FINANCIËLE MARKTEN

SAMEN DE BOER OP
Wie zijn wij?
Mercurious begeleid mensen bij hun beleggingen, vermogensopbouw, marktanalyse en
hun keuzes daaromtrent.
U bent voor ons belangrijk
Mercurious stelt u centraal. Wij verlenen u een dienst. Wat ons betreft is de klant koning,
nog meer dan ooit tevoren.
Wie zijn bij Mercurious betrokken?
Mercurious helpt beleggers in de wirwar van de financiële markten. Wij beschikken over
de vereiste kennis en het juiste netwerk. Dit levert de juiste route naar uw doel.
Bij Mercurious werken (voormalige) professionele handelaren (market makers & traders),
vermogensbeheerders (asset managers), intermediairs (brokers) en bankmedewerkers
(sales managers).
Kantoor
Wij zijn gevestigd op Beursplein 5, Amsterdam, in het gebouw van de Nederlands-Franse
beurs Euronext.
Diensten
Onze diensten bestrijken on meer de volgende aspecten:
Vermogensgroei
Beheer
Advies
Begeleiding bij het beleggen
Risicomanagement
Diversificatie
Sectoranalyse
Markten, producten en prijsvorming
Mercurious heeft oog voor de markten voor aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen.
Valutamarkten (USD, GBP, EUR, CHF, NOK)
Kapitaalmarkten (obligaties & aandelen)
Grondstofmarkten (metalen, agrarische producten & energie)

MERCURIOUS VOOR U!
© Mercurious

BELEGGEN, VERMOGENSBEHEER & ADVIES

1-2

OUTLINE

SAMEN DE MARKT IN
Vermogensbehoud & - groei
Beleggen kan op vele manieren, in een veelheid aan markten, middels een breed scala aan
producten, waaronder:
Beleggingen in:
o Vastrentende waarden (obligaties - rentecoupon)
o Zakelijke waarden (aandelen - dividend)
o Zakelijke waarden (vastgoed - huuropbrengst)
o FX (vreemde valuta – rente aangaande desbetreffende valuta)
o Commodities (grondstoffen (waarden zonder financiële compensatie)
Inpassen van structured products:
o Garantieproducten
o Certificaten
o Turbo’s
o Sprinters
Toepassing van derivaten:
o Opties
o Futures
o Swaps
o CFDs (contracts for difference)
Kennismaking
Wij staan erop om u eerst goed te leren kennen, alvorens met elkaar samen te werken.
Voor ons is een klik essentieel. Anders komt onze duurzame relatie is het geding. Elkaar
goed verstaan is strikt noodzakelijk.
Daarnaast is kennis van zaken essentieel. Wij adviseren om pas ergens in te beleggen als u
van de hoed en de rand weet. Wij zien het dan ook als onze taak om u ter hand te nemen
en op professionele wijze te begeleiden.
Contact
Wij zijn graag voor u bereikbaar op 020-88 130 87, als ook via info@mercurious.nl.
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