Investering

Børshandel i Webbank
– Sådan bliver du din egen »børsmægler«
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I webbank har du mulighed for at
købe og sælge værdipapirer direkte
på NASDAQ OMX Copenhagen
(Københavns Fondsbørs)

Formen stiller imidlertid store krav til dig som investor, idet handlerne foregår mellem professionelle
markedsdeltagere. Det er nødvendigt, at du holder
dig løbende ajour med markedsudviklingen på danske og internationale værdipapirmarkeder - ligesom
der også stilles store krav til indtastningen og overvågning af børsordrer.
Når det er sagt, rummer børshandel i Webbank
et væld af muligheder, som vi vil fortælle dig om i
denne vejledning.
Sådan foregår det
For at få adgang til børsordrer - og kursinformation
- i Webbank skal du tilslutte dig et abonnement på
realtidskursinformation fra Københavns Fondsbørs.
Tilslutning til abonnementet sker via Andelskassen
og koster kr. 150,- pr. kvartal.

Herefter er du klar til at handle. Selve ordren kaldes
en børsordre og indlægges til børsens anvendte
handelssystem. Såfremt der findes ordrer på børsen, der matcher dine ordrer, så bliver de handlet
i Danske Andelskassers Banks navn. Efterfølgende
sker der automatisk en afregning mellem dig og
Danske Andelskassers Bank. Dette sker naturligvis
til samme kurs, som din børsordre blev handlet til
på Københavns Fondsbørs.
Krav til børsordrens indhold
For at kunne nå frem til børsen skal den indtastede
børsordre overholde Københavns Fondsbørs’ krav
til ordrer, der lægges på børsen i handelssystemet.
Disse vedrører blandt andet regler for kursspring,
som er et udtryk for den mindste enhed, en ønsket kurs kan angives med. Overholder ordren ikke
disse regler, afvises ordren. Reglerne for kursspring
er (kort) skitseret på næste side.
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Aktier - OMXC20-selskaber:
Kurs
Kursspring
0,00 - 4,99 ....................................................... 0,01
5,00 - 9,95 ........................................................ 0,05
10,00 - 49,90....................................................... 0,10
50,00 - 249,75..................................................... 0,25
250,00 - 499,50................................................... 0,50
500,00 - 4.999,00................................................ 1,00
5.000,00 - ...................................................... 10,00
Aktier - Øvrige
Kurs
Kursspring
0,00 - 4,99.......................................................... 0,01
5,00 - 9,95.......................................................... 0,05
10,00 - 49,90....................................................... 0,10
50,00 - 499,50..................................................... 0,50
500,00 - 4.999,00................................................ 1,00
5.000,00 - ........................................................ 10,00
Investeringsbeviser
Kurs
Kursspring
0,00 - 49,99........................................................ 0,01
50,00 - 99,95....................................................... 0,05
100,00 - 9.999,90................................................ 0,10
10.000,00 - ........................................................ 1,00

Aktie- og tegningsretter
Kurs
Kursspring
0,00 - 999,95........................................................0,05
1.000,00 - 9.999,75............................................. 0,25
10.000,00 - 49.999,00..........................................1,00
Obligationer
Papir
Kursspring
Fondsbørs Toneangivende statsobligationer............0,01
Toneangivende realkreditobligationer.......................0,05
Flex lån.................................................................0,01
Andre obligationer .................................................0,05
Mindre likvide obligationer.......................................0,25
Skatkammerbeviser........................................ 0,000001
Elektro broker delmarkedet ....................................0,01
Delmarkedet for emissioner og tilbagekøb...............0,01
Interesse delmarkedet ...........................................0,01

Børshandel i Webbank

3

Der skal altid angives en mindstekurs for salgsordrer og en maksimumskurs for købsordrer. Denne
limitkurs må maksimalt afvige 10% fra bedste bud/
udbud eller - såfremt der ikke eksisterer bud/udbud
på børsen - sidst noterede kurs på Københavns
Fondsbørs. Ellers vil ordren blive afvist.
En børsordre gælder i op til 8 kalenderdage.

pågældende papir. Alle limiterede handler samt
børshandler, der er indlagt inden eller under auktionen, er dog med i auktionen. (Bemærk dog, at der
kan være en vis forsinkelse for limiterede ordrer).
Ordrer vil blive handlet, hvis de på en købsordre har
en limiteringskurs, der er højere end auktionskursen. (For salgs ordrer lavere).

Registrering og sletning
Du kan registrere og slette dine ordrer i Webbankens åbningstid, hvilket vil sige i tidsrummet
kl. 06.00 - 02.00. Ordrene formidles dog kun til
handel inden for København Fondsbørs åbningstid,
som er kl. 09.00 - 17.00 på børsdage.

Der kan etableres børspause, når et selskab, der
har udstedt et værdipapir, udsender en pressemeddelelse via Københavns Fondsbørs i form
af en fondsbørsmeddelelse, der har indflydelse
på kursdannelsen på værdipapiret. Desuden kan
Københavns Fondsbørs vælge at suspendere et
værdipapir fra handel på børsen.

En børsordre kan ikke ændres. I stedet skal ordren
slettes og en ny registreres. Når en børsordre slettes, vil den del af ordren, der eventuelt er handlet
inden for børsdagen, blive afregnet mellem dig og
Andelskassen. Herefter vil restordren blive slettet.
Slettes en ordre inden for børsens åbningstid, bedes du bemærke, at ordren kan blive handlet på
børsen i det tidsrum, der går, fra anmod
ningen
om sletning afsendes fra din pc. Du er således
forpligtet af disse handler, hvorfor det er vigtigt at
kontrollere, om sletningen er sket i overensstemmelse med anmodningen, eller om der er sket handel i mellemtiden. Du kan kontrollere via Webbanks
»Uafviklede handler«/»Ordrer på børsen«. Når en
ordre er slettet, vil den forsvinde fra oversigterne.
En børsordre, der er handlet i sin helhed, kan naturligvis aldrig slettes.
Åbnings- og lukkeauktion
Alle papirer på Nasdaq - OMX, åbner og lukker
med auktion.
I auktionsperioden kan papiret kun handles med
handelstypens strakspris, hvis dette tilbydes i det

Efter børspausen startes der typisk med en ny åbningsauktion i det pågældende papir. Værdipapirer,
der er underlagt en børspause, kan du dog fortsat
indlægge ordrer om køb eller salg i Webbank ved
hjælp af andre handelstyper end børshandel - det
være sig strakskurshandel, markedskurshandel eller limiteret handel. Dine ordre vil normalt ikke kunne
gennemføres før børspausen er ophævet.
Sletning i forbindelse med ændring af stamdata
Såfremt der fra Københavns Fondsbørs’ side sker
ændringer i stamdata eller andre data med relation
til fondsbørsens værdipapirer, kan dette medføre
automatisk sletning af dine børsordre. Sletning
finder sted i de tilfælde, hvor ændringerne kan
påvirke kundens forudsætninger for afgivelsen af
børsordrer i de pågældende værdipapirer eller hvor
ændringen kan påvirke driften af Webbank og de
tilknyttede systemer. Ændringer kan blandt andet
dreje sig om fondskodeskift, aktiesplit m.v.
Delhandel
Uanset at en børsordre angiver køb eller salg af et
større antal værdipapirer end det antal, der indgår i
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en handelspost, vil ordren altid kunne blive handlet
delvist, hvilket vil sige i mindre portioner - helt ned
til handelsstørrelsen. Du kan altså ikke være sikker
på, at børsordren handles på én gang - end ikke
at ordren handles på én og samme dag. En evt.
rest af ordren skal du dermed indlægge igen næste
børsdag.

altid sikre dig, at denne nota er i overensstemmelse
med din børsordre.

En børsordre kan naturligvis og vil ofte blive handlet
på én gang - men det kan ikke garanteres.
Du modtager kun én afregning pr. børsdag pr.
børsordre. Dette uanset om der er sket flere delhandler i løbet af børsdagen. Du betaler således
også kurtage, som om alle delhandler af samme
ordre - der er sket på samme børsdag - er sket
som én handel. Deler handelen sig over flere dage,
vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag.

Handelstidspunkter
Børshandel kan foretages i tidsrummet kl. 06.00
- 02.00. Ordren kan dog kun effektueres inden
for København Fondsbørs’ åbningstid kl. 09.00 17.00. Såfremt en børsordre anses for værende
urealistisk, dvs. afviger mere end 10% fra sidst
noterede kurs på Københavns Fondsbørs, kan
ordren blive afvist. Ordren skal afgives med gyldig
hedsperiode, for tiden 8 kalenderdage fra afgivelsestidspunktet inkl. afgivelsesdagen.

Overblik
Status på dine handler kan du se på oversigterne
»Uafviklede handler«/»Ordrer på børsen«. Her får
du overblik over hvilke handler, der er delhandlet,
handlet i sin helhed, slettet eller udløbet.
Når der sker afregning af en ordre mellem dig og
Andelskassen, fremgår dette af oversigten »Uafviklede handler«. Børsordren - eller den del af den, der
afregnes - vil have status »Under afvikling«. Et klik
på handlen i oversigten vil give informationer om,
hvordan ordren er afregnet.
Disse informationer er ikke nødvendigvis et udtryk for den endelige afregning. Denne vil i stedet
fremgå af notaen, der efterfølgende kan ses i Webbank under punktet »Breve fra banken«. Du bør

Du modtager ikke bekræftelse eller nota pr. e-mail.
Beløbsgrænse
Beløbsgrænsen er kr. 2.000.000 pr. handel.

Handelsomkostninger/gebyrer
Kurtage:
Aktier/Inv. beviser i Danmark 0,15% min. kr. 49,00
Obligationer i Danmark
0,15% min. kr. 75,00
Gebyrer:
Limiteret ordre
Abonnement realtidskurser

kr. 100,00
kr. 150,00 pr. kvt.

Driftsforstyrrelser m.v.
Du bør bemærke, at du kan være afskåret fra at
indlægge og slette børsordrer som følge af driftsforstyrrelser m.v. Således kan du risikere, at allerede
registrerede børsordrer handles på børsen, uden at
du har mulighed for at slette disse.
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Et par eksempler
Eksempel 1:
Du indlægger en børsordre med følgende indtastninger:
Køb af 250 stk. Novo Nordisk aktier til maksimalt
kurs 470. Børsordren gælder kun inden for den pågældende børsdag. Ordren indlægges kl. 14.02. I
eksemplet handles børsordren således på børsen:
100 stk. handles til kurs 469 kl. 14.02
100 stk. handles til kurs 470 kl. 14.28
50 stk. handles til kurs 470 kl. 16.04
Du vil løbende i Webbank - via oversigten »Ordrer
på børsen« - kunne se, hvor stor en del af ordren,
der er handlet på børsen (dog ikke afregnet), og
hvor stor en del, der stadig ligger til handel på børsen.

Kl. 15.30 vil oversigten »Ordrer på børsen« angive
følgende:
• A
 t den oprindelige ordre var på 250 stk. Novo
Nordisk aktier.
• At der er handlet 200 stk. Novo Nordisk aktier
på børsen
• At der fortsat ligger 50 stk. Novo Nordisk aktier
til handlen på børsen.
Når den sidste handel har fundet sted, afregnes
alle 250 stk. Novo Nordisk aktier som én handel
mellem kunden og Andelskassen til gennem
snitskursen, som i dette tilfælde er 469,60, og der
betales kurtage som om én handel har fundet sted.
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Eksempel 2:
Du indlægger en børsordre med følgende indtastninger:
Køb af 300 stk. Vestas aktier til maksimalt kurs
280, der kun gælder den pågældende børsdag og
børsdagen efter. Ordren indlægges kl. 15.42.
100 stk. handles til kurs 278 kl. 15.42
100 stk. handles til kurs 280 kl. 16.51
Ved børsdagens afslutning er der handlet 200 stk.
aktier, og der findes en restordre på 100 stk. Den
handlede del af ordren (200 stk.) afregnes mellem
kunden og Andelskassen med kurtage som én
handel - og til gennemsnitskursen 279.
Kunden skal selv indlægge ordren igen.
100 stk. handles til kurs 280 kl. 11.08.
Efterfølgende afregnes de sidste 100 stk. selvstændigt.
Hvis de 100 stk. ikke var blevet handlet ved børsdagens afslutning, ville restordren automatisk blive
slettet, da børsdagens gyldighedsperiode var angivet til 2 børsdage.
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www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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