Kraków, 10 maja 2011 roku

NOBLE Securities wchodzi na rynek forex
W dniu dzisiejszym NOBLE Securities poszerzył ofertę o platformę z rynku pozagiełdowego Noble Markets.
Klienci domu maklerskiego dostali dostęp do ponad 200 kontraktów finansowych na 80 par walutowych, 25
surowców, 20 indeksów akcyjnych oraz 90 akcji, w tym ciekawy koszyk akcji spółek produkujących dobra
luksusowe. Aktywni gracze docenią pełną funkcjonalność w zakresie automatycznego handlu, a spokojniejsi
inwestorzy z zadowoleniem przyjmą wyjątkowe na tym rynku oprocentowanie wolnych środków na rachunku
w wysokości 4,2%.
NOBLE Securities, poza konkurencyjną ofertą giełdową, oferuje swoim klientom również inne, starannie dobrane możliwości
inwestowania. W ostatnim okresie w ofercie brokera dostępne były m.in. zabezpieczone obligacje korporacyjne firm Robyg
oraz Scan Development ze stałymi kuponami około 9%, jak również atrakcyjne oferty na rynku pierwotnym akcji, np. Kino
Polska TV, czy zeszłotygodniowy debiutant na rynku NewConnect – spółka Dom Aukcyjny Abbey House – której akcje w
pierwszym dniu notowań wzrosły o 18%. NOBLE Securities jest wiodącym pośrednikiem na wyspecjalizowanym rynku, jakim
jest Towarowa Giełda Energii.
W dniu dzisiejszym do oferty NOBLE Securities dołączona została platforma z instrumentami z rynku pozagiełdowego – Noble
Markets. – Poszerzenie oferty NOBLE Securities to odpowiedź na pytania naszych klientów zainteresowanych rynkiem
międzynarodowym. – mówi Czcibor Dawid Prezes Zarządu NOBLE Securities - Od dzisiaj nasi klienci w jednym miejscu znajdą
pełne spektrum możliwości inwestycyjnych – od bardzo atrakcyjnych depozytów i obligacji korporacyjnych, przez kilka grup
funduszy, atrakcyjną ofertę z rynku pierwotnego i wtórnego GPW, aż po rachunek Noble Markets obejmujący forex, surowce i
giełdy międzynarodowe. – dodaje Czcibor Dawid.
Oferta Noble Markets obejmuje ponad 200 instrumentów, których ceny oparte są o 80 par walutowych, 25 surowców, 20
indeksów oraz 90 akcji spółek. Dodatkowo oferta obejmuje pełną możliwość automatycznego handlu oraz wyjątkowe na
rynku usług brokerskich oprocentowanie wolnych środków na rachunku w wysokości 4,2%. - Mając do wyboru pełen zakres
potencjalnych partnerów z całego świata zdecydowaliśmy się postawić na rozwiązanie popularne i sprawdzone, czyli na
platformę MT4 - mówi Piotr Jabłoński Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za projekt Noble Markets - W celu zapewnienia
płynności i szybkości realizacji zleceń na poziomie światowym, funkcjonalność systemu została uzupełniona o elastyczny
model automatycznego domykania transakcji (tzw. STP). W ten sposób poprawiamy jakość oferty, ale unikamy
niebezpiecznych eksperymentów, których ryzyko ponosiliby klienci. – dodaje Piotr Jabłoński.
Oferta Noble Markets dostępna jest zarówno poprzez Internet na stronie www.noblemarkets.pl, jak również w 19 oddziałach
NOBLE Securities oraz ok. 60 oddziałach Open Finance. W konkursie, który rusza w dniu jutrzejszym, każdy klient który
otworzy do 30-ego czerwca rachunek inwestycyjny ma szansę wygrać IPAD 2. Warunek wygranej, osiągnięcie określonej w
regulaminie stopy zwrotu, nawiązuje do hasła Noble Markets: „Wymagaj od siebie więcej.”
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