
Danske Bankin tarjoama Thomson Reuters 

MyMarkets tuo käyttöösi tärkeimmät infor-

maatiot, työkalut ja uutiset, jotka auttavat 

sinua sijoituspäätöksissäsi.

Thomson Reuters MyMarkets on laadukas tiedon 

lähde sijoittajille ja sijoitusmarkkinoilla toimiville 

sijoituspäätösten tukena.

Thomson Reuters MyMarkets tarjoaa reaaliaikais-

ta, automaattisesti päivittyvää markkinainformaa-

tiota ja uutisia ympäri maailmaa. Saat käyttöösi 

haluamasi informaation missä tahansa ja milloin 

tahansa.

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi 

THOMSON REUTERS MYMARKETS

Osakekurssien reaaliaikainen markkinaseurantaväline

Thomson Reuters MyMarkets löytyy kätevästi 

Danske Bankin verkkopankista pankkiavaimillasi.

Voit muokata Thomson Reuters MyMarketsin juuri 

sinun tarpeitasi vastaavaksi. Salkun seurannan 

työvälineillä, eri hakutoiminnoilla ja näkymillä voit 

muokataeteesi juuri sen informaation, jota tarvitset.

Yksilöidyt näkymät tarjoavat suoran pääsyn infor-

maatioon, jonka avulla pysyt mukana nopeasti 

tapahtuvissa markkinamuutoksissa. 

Tee sijoituspäätöksiä varmana 

oikeasta informaatiosta

Monipuolinen maailmanlaajuinen markkinainfor-

maatio eri omaisuuslajeista yhdessä laajan uutis-

tarjonnan kanssa auttaa tekemään nopeita ja oikei-

ta sijoituspäätöksiä. Reaaliaikaiset hintatiedot ja 

uutiset antavat selkeän kuvan markkinamuutok-

sista ja markkinoiden suunnasta.



Tunnista oikeat sijoituskohteet 

Laaja valikoima eri teknisen analyysin työvälineitä 

yhdessä viimeisimpien uutisten ja analyysien kans-

sa auttaa tunnistamaan oikeat sijoituskohteet juuri 

sinun salkkuusi.

Räätälöi omia tarpeitasi vastaavaksi

Varmista, että sinulla on aina käytettävissäsi vii-

meisin sinun sijoituksiisi vaikuttava informaatio. 

Thomson Reuters MyMarketsin kattava informaa-

tiosisältö, monipuoliset näkymien muutosmahdolli-

suudet ja tehokas hakukone auttavat sinua toimi-

maan sijoitusmarkkinoilla tehokkaammin.

Helppo ja nopea käyttöönotto

Saat Thomson Reuters MyMarketsin helposti otta-

mallakäyttöösi Danske Bankin verkkopankissa 

Danske Investor Plus –sijoittajan palvelun. Kun 

Danske Investor Plus on avattu, on MyMarkets 

käytössäsi heti seuraavana pankkipäivänä verkko-

pankissasi. Mikäli aktivoit Danske Investor Plus 

-palvelun klo 14.00 jälkeen, siirtyy Thomson 

Reuters MyMarketsin avautuminen sitä seuraa-

vaan pankkipäivään. 

Informaatio: 

Reaaliaikaiset streaming-kurssit:

• Helsinki

• Tukholma

• Kööpenhamina

• New York

Lisäksi monipuolisesti kansainvälistä 

markkinainformaatiota:

• Osakekurssit

• Indeksit

• ETF-noteeraukset

• Kurssihistoria-informaatiota

• Valuuttakurssit

• Korkonoteeraukset

• 15 min viivästettynä

Reutersin kansainvälinen uutispalvelu käytössäsi:

• Markkinauutiset

• Kansainvälisen politiikan uutiset

• Kotimaiset uutiset

• Laaja tarjonta muita uutisia ympäri maailmaa

• 30 päivän uutisarkisto

• Pörssitiedotteet

Ominaisuudet: 

Monipuoliset työvälineet:

• Laaja tietokanta ja tehokas hakukone eri arvo 

papereista ja markkinoista

• Mahdollisuus rakentaa juuri omaan käyttöön 

sopivia näkymiä

• Monipuoliset teknisen analyysin työvälineet

• 5 tarjoustasoa saatavilla reaaliaikasesti 

Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan 

osakemarkkinoilta

• Osakekohtaiset kauppatiedot

• Oman salkun seuranta ja analyysi -työvälineet

• Kurssihälytys-toiminto
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Yhteystiedot 
Asiakaspalvelu 0200 2580 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm)

Sijoituslinja 0200 2000 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm)

Verkkopankin tuki 0200 2589 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm)

Korkokäyrä-työkalu

Esimerkki räätälöidystä näkymästä

Thomson Reuters on maailman johtava luotettavan markkinainfor-

maation tuottaja. Thomson Reuters yhdistää rahoitusmarkkinoiden 

erityisosaamisen innovatiiviseen teknologiaan tarjoamalla kriittistä 

informaatiota alojensa johtaville toimijoille sijoittamisessa, juridii-

kassa, verotuksessa, kirjanpidossa, tieteessä, terveydenhuollossa 

ja mediassa. Thomson Reutersin osakkeet on listattu Toronton ja 

New Yorkin pörsseissä.


