Fondshandel og investeringsoverblik
Rådgivning
Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel
rådgivning.
Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret for resultatet af de handler, der
gennemføres i Netbanken, og skal derfor være indforstået med, at handel med danske og
udenlandske værdipapirer er forbundet med risiko for tab.
Handel med udenlandske værdipapirer indebærer tillige en risiko for at tabe på
valutakursændringer.
Forskellige veje til handelsbilledet
En handel kan oprettes ud fra forskellige billeder. Netbank brugeren kan:
•
•

vælge vinduet "Køb eller salg" via menulinien
springe til vinduet "Handel" ved at klikke på knappen Handel eller ikonet fra et af
følgende vinduer:
"Depoter"
"Aktiekurser"
"Obligationskurser"
"Investeringsbeviskurser"
"Din kursliste"
"Avanceret graf"

Hvis der er valgt "Køb eller salg" via knappen eller ikonet fra et andet vindue, vil handelsbilledet
være udfyldt med de informationer systemet kender, eksempelvis papirnavnet.
Handelsbegrænsning
Med mindre andet er aftalt, kan der afgives ordrer på køb og salg af værdipapirer op til en
kursværdi på kr. 2.000.000 pr. aktiehandel eller kr. 2.000.000 pr. obligationshandel. Der kan
dog ikke afgives ordre gennem Netbank, hvis der for kundeforholdet er uafviklede ordrer eller
ved ordren opstår uafviklede ordrer, der tilsammen (både købs- og salgsordrer) overstiger en
kursværdi på kr. 10.000.000. Afviklingen af en ordre vil som udgangspunkt være afsluttet 2
bankdage efter handelsdagen.
Handelstyper
Der findes forskellige handelstyper. Efter der er indtastet papirnavn og køb/salg, viser Netbank
de handelstyper, som der kan handel i.

Her visers hvilke handelstyper der kan vælges for de nævnte værdipapirtyper:
Strakshandel

Børshandel

Markedskurs
/ limit handel

Børsnoterede danske aktier

Ja

Ja

Ja

Børsnoterede danske
obligationer

Ja

Ja

Ja

Udvalgte unoterede
værdipapirer (herunder
investerings-beviser

Ja

Nej

Ja

Følgende handelstyper kan fremkomme, som mulige valg:
•

•

•
•

•

Strakshandel
En strakshandel er karakteriseret ved, at ordren gennemføres her og nu til den kurs,
brugeren får vist på skærmen. Umiddelbart efter handelens indgåelse vil dit depot være
opdateret med handelen.
Vælges strakshandel, kan der nederst i handelsbilledet se den kurs, som der kan handles
til netop nu. Strakshandelskursen er kun gældende i en vis periode, og kun indtil der
foreligger en ny strakshandelskurs. Det betyder, at kursen kan ændre sig inden, NetBank
brugeren når at gennemføre handlen. Ændrer kursen sig i forløbet, får kunden en
advarsel, og vil blive bedt om at acceptere den nye kurs, inden handlen kan oprettes.
Børshandel
Kunden har mulighed for at lægge en ordre direkte på børsen. Ordren afgives i henhold til
de aftalte vilkår og vil blive sendt direkte på børsen med den angivne mængde og
limitkurs. En børsordre kan blive handlet og afviklet i flere delordrer. I vinduet
"Ordrestatus" kan brugeren følge sine børsordrer.
Kunden skal indgå en særskilt aftale vedrørende børshandelsadgang. I vinduet
"Børsaftaler" kan kunden læse mere om vilkårene for børshandelsadgangen samt indgå
aftale om børshandel. Det anbefales, at kunden grundigt gennemlæser vilkårene i
Børsaftalen.
Markedskurshandel
Kundens ordre effektueres til en kurs, der på handelstidspunktet ligger indenfor eller på
det bedste bud/udbud i børsens handelssystemer, men handles ikke direkte på børsen.
Handel i kommission (limiteret)
Vælges handel i kommission (limiteret), skal kunden påføre:
- En limiteringskurs: Det betyder, at et salg ikke bliver gennemført til en kurs lavere end
limiteringskursen, og et køb ikke bliver gennemført til en kurs højere end
limiteringskursen.
- En limiteringsdato: Handlen søges gennemført inden den anførte limiteringsdato. Hvis
kursen ikke matcher limiteringskursen inden den anførte dato nås, vil ordren blive slettet.
Såfremt den limiterede kurs efter bankens vurdering ikke står i rimeligt forhold til den
aktuelle markedskurs kan bankens slette limiteringen uden yderligere meddelelse.
Handel med udenlandske værdipapirer
Ringkjøbing Landbobank tilbyder strakshandel og børshandel i udvalgte udenlandske
værdipapirer. Værdipapirordrer i udenlandske aktier og obligationer anses, medmindre
andet er aftalt, som afgivet til Ringkjøbing Landbobank i kommission. Ringkjøbing
Landbobank kan vælge at gennemføre ordren

1. via en udenlandsk børsmægler, eller
2. ved selv at indtræde som modpart i handlen, dvs. som køber resp. sælger af dit
værdipapir (såkaldt selvindtræde).
Hvis Ringkjøbing Landbobank på samme tidspunkt modtager flere ordrer i samme
værdipapir fra flere kunder, kan Ringkjøbing Landbobank afgive ordren samlet til en
udenlandsk børsmægler. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordrerne i den
rækkefølge, de er modtaget i banken.
Der er risiko for, at en ordre afregnes som flere delafregninger. Beregning af kurtage sker
pr. delafregning.
Ordrerne skal, medmindre andet er aftalt, afgives med en limiteringskurs, dvs. en
maksimum-købskurs eller en minimums-salgskurs samt en dato for ordrens udløb.
Limiterede ordrer betragtes som ordrer, der er overdraget til Ringkjøbing Landbobank i
kommission.
Det fremgår af din fondsnota, hvordan ordren er gennemført.
Børshandel
Det er vigtigt, at afgivne børsordrer er delelige med handelspoststørrelser for at minimere
risikoen for at restandele overføres til handel i småordremarkedet (se afsnittet om
handelspoststørrelse nedenfor).
Når kunden afgiver børsordrer skal kunden tage stilling til hvor mange dage ordren skal gælde.
Børsordrer kan maksimalt limiteres i 20 kalenderdage frem.
Ordretype ved Børshandel
Ved børshandel (danske aktier) kan der vælges mellem 3 forskellige ordretyper. En
standardhandelstype, som systemet automatisk anvender, med mindre kunden ønsker at anvende
en af de 2 mere specielle handelstyper. En nærmere beskrivelse af ordretyperne kan brugeren
finde i "Aftale om børshandelsadgang".
Standard

Anvendes typisk.
Ordren lægges på Fondsbørsen, og bliver liggende, indtil ordren er fuldt
afregnet. Ordren eller restordren slettes automatisk, når limiteringsdatoen
nås.

Alt eller intet:

Med denne ordretype er betingelsen for, at der kan handles, at hele ordren
kan gennemføres i samme øjeblik, ordren lægges på Fondsbørsen.
Såfremt hele ordren ikke kan gennemføres øjeblikkeligt, falder ordren væk.

Mest muligt

Med denne ordretype er betingelsen for, at der kan handles, at hele eller
dele af ordren kan gennemføres i samme øjeblik, ordren lægges på
Fondsbørsen.
Den del af ordren, der eventuelt ikke kan handles øjeblikkeligt, vil blive
slettet.

Delafregninger
Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan således opleve, at én børsordre resulterer i
flere handler (delafregninger). Ringkjøbing Landbobank sender efterfølgende fondsnotaer til dig,
og af disse vil det fremgå, at afregningen er en delafregning af en børsordre. Du vil til enhver tid
kunne se de ikke afviklede børsordrer - herunder ordrer på den resterende mængde (vælg menuen
"Investering, Handel, Ordrestatus").

Hvis en børsordre eller den resterende del af en delafregnet børsordre ikke svarer til en
handelspoststørrelse, vil ordren blive overført til småordremarkedet.
Matchning - kontinuerlig handel
Både for obligationer og aktier kan der forekomme handler, som matcher kundens ordre, uden at
den bliver afregnet. For aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen og for
obligationer, at modparten frit kan vælge en anden ordre.
Hvis kunden opretter en børsordre, der er mindre end en handelspost, vil ordren blive handlet i
småordremarkedet. Småordren matches eventuelt, når "senest betalte kurs" opdateres.
Matchningen sker kun, hvis kursen er lig med eller bedre end kundens limiteringskurs.
Matchning - åbningskurs
Fondsbørsen åbner for ordreindlæggelse fra kl. 8:45. Fra kl. 9:00 åbnes alle aktier successivt for
kontinuerlig handel. I denne åbningsperiode danner Fondsbørsen en åbningskurs. Åbningskursen
er den kurs, der matcher flest ordrer. Restmængden af ordrer, der ikke matches til åbningskursen,
lægges automatisk over til kontinuerlig handel.
Matchning - lukkekurs
Fondsbørsen lukker for kontinuerlig handel kl. 16:50. Åbne ordrer medtages automatisk i
lukkekursauktionen. Fra kl. 16:50:30 er det muligt at indlægge nye ordrer, som medtages i
lukkekursauktionen. Lukkeauktionen starter kl. 16:53:00, hvor lukkekursen dannes successivt.
Lukkekursen er den kurs, der matcher flest mulige åbne ordrer.
Småordremarked
Her handles mindre handelspoststørrelser.
Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som kunden har angivet, er det ikke givet,
at kundens ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme
limiteringskurs enten er lagt på børsen før, eller handles med samme værdipapirhandler som
modpart.
Handelspoststørrelser
Børsordrer handles i handelsposter (antal aktier). Handelspoststørrelsen varierer fra aktie til aktie
afhængigt af, hvor meget aktien omsættes. Handelsposten på:
•
•

OMXC20 svarer p.t. til en ordre med en kursværdi på ca. 20.000 kr.
Øvrige aktier svaret p.t. til en ordre med en kursværdi på ca. 10.000 kr.

Fondsbørsen kan løbende ændre handelspoststørrelserne. Handelspoststørrelsen for den
pågældende aktie vises i handelsbilledet.
Ordrer, der er mindre end handelspoststørrelserne, overføres til småordremarkedet.

Kursspring
Handelssystemet accepterer følgende kursspring:
Kursniveau på aktien
i kr.

Kursspring
i kr.

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 - 19.990,00

10,00

20.000,00 - 499.900,00

100,00

Eksempel - ligger kursen på 1.400 kr. pr. aktie, kan din limiteringskurs afgives i spring af 1,00
kr. Du kan eksempelvis byde kurs 1.403, men ikke kurs 1.402,50.
Ændre eller slette en handel
I vinduet "Ordrestatus" kan kunden se om en handel kan ændres eller slettes. Hvis det er muligt
at ændre/slette ordren, vil der i oversigten yderst til højre være anført et ikon eller for
henholdsvis ændring eller sletning af ordren.
Et tryk på et af disse ikoner vil finde ordren frem, hvorefter det er muligt at ændre/slette ordren.
Åbne ordrer, der ikke er forsynet med ovennævnte ikoner, kan udelukkende ændres/slettes ved at
kontakte din rådgiver i Ringkjøbing Landbobank.
En slettet ordre vil fremgå af Vinduet "Ordrestatus".
Disponibelt handelsbeløb
Disponibelt handelsbeløb er saldoen på den/de tilknyttede afkastkonti til depoterne. Saldoen er
korrigeret for eventuelle køb eller salg af værdipapirer, som endnu ikke er blevet bogført.
Såfremt den tilknyttede konto er en kassekredit vil den disponible saldo være det beløb, som
kunden maksimalt har mulighed for at hæve uden at overskride dit maksimum. Saldoen på de
tilknyttede afkastkonti er opgjort på totalniveau, da samme afkastkonto kan være tilknyttet flere
depoter.
Ved belåningsaftaler er disponibel handelsbeløb ikke i overensstemmelse med belåningsaftalens
maksimum.
Afvikling af fondshandler
•
•

•
•

Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer.
Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for
værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs, og tre bankdage efter handelsdagen
for værdipapir noteret på "dansk autoriseret markedsplads" samt unoterede
værdipapirer.
Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/ rentedato.
For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som de
kan få oplyst på forespørgsel.

Afkast år til dato
Afkast år til dato er det samlede afkast fra starten af året frem til dags dato, opgjort i danske
kroner. Afkastet er sammensat af følgende:
•
•
•

realiserede og urealiserede kursreguleringer (gevinst/tab).
udbetalte udbytter i perioden
optjente renter i perioden.

Ved beregning af afkastet anvendes de aktuelle kurser og kursværdier, der fremgår af
depotoversigten. Omkostningerne ved salg af værdipapirerne i depotet er ikke indregnet i
kursværdierne, og medregnes som følge heraf heller ikke i "Afkast og til dato".
Oversigt over bevægelser i et depot
Følgende steder kan brugeren se de bevægelser, der har været på et depot:
•
•

"Depothistorik" som findes under Depot.
"Handelshistorik" som findes under Dine handler.

Tidsfrister
For at en betaling/fondshandel kan blive registreret korrekt for i dag, skal de være oprettet i
NetBank før nedenstående tidspunkter:
Type

Klokkeslet

Fondshandel

Kl. 22.00 for strakshandel
Kl. 16.15 for øvrige handelstyper

Ordrer i udenlandske aktier
Ordrer søges gennemført kontinuerligt i den pågældende fondsbørs' åbningstid. Nuværende
åbningstider på udvalgte børser:
- USA kl. 15.30-22.00
- Sverige kl. 9.30-17.30
- Tyskland kl. 9.00-20.00.
Ordrer bliver som udgangspunkt ikke behandlet i Ringkjøbing Landbobank på danske
helligdage/fridage.
Ordrer kan afgives i Ringkjøbing Landbobanks afdelinger i åbningstiden eller via Ringkjøbing
Landbobanks eBanking-løsninger i det pågældende systems åbningstid.
Hvad betyder de bemærkninger der kan forekomme, når du handler fonds?
Tekst: Må kun handles over tilhørende konto!
Betyder at du har valgt en anden konto, end den der er fast tilknyttet depotet.
Vælg kontoen der tilhører depotet.
Tekst: Der kan ikke handles på kontoen!
Betyder at du forsøger at handle på en konto, hvorpå der ikke kan handles fonds.
Vælg en anden konto eller kontakt din kunderådgiver for evt. at få kontoen ændret.
Tekst: Spredningskrav ikke overholdt!
Betyder at du ikke overholder spredningskravet for fordeling af papirer for en investeringskredit.
Ret i antal således at du overholder spredningskravet.
Du har mulighed for at forcere handlen igennem - benyttes hvis du f.eks. køber og samtidig har
en ordre til afvikling.

BEMÆRK: Du har selv kursrisikoen, såfremt handlen senere skal tilbageføres.
Tekst: Kontoen vil gå i overtræk!
Betyder der ikke er penge nok på din konto til handlen.
Ret i antal så der er penge nok på kontoen til at gennemføre handlen.
Du har mulighed for at forcere handlen igennem - benyttes hvis du f.eks. køber og samtidig har
en ordre til afvikling.
BEMÆRK: Du har selv kursrisikoen, såfremt handlen senere skal tilbageføres.
Tekst: Depotet kan ikke anvendes til handel med fonds
Betyder at det depot, du forsøger at handle på, ikke kan anvendes til fondshandler i Netbank.
Kontakt din kunderådgiver - enten for at få depotet lavet om eller få lavet et nyt depot.
Tekst: Ordren kan ikke oprettes
Betyder at du ikke kan lave ordren.
Kontakt din kunderådgiver
Tekst: 20% regel Pension
Der er specielle placeringsregler for et pensionsdepot og overholdes disse ikke, er der ikke
længere tale om en skattebegunstiget opsparing. Placeringsregler kan læses i
"Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer"
Ret i antal således at du overholder placeringsreglen.
Spørgsmål
Hvordan stopper jeg en handel?
En limit- og en kommissionshandel kan stoppes, såfremt den ikke er gennemført ved at kontakte
fondsafdelingen tlf. nr. 7624 9321.
En strakshandel kan ikke stoppes, da der er handlet "straks". Du kan evt. vælge at "tilbageføre"
handlen ved at lave en "modsat" handel. Her vil du have en kursrisiko.
En børshandel kan "kun" slettes via "Ordrestatus" under "Dine handler" i NetBank, hvis
forretningen ikke allerede er afregnet.
Hvad hvis placeringsreglerne for pensionsmidler overskrides?
Såfremt placeringsreglerne overskrides, er Ringkjøbing Landbobank berettiget til straks og uden
varsel at realisere værdipapirer for det overskydende beløb.
Placeringsregler kan læses i "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer"
Systemet er nede og jeg ønsker at handle nu!
Er Netbank ude af drift/optaget kan du ikke handle via systemet, men må ringe til Ringkjøbing
Landbobanks fondsafdeling på tlf. nr. 7624 9321. Ringkjøbing Landbobank er ikke ansvarlig for
tab som følge heraf (se Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer).
Jeg kan ikke få fat i min rådgiver efter lukketid!
Du har mulighed for at sende et elektronisk brev til din kunderådgiver. Du vil modtage svaret
elektronisk via NetBank. Du kan ikke sende handelsordre via et elektronisk brev (e-mail).
Jeg skal altid skifte depotnummer i NetBank!
Klik på "Rediger" på enten "Køb" eller "Salg. Her kan du vælge:
•

dit fortrukne depot.

•
•

om du først vil have vist aktier, obligationer eller investeringsbeviser, når du i
Netbank vælger strakspriser.
hvor gamle fondshandler der som standard skal vises.

Hvordan spærrer jeg NetBank?
Du har flere muligheder:
•
•
•

I vinduet "Spærring af Netbank" som du finder i Netbank under Administration.
Via Ringkjøbing Landbobanks afdelinger
Ring til spærreservice 7594 5093

Ringkjøbing Landbobank, 24. juni 2016

