
Investering

ONLINE HANDEL

A N D E L S K A S S E N . D K

- Hurtig genvej til værdipapirer i din netbank og på din mobil.
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Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdi papirer på internettet. Alt, hvad du behøver, er at gå 
ind på din netbank/mobilbank.

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.

Online Handel er et supplement til at lade Andelskassen hjælpe dig igennem købet af værdipapirer. I den 
forbindelse bør du dog altid huske på, at du som investeringskunde i Andelskassen har valgt at være 
kunde i et rådgivningsinstitut, og at Andelskassen altid anbefaler, at du kontakter din rådgiver forud for 
enhver investering. Vores rådgivere gør meget ud af at vurdere risici og tage udgangspunkt i netop din 
investeringsprofil.

Hvis du ønsker at handle selv eller ønsker at supplere investeringsrådgivningen med egne handler, kan 
du i denne folder læse mere om, hvordan du gør rent praktisk. 

Allerførst skal du godkendes til de produkter, som du ønsker at handle i. På den måde sikrer vi os, at 
du har adgang til de rigtige produkter, og du forstår de risici, der er involveret i Online Handel. Du kan 
læse mere om produkterne på andelskassen.dk under investering. Ligeledes skal du tilmeldes Online 
Handel, som du ikke automatisk er tilmeldt, hvis du har en netbankaftale. Har du spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte Andelskassen.

Rigtig god fornøjelse! 
Andelskassen

Online Handel
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Så let er det at købe og sælge

Med Andelskassens netbank/mobilbank 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 printe notaer med afregningsoplysninger.

Sådan gør du rent praktisk

•  Vi anbefaler, at du benytter Andelskassen Investeringsguide i netbanken og laver din egen inve-
stringsprofi l, inden du starter med at handle værdipapirer.

 -  Du kan læse en vejledning til, hvordan du bruger investeringsguiden på andelskassen.dk under 
selvbetjening/netbank.

• Når du ønsker at handle, vælger du det værdipapir, som du ønsker at handle. Papirer kan udvælges 
fra dit depot, fra søgefunktionen eller fra en kursliste. 

• Vælg det rigtige depot, hvis du har fl ere depoter.

• Du skal nu tage stilling til, hvilke handelstyper du ønsker at anvende. Du kan vælge mellem to for-
skellige handelstyper (se afsnittet »handelstyper«).

• Herefter angiver du, hvor stor en mængde du ønsker at handle eller for beløb.

• I forbindelse med visse handelstyper skal du angive en limiteringskurs og en gyldighedsperiode for 
din ordre.

• Inden du sender ordren afsted ved indtastning af din underskriftskode i bekræftelsesbilledet, viser 
netbank/mobilbank de anslåede vilkår for handlen herunder de samlede omkostninger, kurtage, 
afregningsbeløb, gyldighedsperiode, valørdato m.v.
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Handelstyper

I Andelskassens netbank/mobilbank har du adgang til følgende fi re handelstyper:

• Markedsordre (vores anbefalede valg)
• Limiteret ordre 

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 
minimumskurs. Ordren videresendes direkte til 
markedet. Afregning sker, hvis det er muligt at 
opnå den kurs, du har angivet i handelsbilledet.

Markedsordre

Markedsordre er vores foretrukne anbefaling til 
dig. Når du vælger handelstypen markedsordre, 
får du mulighed for at indlægge en ordre om 
køb eller salg. Ordren videresendes direkte til 
markedet, og handlen foretages inden for få se-
kunder, naturligvis forudsat at der er stillet priser 
i det pågældende papir på Børsen.
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Delhandel
Limiteret ordre kan blive handlet delvist, hvilket vil sige i mindre portioner. Du kan altså ikke være sikker 
på, at limiteret ordre handles på én gang – end ikke at ordren handles på én og samme dag.

En limiteret ordre 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. 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.

Specielt for handel på udenlandske fondsbørser 
Andelskassen tilbyder handel på alle større udenlandske børser. Det er muligt at benytte limiteret og 
markedskurs handelstyper på udenlandske børser.

Udenlandske værdipapirhandler kan handles inden for åbningstiden på den børs, hvor værdipapiret 
handles. Det betyder f.eks., at du kan handle amerikanske aktier om aftenen.

Gyldighedsperiode
Limiterede ordrer kan afgives med en gyldighed for en fremtidig periode på op til 30 dage.

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 Nasdaq OMX Copenhagen leveret kursinformation, der er 15 minutter forsinket. 
Alternativt kan du også få leveret dugfriske informationer med et realtidsabonnement, som særskilt skal 
bestilles i Andelskassen. Er det interessant for dig, bedes du kontakte din rådgiver.

Uanset hvilken form du vælger, kan kurserne ses i de kurslister, der allerede findes i netbank/mobilbank. 
Disse kurslister kan du også lave individuelle, så kun de værdipapirer, du finder interessante, vises. 

Når du befinder dig i kurslister, kan du tillige vælge at lade netbank/mobilbank tegne grafer over kursud-
viklingen 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.
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Netbank og mobilbank
Mobilbankens investeringsunivers indeholder alle de væsentligste funktioner og oversigt, som du har 
brug for. Dermed har du hele tiden adgang til dine investeringer, og du kan hurtige foretage de handler, 
som du ønsker. Netbankens investeringsunivers indeholder lidt flere oplysninger, end vi har fået plads til i 
mobilbanken. Savner du fx information om afkast, handelshistorik, bevægelser mv., er det her, du finder 
disse informationer.

Depoter – her bevarer du overblikket 
Du kan naturligvis se dine depoter i både mobilbank og netbank. Via depotoversigt har du mulighed 
for at bevare overblikket over dine depoter. Du kan også vælge at sælge dine værdipapirer fra denne 
oversigt.

Netbank
I netbankens investeringsoverblik kan du se værdiudviklingen op til 5 år tilbage. Du kan også se dine be-
holdninger, bevægelser, afkast og fordelinger. 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 og ordrer i netbank
Under »Uafviklede handler og ordrer« 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«.

Beløbsgrænser

Aktier og  
investeringsbeviser

Obligationer

Markedsordrer og limit ordrer 2.000.000 2.000.000

For at undgå fejlhandler har vi valgt nogle grænser for, hvor store ordrer og handler, man kan gennem-
føre online. Har du behov for at foretage større handler, bedes du kontakte din rådgiver.

Handelstidspunkter
Danske og udenlandske handler kan ikke gennemføres, hvis der er lukket for handel på den pågæl-
dende børs, fx på helligdage.

Markedsordrer
Der kan indlægges markedsordrer døgnet rundt. Der vil dog ikke blive gennemført handler uden for den 
pågældende børs’ åbningstider. 

Limiteret ordre
Ordrer skal være afgivet med en udløbsdato på op til 10 dage fra afgivelsestidspunktet inkl. afgivelses-
dagen. Der kan indlægges ordrer døgnet rundt. Hvis en limitkurs anses for værende urealistisk, dvs. 
afviger mere end 30% fra sidst noterede kurs på børsen, kan ordren blive afvist.
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Annullering af ordrer
Markedsordre og limiteret ordre kan annulleres ved at kontakte investeringsafdelingen i Andelskassen 
på telefon 87 99 31 19 og e-mail investering@andelskassen.dk. I tilfælde af at en ordre er tæt på at blive 
udført, kan Andelskassen ikke garantere, at en ordre kan slettes.

Gebyrer

Limiteret ordre/ limiteret ordre Kr. 0

Annullering af limiteret ordre/ limiteret ordre Kr. 0

Abonnement realtidskurser Kr. 150,00 pr. kvartal

Er det sikkert?
Andelskassens netbank og mobilbank har et meget højt sikkerhedsniveau. Anvendelse af digital signa-
tur og kryptering sikrer, at det kun er dig, der får adgang til dit system.
 
Best Execution
Andelskassen ønsker at opnå det bedst mulige resultat for dig som kunde i forbindelse med udførelse 
og videregivelse af kundeordrer vedrørende finansielle instrumenter (Best Execution). Derfor gennem-
føres alle transaktioner i overensstemmelse med Andelskassens ordreudførelsespolitik. Se mere på 
Andelskassens hjemmeside andelskassen.dk under investering og forbrugerinformation.

Spørgsmål
Andelskassens netbank/mobilbank er opbygget således, at du altid har adgang til en hjælpefunktion, 
der leder dig videre til en forklaring om det enkelte felt eller billede.

Har du generelle spørgsmål eller problemer med Netbank/Mobilbank kan du tage fat i Netbank Support 
på telefon 70 24 66 44. Har du derimod konkrete spørgsmål til programmet/funktionaliteten, er du 
velkommen til at kontakte din rådgiver.

Priser

Handel via netbank/mobilbank Kurtage

Danske aktier og investeringsbeviser 0,15% min. kr. 49,00

Norske, svenske og finske aktier 0,25% min. kr. 75,00

Tyskland, England, Frankrig, Schweiz, Italien, Holland, Spanien og USA 0,50% min. kr. 175,00

Øvrige udland 0,75% min. kr. 500,00

Obligationer 0,15% min. kr. 75,00

Priser er gældende pr. 3. juli 2020. For aktuelle priser henvises til Andelskassens prisbog på  
www.andelskassen.dk
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