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Webhandel
Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på internettet. Alt, hvad du behøver, er at
klikke ind på vores Netbank: www.andelskassen.
dk.
Her kan du i ro og mag placere dine investeringer.
Samtidig får du også adgang til aktuel og nyttig
information om udviklingen i dine investeringer og
markedet generelt.
Således er Webhandel et supplement til at lade
Andelskassen hjælpe dig igennem købet af værdipapirer. I den forbindelse bør du dog altid huske
på, at Andelskassens investeringsrådgivere forud

for enhver investering gør meget ud af at vurdere
risiko og tage udgangspunkt i dine forventninger til
afkastet.
I denne folder kan du læse mere om, hvordan du
gør rent praktisk. Allerførst skal du dog tilmeldes
Webhandel, som du ikke automatisk er tilmeldt,
hvis du har en Netbank aftale.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Andelskassens personale.
Rigtig god fornøjelse!
Andelskassen
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Så let er det at købe og sælge
Med Andelskassens Netbank kan du købe og
sælge værdipapirer til og fra dine depoter i Andelskassen. Du kan sælge et værdipapir samme dag,
som du har købt det, og i samme øjeblik du har
solgt, kan salgsbeløbet benyttes til nye køb. Du
kan hele tiden følge med i, hvordan dine handler
forløber. Når du har handlet, kan du selv udprinte
en nota med afregningsoplysninger.
Sådan gør du rent praktisk
•	Under menupunktet værdipapirer vælger du køb
eller salg (du kan også gå direkte til køb eller salg
fra kurslisten eller fra andre billeder i Netbank).
•	I handelsbilledet (køb eller salg) vælger du det
depot, du ønsker at handle til eller fra. Herefter
vælger du det værdipapir, som du ønsker at
handle. Papirer kan udvælges fra dit depot, fra
søgefunktionen eller fra en kursliste.
•	Du skal nu tage stilling til, hvilke handelstyper du
ønsker at anvende. Du kan vælge mellem op til
fire forskellige handelstyper (se afsnittet »handelstyper«).
•	Herefter angiver du, hvor stor en mængde du
ønsker at handle.
•	I forbindelse med visse handelstyper skal du angive en limiteringskurs og en gyldighedsperiode
for din ordre.
•	Inden du sender ordren af sted ved indtastning af
din underskriftskode i bekræftelsesbilledet, viser
Netbank de anslåede vilkår for handlen herunder
kurtage, afregningsbeløb, gyldighedsperiode, valørdato m.v.
Handelstyper
I Andelskassens Netbank har du adgang til følgende fire handelstyper:
• Markedsordre - Straks
• Limit ordre - Børs
• Markedsordre
• Limiteret ordre

Forklaring til de enkelte
handelstyper
Markedsordre - Straks
Når du vælger handelstypen Markedsordre - Straks,
får du – inden du handler – oplyst handelskursen
på det værdipapir, du ønsker at handle. Herefter
bliver handelen afsluttet få sekunder efter, du har
sendt din købs- eller salgsordre af sted.
Det er ikke alle værdipapirer der kan handles som
"straks" handler men, det er som udgangspunkt
muligt at handle i alle større aktier samt en række
andre værdipapirer.
Strakskurserne på aktier, obligationer og investeringsforeninger finder du i Andelskassens kurslister.
I kolonnerne Købskurs og Salgskurs kan du se,
hvilke kurser du lige nu kan handle værdipapirer til.
Kurserne ændres løbende, og du kan altid se de
aktuelle kurser ved at klikke på »Opdater«.
Når du i kurslisten har markeret det papir, du ønsker at handle, kan du gå direkte til handelsbilledet.
Limit ordre - Børs
Denne handelstype er for den erfarne investor og
stiller således store krav til din indsigt i handel på
Børsen, herunder overvågning af ordrer samt generelle markedsforhold.
Der er udarbejdet en særlig vejledning til børshandel, som bør læses af alle, der anvender denne
handelstype, ligesom det er nødvendigt at oprette
et realtidsabonnement.
Markedsordre
Når du vælger handelstypen markedskurs får du
mulighed for at indlægge en ordre om køb eller
salg. Ordren modtages direkte ved handelsbordet
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Der er adgang til
handel på følgende
børser pr. 11.11.2015
i Andelskassen og afregnes hurtigst muligt til bedst
opnåelig kurs på fondsbørsen.
Limiteret ordre
Med denne handelstype får du mulighed for at indlægge en ordre om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Ordren modtages direkte ved handelsbordet i
Andelskassen. Afregning sker, såfremt det er muligt
at opnå den kurs, du har angivet i handelsbilledet.
Delhandel
Limiteret ordre/børsordre kan blive handlet delvist,
hvilket vil sige i mindre portioner. Du kan altså ikke
være sikker på, at limiteret ordre/børsordre handles
på én gang – end ikke at ordren handles på én og
samme dag.
En limiteret ordre/børsordre kan naturligvis og vil
ofte blive handlet på en gang – men det kan ikke
garanteres.
Uanset om der er sket flere delhandler i løbet af børsdagen, modtager du kun én afregning pr. børsdag
pr. limiteret ordre/børsordre. 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. Handlen vil, når dagen er omme, blive afregnet. En evt.
rest af ordren skal du dermed indlægge igen næste
børsdag.
Specielt for handel på udenlandske fondsbørser
Det er kun muligt at benytte limiteret og markedskurs handelstyper på udenlandske børser.
U-fonds handler videreformidles ikke til den udenlandske børs udenfor København-fondsbørs åbningstid.

Australian Securities Exchange Ltd
Bayerische Boerse
Boerse Berlin
Boerse Duesseldorf AG
Bourse de Luxembourg
Deutsche Boerse AG
Euronext Amsterdam
Euronext Brussels
Euronext Lisbon
Euronext Paris
Hanseatische Wertpapierboerse
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
Irish Stock Exchange
LSE London Stock Exchange, SETS
Mercado Continuo Espanol
Mercato Continuo Italiano
Nagoya Stock Exchange
Nasdaq First North Copenhagen Equities
Nasdaq Helsinki Equities
Nasdaq Riga Stock Exchange
Nasdaq Stockholm Equities
Nasdaq Tallinn Stock Exchange
Nasdaq Vilnius Stock Exchange
Nasdaq OMX
NYSE
NYSE MKT
Osaka Securities Exchange
Oslo Stock Exchange
Oslo Stock Exchange,
Axess Alternative Equities Market
OTC Bulletin Board
Swiss Blue Chip Segment
SGX Singapore Exchange LTD,
Securities Trading, Ready Market
SIX Swiss Exchange
Tokyo Stock Exchange
TMX Group LTD, Toronto Stock Exchange
TMX Group LTD, TSX Venture Exchange
Wiener Boerse
Xetra
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Gyldighedsperiode
Børsordrer kan afgives med en gyldighed for en
fremtidig periode på op til 8 kalenderdage.
Limiterede ordrer kan afgives med en gyldighed for
en fremtidig periode på op til 14 kalenderdage.
Bliver ordren delhandlet over en børsdag, vil der
blive foretaget en delafregning, og den resterende
ordre slettes herefter, det er derfor nødvendigt, at
en evt. restordre indlægges på ny.
Markedskursordrer kan afgives med en gyldighed
for en fremtidig periode på op til 8 kalenderdage.
Bliver ordren delhandlet over en børsdag, vil der
blive foretaget en delafregning, og den resterende
ordre slettes herefter, det er derfor nødvendigt, at
en evt. restordre indlægges på ny.
Deler handlen sig over flere dage, vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag.
Kursinformation – inden du handler
Som standard får du fra Københavns Fondsbørs
leveret kursinformation, der er 15 minutter forsinket.
Alternativt kan du også få leveret dugfriske informationer med et realtidsabonnement, som særskilt
skal bestilles i Andelskassen.
Uanset hvilken form du vælger, kan kurserne ses
i de kurslister, der allerede findes i Netbank. Disse
kurslister kan du også lave individu
elle, således
kun de værdipapirer, du finder interessante, vises.
Uanset hvilken form du vælger, skal du huske at
opdatere kurserne løbende ved at klikke på »Opdater«.
Når du befinder dig i kurslister, kan du tillige vælge
at lade Netbank tegne grafer over kursudviklingen

på udvalgte værdipapirer, og du bestemmer selv,
over hvilken periode du ønsker udviklingen illustreret, ligesom du også selv vælger, om du vil se udviklingen for et enkelt papir eller sammenligne op til
fem forskellige papirer på en gang.
Depoter – her bevarer du overblikket
Menupunktet Depoter giver dig mulighed for at bevare overblikket over dine depoter, deres indhold
og de ordrer, du har indlagt til handel i Andelskassen. Endvidere får du overblik over, hvilke handler
du allerede har lavet.
Dispositionsoversigt
I Dispositionsoversigten kan du se, hvor stor en del
af din aktuelle depotbeholdning du kan disponere
over. Der tages hensyn til effektuerede købsordrer
og indlagte salgsordrer. Ved at klikke på et enkelt
papir, kan du få en oversigt over alle aktuelle ordrer/
handler, som påvirker din disponible beholdning,
og du kan se detaljer vedrørende den enkelte ordre/handel.
Uafviklede handler
Under »Uafviklede handler« får du overblik over de
ordrer og handler, der endnu ikke er leveret til/udtaget af dit depot. Her kan du følge med i, hvornår
dine ordrer afregnes og til hvilken pris.
Ordrer, der ikke er effektueret, har status »Under
behandling«, mens en ordre, der er effektueret,
har status »Under afvikling«. Kan en ordre ikke afregnes, vil den efter en periode blive slettet med
beskeden »Afvist af banken«.
Historik
Her får du en oversigt over de handler, du tidligere
har foretaget. Eksempelvis kan du se kursen på
værdipapiret dengang du købte, og hvordan det så
er gået siden.
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Beløbsgrænser
Strakskurshandler
Markedskurs
Limiteret og
Børshandler

Aktier/Inv. bevise
250.000
500.000

Obligationer
250.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

Handelstidspunkter
Danske og udenlandske handler gennemføres som
udgangspunkt kun på dage hvor der er åbent for
handler på Københavns Fondsbørs.
Strakskurser
I København Fondsbørs’ åbningstid (09.00-17.00)
vil de stillede priser i tidsrummet 09.30-16.50 som
udgangspunkt være bedre end eller tilsvarende det
bedst stillede bud/udbud på Københavns Fondsbørs’ handelssystem. Hvis ikke der er et bud/
udbud på Københavns Fondsbørs, kan der laves
strakspriser, der afspejler værdipapirets omsættelighed + kursniveau i markedet.
Uden for København Fondsbørs’ åbningstid kl.
17.10 – 22.00:
Priserne vil som udgangspunkt blive fastsat på
baggrund af priserne på lukketidspunktet for Københavns Fondsbørs.
Markedskurshandel
Der kan indlægges ordrer i tidsrumme
kl. 06.00 – 02.00.
Handler til afregning samme dag skal være foretaget inden kl. 16.45. Hvis ordren modtages efter
kl. 16.45, kan du risikere der først afregnes næste
åbningsdag for Nasdaq - OMX. Andelskassen er

ikke forpligtet til at effektuere ordrer, såfremt værdi
papiret ikke kan erhverves ellers afhændes i markedet.
Andelskassen vil dog forsøge at gennemføre ordren
via egenbeholdning til bedst mulige pris. Såfremt
det ikke er muligt at afregne en markedskursordre
inden for 8 kalenderdage, slettes ordren automatisk.
Limiteret handel
Ordrer skal være afgivet med en udløbsdato på
op til 14 kalenderdage fra afgivelsestidspunktet –
inkl. afgivelsesdagen. Der kan indlægges ordrer i
tidsrummet kl. 06.00 – 02.00. Handler til afregning
samme dag skal være foretaget inden kl. 16.45.
Ordrer modtaget efter kl. 16.45 afregnes normalt
først næste åbningsdag for Nasdaq - OMX. Såfremt en limitkurs anses for værende urealistisk,
dvs. afviger mere end 10% fra sidst noterede kurs
på Københavns Fondsbørs, kan ordren blive afvist.
Børshandel
Ordreafgivelse på Københavns Fondsbørs kan
foretages i tidsrummet kl. 06.00 - 02.00. Ordren
kan dog kun effek
tueres 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 gyldighedsperiode, for
tiden 8 kalenderdage fra afgivelsestidspunktet inkl.
afgivelsesdagen.
Annullering af ordrer
Strakshandler kan ikke annulleres.
Som hovedregel kan Markeds- og limiterethandler
ikke annulleres. I sjældne tilfælde mod et gebyr på
kr. 500,00.
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Børshandler, der ikke er gennemført, kan annulleres
via Netbank systemet.
Gebyrer:
Limiteret ordre kr. 100,00
Abonnement realtidskurser kr. 150,00 pr. kvt.
Er det sikkert?
Andelskassens Netbank har et meget højt sikkerhedsniveau.
Anvendelse af digital signatur og kryptering sikrer,
at det kun er dig, der får adgang til dit system.

Spørgsmål
Andelskassens Netbank er opbygget således, at
du altid har adgang til en hjælpe-funktion, der leder
dig videre til en forklaring om det enkelte felt eller
billede.
Har du derimod konkrete spørgsmål til programmet/funktionaliteten, er du velkommen til at benytte
dig af vores support-funktion BEC IT Service.
Du kan også kontakte support via e-mail: Netbank@bec.dk

Handelsomkostninger/gebyrer
Kurtage:
Danske aktier og investeringsbeviser
Norske, Svenske og Finske aktier
Tyskland, England, Frankrig, Schweiz,
Italien, Holland, Spanien og USA
Øvrige udland
Obligationer

0,15% - minimum   49,00 kr.
0,25% - minimum   75,00 kr.
0,50% - minimum 175,00 kr.
0,75% - minimum 500,00 kr.
0,15% - minimum   75,00 kr.
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