το
πραγματικό μέγεθος της επένδυσης.  

Πληροφορηθείτε για την αναμενόμενη πορεία των Σ.Μ.Ε. επί δεικτών σε εβδομαδιαία βάση,
μέσω εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας μας. 

Εκμεταλλευτείτε περιόδους μεγάλης διακύμανσης των τιμών μέσω σύνθετων στρατηγικών
στα Δικαιώματα Προαίρεσης.

Επιλέξτε την αύξηση της μερισματικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας
εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα δανεισμού των μετοχών σας.

    
    -  Ξένες Αγορές  

  

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας προέρχεται κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές.
Ποιος άλλωστε αμφισβητεί τον ρόλο που θα παίξουν στον αιώνα που διανύουμε , χώρες
όπως Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία. Σαν αποτέλεσμα σημαντικές υπεραξίες αναμένονται τα
επόμενα χρόνια από τις αγορές αυτές.

Μήπως είναι καιρός να συμετέχετε με ένα μέρος των χρημάτων σας που έχετε επενδύσει

 2 / 3



Yπηρεσίες Προϊόντα

συνολικά;

Η ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σας προσφέρει αυτή τη
δυνατότητα με ανταγωνιστικούς όρους!

Εχουμε πρόσβαση σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου μέσω συνεργασιών μας με
μεγάλους επενδυτικούς οίκους σε Η.Π.Α και Ευρώπη με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας.
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