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Introduktion  
  

I YIT - Investeringstjänster ger DEGIRO information om det avtalsförhållande som DEGIRO har ingåtts med dig i 

Kundavtalet och en mer detaljerad förklaring av dess tjänster och avtal. I detta referensarbete kan du också läsa 

om de allmänna och specifika risker som är förknippade med att investera i Finansiella instrument. Vi 

rekommenderar att du läser YIT - Investeringstjänster och förbereder dig väl för att investera, så att du kan göra 

detta på ett ansvarsfullt sätt.  

  

YIT - Investeringstjänster är en del av kundavtalet. I YIT - Investeringstjänster har villkor den betydelse som 

definieras i kundavtalet eller enligt definitionen i YIT - Investeringstjänster.  

  

Om du har några frågor, besök våra vanliga frågor (FAQ) på hemsidan. Om du inte hittar svaret eller om du har 

några kommentarer och/eller förslag, vänligen kontakta DEGIROs servicedesk. Du hittar kontaktuppgifter och 

tillgänglighet för servicedesken på hemsidan.  

  

  

Dokument  
  

YIT - Investeringstjänster består av följande dokument:  

- Profiler  

- Penningmarknadsfonder 

- Investeringstjänster 

- Order och Orderutförande (detta dokument)  

- Företagshändelser 

- Administrativa skattehändelser  

- Prisöversikt 

- Egenskaper och risker med Finansiella instrument  

- Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetVärdepapper  

- Marknadsdata  
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Order och Orderutförande  
 

1. Orderutförande  
1.1 Allmänt  

Denna policy för Orderutförande beskriver, när det gäller börser där DEGIRO använder det egna medlemskapet, 

hur ordrar som görs utförs av DEGIRO och enligt vilka kriterier som DEGIRO uppnår bästa möjliga resultat.  

Observera att denna policy för Orderutförande endast gäller för ordrar som, baserat på Ordertyp, Finansiellt 

instrument och börs, skickas "Direkt till marknaden", till exempel Good-till-cancel Ordrar för Euronext. 

 

Utförandemetoden beror på typen av kund, typen av Order och typen av finansiellt instrument. När du undertecknar 

avtalet om investeringstjänster uppger du att du har läst och förstått denna Orderutförande och att du godkänner 

den. Policyn för Orderutförande gäller endast kunder som har tilldelats till professionella kunder eller icke-

professionella kunder kategorier. Den här policyn för Orderutförande gäller inte kunder som DEGIRO klassificerar 

som berättigade motparter.  

 

DEGIRO kommer att granska policyn för Orderutförande minst en gång per år eller när en väsentlig förändring 

sker. Du kommer att meddelas om väsentliga ändringar eller ändringar i denna policy för Orderutförande, i enlighet 

med artikel 2.5 i Villkor Investeringstjänster. DEGIRO kommer regelbundet att övervaka effektiviteten i sin policy 

för Orderutförande för att identifiera och, i förekommande fall, korrigera eventuella brister och se till att den uppfyller 

alla lagstadgade krav och skyldigheter. 

  

1.2 Kriterier för bästa utförande  

DEGIRO vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunders ordrar. DEGIRO tar hänsyn 

till priset, kostnaderna, hastigheten, sannolikheten för utförande och avveckling, storlek, art och alla andra aspekter 

som är relevanta för genomförandet av Ordern. Kombinationen av pris och kostnader för utförande är det viktigaste. 

Den primära regeln i policyn för Orderutförande för DEGIRO är att Order utförs till det bästa priset som är tillgängligt 

på de handelsplatser som används av DEGIRO.  

  

1.3 Undantag av policy för Orderutförande  

OBSERVERA: Kunder måste vara medvetna om att om de utfärdar specifika instruktioner, DEGIRO ska utföra 

Ordern i enlighet med dessa instruktioner om inte DEGIRO indikerar att den inte kan utföra Ordern i enlighet med 

kundens instruktioner.  Att följa en specifik instruktion från en kund kan förhindra DEGIRO att vidta de åtgärder 

som anges i denna policy för Orderutförande för att uppnå bästa möjliga resultat för Ordern eller de delar av Ordern 

som de specifika Instruktionerna gäller för. 

 

OBSERVERA: Vissa Finansiella instrument kan handlas på mer än en plats för utförande. Om kunden vill välja 

platsen för utförandet bör kunden vara medveten om att samma Finansiella instrument kan listas på olika börser. 

Om det Finansiella instrumentet är noterat i en annan valuta kan ytterligare kostnader för valutaväxling tillämpas.  

 

OBSERVERA: Denna policy för Orderutförande gäller inte under extraordinära omständigheter, till exempel när 

marknaden är extremt volatil. Under sådana omständigheter är huvudkriteriet för policy för Orderutförande att 

verkställa ordrar i tid, om möjligt.  

  

1.4 Platser för utförande  

Beroende på vilken produkt du vill ingå en transaktion för kan din Order utföras på olika platser för utförande. 

Ordrar kan utföras på någon av följande börser:  

- Referensbörserna för Värdepapper.  

- Referensbörserna för Derivat.  

- Alternativa börser för Värdepapper och/eller Derivat såsom Chi-X.  

 

Ordrar som skickas direkt till marknaden och utförs enligt DEGIROs policy för Orderutförande  på 

referensväxelkurs. Ordrar som skickas till en tredjepartsmäklare som ska utföras enligt deras orderutförande kan 

utföras på fler utförande platser än när ordrar skickas direkt till marknaden. Tredjepartsmäklarna kommer att göra 

sitt eget urval av utförande platser, baserat på sina egna preferenser och urvalskriterier. Vanligtvis kommer en 

tredjepartsmäklare att använda sig av olika platser för utförande, såsom reglerade marknader, MTF, OTF:er, SI:er, 

market makers, likviditetsleverantörer, investeringsinstitut och andra. DEGIRO övervaka regelbundet de utförande 

platser som används av tredjepartsmäklarna. Du kan läsa den uppdaterade listan över tredjepartsmäklare här. 

  

Du godkänner och instruerar uttryckligen att tredjepartsmäklare kan utföra ordrar utanför de handelsplatser 

reglerade marknaderna, MTF och OTF, för vilka DEGIRO kommer att söka ditt uttryckliga och specifika 

godkännande när du ingår Kundavtalet.  

https://www.degiro.se/helpdesk/dokument/allmant
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I allmänhet ger tillgång till fler platser för utförande möjlighet att dra nytta av bättre likviditet och bättre priser. 

Tredjepartsmäklare har dock inte tillgång till reatilsegment av börser. Vilket flöde som används beror på produkten, 

typen av Order eller Orderns varaktighet. För en översikt över när direkt till marknaden eller tredjepartsmäklare 

används, se avsnittet Börser på Webbplatsen. För en översikt över alla möjliga platser, se dokumentet List of 

Execution Venues på Webbplatsen.  

 

Order kan också utföras utanför börsen. Ofta kallas det "OTC". När du utför ordrar eller beslutar att handla med 

OTC-produkter, såsom obligationer, kommer DEGIRO att kontrollera rättvisan i det pris som föreslås kunden 

genom att samla in marknadsdata som används vid uppskattningen av priset på en sådan produkt och, om möjligt, 

genom att jämföra med liknande eller jämförbara produkter. Även här finns flera alternativ. DEGIRO kan utföra 

Order bland annat med emittenter. Vissa Order, till exempel Order på investeringsfonder, kan utföras direkt med 

emittenten eller en agent för emittenten.  

  

Vissa produkter handlas direkt OTC med en viss motpart men genom användning av en (kommunikations)plattform 

som inte fungerar som en börs. Ett exempel är Fundsettle. Fundsettle är inte en börs, utan en plattform som tar 

emot Order i förhållande till investeringsfonder och helt enkelt överför dessa Order till förvaltarna av de relevanta 

investeringsfonderna. Ett exempel på en likvärdig plattform som inte är en börs, utan bara tar emot och överför 

beställningar, är CATS. CATS är en bilateral plattform som gör att du kan investera direkt med emittenten.   

När en Order utförs OTC kan det uppstå bland annat en motpartsrisk. Om motpartsrisken uppstår, till exempel om 

en motpart förklaras insolvent, kan du förlora en del av eller hela din investering.   

Det finns skillnader mellan utförande platserna. Till exempel i kostnaderna clearas och/eller avvecklas likviditeten 

och det sätt på vilket transaktioner som har ingåtts på en sådan plats för utförande. Det senare kan ske indirekt 

genom en central motpart och clearingmedlemmar eller direkt mellan marknadsparterna. Även mellan de olika 

sätten av clearing och avveckling finns skillnader, såsom skillnader i kostnader, hastighet, sannolikhet för 

avveckling och risk. Dessa skillnader beaktas i policyn för Orderutförande.  

  

Genom att signera Anmälningsblankett Investeringstjänster godkänner du och instruerar uttryckligen DEGIRO att 

alla platser för utförande som nämns i detta dokument kan användas.  

 

1.5 Offentliggörande och utvärdering av platser för utförande  

DEGIRO granskar regelbundet de platser för utförande som DEGIRO använder sig av. DEGIRO inkluderar nya 

platser för utförande som det anser lämpliga, i den utsträckning som dessa uppfyller de rättsliga kriterierna, eller 

kan avlägsna befintliga utförande platser om det anser att det är så lämpligt. Platser för utförande publiceras på 

hemsidan under avsnittet "Marknader" DEGIRO ansvarar för utvärdering och val av platser för utförande. DEGIRO 

Därmed beaktar kostnaderna för den nya platsen för utförandet (inklusive anslutningskostnader för platsen för 

utförandet och den anslutna clearing- och avvecklingsinfrastrukturen, genomförandeavgifter, avgifter i samband 

med inlämning, ändring eller annullering av Order, clearing- och avvecklingsavgifter och andra avgifter), 

öppettiderna för den nya platsen för utförandet och den anslutna clearing- och avvecklingsinfrastrukturen , den 

ytterligare likviditet som den nya platsen för utförandet ger och den positiva effekt som sådan ytterligare likviditet 

kan erbjuda för utförandet av ordrar. Den nya platsen för utförandet läggs till när den kumulativa effekten av dessa 

faktorer (med tonvikt på kostnader och pris) bedöms vara fördelaktig för kunderna i DEGIRO.   

  

DEGIRO kommer årligen, för varje klass av Finansiella instrument i förhållande till vilka ordrar utförs i enlighet med 

denna policy för Orderutförande, att beräkna de fem bästa platserna för utförande i form av handelsvolymer där 

det utförde kundOrder under föregående år och undersöka kvaliteten på det utförande som erhållits. Denna 

information kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i Dokumentcenter.  

  

1.6 Kostnader och metoder för utförande  

DEGIRO tar ut en avgift oberoende av hur en Order utförs. I stället beror avgiften på referensbörsen, det Finansiella 

instrument som Ordern avser och Orderns värde. För en översikt över avgiften kan du läsa Prisöversikt här. 

 

Kunden väljer Ordertypen. Accepterade Order körs alltid genom systemet via en enda sekventiell process. Detta 

innebär att det alltid finns en sekvens i utförandet av Orderna. Ordrar behandlas i mottagningsordning, i enlighet 

med följande steg:  

  

- För Order av samma Ordertyp gäller prioritetsordningen "först in, först ut" (FIFO).   

- Order kommer att skickas direkt vid mottagandet, såvida inte ett undantag gäller, till exempel att Ordern endast 

får skickas när ett villkor är uppfyllt (som en stop loss Order), att marknaden för den Ordern inte är öppen, eller att 

det Finansiella instrument som Ordern ser, inte handlas kontinuerligt.  

  

OBSERVERA: Ordrar som DEGIRO skickar till en börs kommer på så sätt att offentliggöras så att ordrar kan nås 

av andra marknadsaktörer. Ibland, till exempel när limit som anges i Ordern är mycket passiv eller mycket 
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aggressiv, DEGIRO eller den verkställande mäklaren kanske föredrar att offentliggöra en sådan Order inte 

omedelbart, utan vid ett senare tillfälle..  

  

OBSERVERA: Ordrar som DEGIRO tar emot utanför öppettider för den relevanta börsen kan skickas vid olika 

tidpunkter per marknad. T.ex. omedelbart efter mottagandet, en halvtimme före öppnandet av marknaden eller vid 

öppnandet av marknaden. Detta beror på marknadens organisation och den anslutning som är tillgänglig för 

DEGIRO för en sådan marknad.  

  

1.7 Investeringsinstitut (investeringsfonder och investeringsbolag)  

Open end investeringsinstitut  

Order för Open end investeringsinstitut utförs inte på samma sätt som Order för andra Finansiella instrument. 

Eftersom priset på ett Open end investeringsinstitut inte bildas genom tillgång och efterfrågan i förhållande till 

andelarna i själva investeringsinstitutet, utan är lika med "substansvärdet", är värdet på investeringsinstitutets 

underliggande investeringar, inträde till och uttag från det Open end investeringsinstitut normalt endast möjligt vid 

tidpunkter som anges för detta ändamål av investeringsinstitutets förvaltare. Av denna anledning samlar DEGIRO 

ordrar från sina kunder och skickar dem dagligen på en fast tidpunkt till den relevanta platsen för utförande (som 

kan vara i form av en kombinerad eller aggregerad Order). Normalt utförs ordrar relaterade till Open end 

investeringsinstitut med investeringsinstituten själva eller av den förvaltare (fondförvaltare) som det berörda 

investeringsinstitutet använder. Investeringarna kontrakteras i SPV:s namn.  

 

Orderaggregering används endast för Order som görs för icke-börshandlade investeringsfonder. DEGIRO 

aggregerar ordrar från kunder och skickar dem som en enda Order till fondagenten en gång per dag eller mindre, 

beroende på hur ofta fondhandeln sker. På grund av egenskaperna hos investeringsfonder som inte är börser 

medför denna aggregering av Order inte negativa konsekvenser för kunderna. 

  

 

2. Bästa utförande  
Som värdepappersföretag har DEGIRO en rättslig skyldighet att se till att Order utförs på basis av bästa utförande. 

För detta ändamål använder DEGIRO sig av dess ovan beskrivna policy för Orderutförande eller 

tredjepartmäklares policy för Orderutförande.  

  

På Webbplatsen visar DEGIRO för vilka börser och Order för Finansiella instrument som skickas "Direkt till 

marknaden". DEGIRO kommer att skicka sådana ordrar direkt till referensbörser med sitt eget medlemskap eller 

medlemskapet hos en annan mäklare, eller skicka dessa ordrar till en annan mäklare med instruktionen att utföra 

ordrar på den angivna börsen. Ordrar som skickas "Direkt till marknaden" med DEGIROs egna medlemskap 

kommer att utföras av DEGIRO i enlighet med dess ovan beskrivna policy för Orderutförande.  

Ordrar som skickas till en tredjepartsmäklare kommer att utföras enligt policyn för orderutförande för den 

tredjepartsmäklaren. DEGIRO kommer i sådana fall att kräva från en sådan tredjepartsmäklare att dess policy för 

orderutförande uppfyller de krav på bästa utförande som gäller för DEGIRO. DEGIRO kommer regelbundet att 

kontrollera den tredje partens policy för orderutförande och efterlevnaden av den av tredjepartmäklare. DEGIRO 

kommer också regelbundet att övervaka kvaliteten på tredje parts utförande och avslöja resultaten av detta på 

Webbplatsen. På årsbasis kommer DEGIRO att ompröva sin policy när det gäller användningen av 

tredjepartsmäklare som beskrivs här.  

  

För närvarande använder DEGIRO ABN AMRO Clearing Bank (AACB), Société Générale och Morgan Stanley 

som tredjepartsmäklare enligt beskrivningen ovan. På Webbplatsen, visar DEGIRO för vilka börser, ordrar som 

skickas till "Morgan Stanley" eller "Morgan Stanley SOR", eller till en annan tredjepartsmäklare.  

 

DagsOrder som skickas med Morgan Stanley SOR (Smart Order Router) kan skickas till flera möjliga platser för 

utförande (referens- och alternativa börser). Som sådan kan du få utförande på referensbörsen eller en annan 

handelsplats. Du kan läsa listan över utförande platser på Webbplatsen dokumentcenter. 

 

Good-till-cancel Order som skickas med Morgan Stanley SOR skickas endast till referensbörsen. För en förklaring 

av Godd-till-cancel Order som skickas med Société Générale, vänligen se hemsidan.  

  

3. Ordrar  
DEGIRO stöder olika typer av ordrar, vilket alla kan leda till utförande på ett annat sätt. I Orderutförande anges 

vilken typ av ordrar som är tillgängliga och hur DEGIRO utföra dem. För en översikt över kostnaderna för att utföra 

en Order se avgifterna i YIT - Investeringstjänster på hemsidan.   

 

3.1 Överföring av ordrar  
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Handelsplattform   

Det vanliga sättet att skicka ordrar till DEGIRO är via handelsplattformen, med undantag för utövande av fysiskt 

reglerade optionsavtal. 

  

Om det inte är möjligt att göra din Order via handelsplattformen för att du vill handla på en marknad eller med en 

motpart som inte är tillgänglig elektroniskt eller i händelse av ett fel på handelsplattformen, kan du göra din 

beställning via e-post eller, om e-post inte är tillgänglig, via telefon.  

 

Observera att under perioder av störningar eller hög volatilitet kan Orderbekräftelse (ringa tillbaka) ta längre tid än 

vanligt. För att undvika flera utförande bör du avstå från att placera samma Order flera gånger. Du kan kontakta 

DEGIRO Service Desk för att få mer information om statusen för din Order. 

 

Utövande av fysiskt reglerade optionsavtal 

Om du vill utnyttja ett utövande av fysiskt reglerade optionsavtal ska du skicka instruktioner för möjligheten att 

utöva via e-post inklusive följande information: användarnamn, produkt (optionsserie), antal avtal och börs. 

Instruktionerna ska skickas före kl. 17:40 CE(S)T på utgångsdagen. 

  

E-postorder  

Om du av någon anledning inte kan placera, ändra eller radera dina ordrar via Handelsplattformen kan du använda 

e-postorder. E-postadress till Orderdesken finns på Webbplatsen. DEGIRO behandlar Ordern om:  

- Ordern har mottagits i Orderdeskens e -postinkorgen enligt vad som anges på Webbplatsen;  

- Ordern har skickats från din e-postadress som registrerats hos DEGIRO; 

- Ordern innehåller all information som är nödvändig för DEGIRO att kunna utföra Ordern (t.ex. användarnamn, 

ISIN-kod eller Bloomberg-kod för det Finansiella instrumentet, optionsserien eller en annan beskrivning som är 

tillräckligt tydlig, börsen, antalet Finansiella instrument, Ordertypen, limit och om det är ett "köp" eller "sälj", "ändra" 

eller "radera”);  

- ditt Investeringsbara saldo är tillräckligt vid mottagandet av Ordern;   

- DEGIRO har öppnat denna produkt för handel (detaljhandel), och 

- Ordern är en Limitorder eller en Marknadsorder.  

  

E-postordern kommer att utföras för köppriset (för en försäljning) eller säljpriset (för ett köp) som gäller i det första 

ögonblicket som utförandet på referensbörsen är möjlig efter att e-postordern har mottagits korrekt av DEGIROs 

Orderdesk. Eftersom e-postordern inte kommer att utföras omedelbart kan priset på positionen vid tidpunkten för 

utförandet vara annorlunda än priset vid det ögonblick som e-postordern mottogs av Orderdesk. Observera att för 

detta ändamål måste det pris för vilket Ordern har utförts korrigeras med en separat bokning. Detta säkerställer 

att du alltid kommer att få eller betala priset för den tidpunkt vid mottagande av Ordern. Observera också att det 

finns en motpartsrisk på DEGIRO för den tidsram inom vilken Ordern tas emot korrekt men ännu inte utförts.   

  

Observera att inte alla Ordertyper är tillgängliga som e-postorder och att det endast är möjligt att skicka e-postorder 

med en Orderperiod på en Handelsdag. Detta innebär att din e-postorder endast kommer att vara giltig under 

Handelsdagen då du skickar Ordern. Om din Order inte utförs den dagen måste en ny Order skickas in för att den 

ska vara giltig nästa Handelsdag.  

  

Ett maximalt värde anges per e-postorder och en tilläggsavgift tas ut för e-postorder. Du hittar det maximala 

Ordervärdet och tillägget i Prisöversikten.  

 

Telefon Order  

Undantagsvis, endast i händelse av att det inte är möjligt att tillhandahålla din Order via handelsplattformen eller 

e-postmeddelandet, kan du tillhandahålla din Order per telefon till Order Desk. Detta är möjligt mellan 8:00 och 

22:00 (CE(S)T). Du kan nå Order Desk genom att ringa Service Desk. De anställda i Service Desk kan ansluta dig 

till Order Desk. Du hittar telefonnumret till Service Desk på hemsidan.  

  

Observera att telefonordrar alltid har en Order giltighetstid på högst en handelsdag och inte alla Ordertyper kan 

utföras av DEGIRO om de instrueras per telefon. Arbetsspråk för Order Desk är engelska. Ett maximalt dagligt 

värde anges per telefonorder och en tilläggsavgift tas ut för telefonorder. Du hittar det maximala Ordervärdet och 

tillägget i Prisöversikten. 

 

Utförande, Saldo  

När du har skickat in din Order via DEGIRO handelsplattformen kommer du att få bekräftelse på utförandet av 

Ordern. Normalt kommer transaktionen att bokas i ditt Saldo, omedelbart efter utförandet. Vid tekniska eller 

administrativa problem på DEGIRO eller till exempel vid en börs kan det hända att Order eller transaktioner inte 

behandlas korrekt. I sådana situationer har DEGIRO rätt att ångra Order och/eller transaktioner där DEGIRO anser 
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sådana nödvändiga för skydda DEGIRO eller dess kunder. DEGIRO kommer i en sådan situation att informera dig 

så snart som möjligt.  

När Ordern skickas via e-post eller telefon är det möjligt att behandlingen av bekräftelsen och den resulterande 

transaktionen i saldot försenas. I sällsynta fall kanske transaktionen inte visas förrän nästa handelsdag. Om så är 

fallet kan du kontakta DEGIRO via e-post eller telefon för att se om din Order har lett till utförande. Om så verkligen 

är fallet kommer det att vara möjligt att ingå nya transaktioner med avseende på den nya positionen. Att köpa eller 

sälja positioner som ännu inte har bokats kan endast göras via e-post eller, endast om det inte är möjligt att 

tillhandahålla din Order via e-post, telefonbeställning.  

  

3.2 Order villkor  

Beroende på marknaden, det Finansiella instrumentet och Ordertypen kan du ange de villkor som du vill att din 

Order ska förbli aktiv. Följande villkor kan vara möjliga.  

  

Dag Order  

En dagsOrder förblir öppen tills den utförs under handelsdagen eller tills marknaden stänger på handelsdagen på 

respektive marknad. I slutet av handelsdagen raderas Ordern automatiskt. Om du gör en Order efter marknads 

stängning kommer din Order att gälla för nästa handelsdag.   

  

Giltig till den annulleras (GTC) Order  

Giltig till den annulleras Order är ordrar som förblir aktiva tills de utförs eller annulleras av dig eller på grund av 

vissa omständigheter, såsom företagshändelser (t.ex. ex-utdelningsdag) eller efter periodens förfallodag som 

bestäms av börsen för Giltig till den annulleras Order (t.ex. 90 dagar i Bolsa de Madrid). DEGIRO kan inte på något 

sätt garantera att Ordern inte annulleras på grund av andra orsaker. För den här Ordern är det därför viktigt att du 

regelbundet kontrollerar om Orderns status är aktiv. Om du har gjort en Giltig till den annulleras Order och DEGIRO 

märker att Ordern har inaktiverats utan dina instruktioner, kommer DEGIRO att på bästa sätt att göra Ordern igen 

eller kommer DEGIRO meddela dig att den relevanta Ordern har inaktiverats. DEGIRO återbetalar aldrig några 

förluster eller förlorade intäkter som uppstår på grund av att en sådan Order inte har utförts. Du bekräftar och 

accepterar att Order som inte utförs, på grund av en grundorsak som inte kan hänföras till (in)åtgärder av DEGIRO 

är en risk som är oupplösligt kopplad till användningen av en online-investeringsplattform som DEGIRO.  

Ibland måste DEGIRO använda en process som kallas "simulering" för att uppnå samma resultat som en Giltig till 

den annulleras Order. Med simulering skickas en dagsOrder varje dag till platsen för utförandet tills du avbryter 

din Order eller Ordern utförs. Både DEGIRO och tredjepartsmäklare använder simulering. Tredjepartsmäklare 

stöder ibland bara simulering av Giltig till den annulleras Order på grund av risken för att en live-Order raderas i 

händelse av en frånkoppling av börsen. Simulering av Giltig till den annulleras Order kan leda till en annan prioritet 

på börsen än i den situation där en Giltig till den annulleras Order skulle placeras som sådan på börsen.  

  

3.3 Ordertyper  

Genom handelsplattformen kan du använda flera olika Ordertyper. Observera att alla Ordertyper inte är tillgängliga 

för alla Finansiella instrument. När du väljer ett finansiellt instrument i handelsplattformen kan du se vilka 

Ordertyper som är tillgängliga för det Finansiella instrumentet.  

  

Standardorder   

Om du inte anger någon Ordertyp används standardOrdertypen för den relevanta marknaden eller produkten. I de 

flesta situationer innebär detta att din beställning utförs som en Limit Order.  

  

Limitorder   

Med den här Ordertypen anger du ett minimipris (vid en försäljning) eller ett högsta pris (vid ett köp) för vilket du 

vill utföra din Order för. Om det pris som du har angett inte kan uppnås vid den tidpunkten skickas din Order till 

den plats där det bästa priset förväntas utföras. Din Order kommer aldrig att utföras till ett sämre pris än ditt Limit 

pris.  

 

DEGIRO använder en bandbredd av referenspriset för ett finansiellt instrument där du kan ställa in din Limit. Din 

Order riskerar att ses som marknadsmissbruk om Limit ligger utanför rimliga gränser. Sådana Order kan nämligen 

ge marknaden en vilseledande signal.  

  

Marknadsprisorder  

Du gör en Order för att utföra din transaktion till bästa möjliga pris. Detta kan vara nödvänd igt om du vill att din 

Order ska utföras under alla omständigheter. Men visst med mindre likvida produkter kan du få ett sämre pris än 

vad du förväntade dig. Vi rekommenderar därför starkt att du använder denna Ordertyp med försiktighet. Tillfälliga 

begränsningar för att införa denna Ordertyp kan gälla på grund av riskreducerande åtgärder eller garantier för en 

ordnad marknad, till exempel när det gäller en volatil marknad eller en illikvida marknad. 
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Stop Loss (Marknad) Order  

Stop Loss Order är en Order som är utformad för att begränsa din förlust om priset på Värdepapper som du innehar 

sjunker eller om priset på Värdepapper där du har en debetposition går upp. Så snart priset på ett Värdepapper 

når din "stop loss"-nivå skickas en fördefinierad marknadsOrder av DEGIRO till platsen för utförandet. Observera, 

om ditt Finansiella instrument handlas på flera börser, kommer alla börser där priset når din "stop loss"-nivå att 

leda till att den fördefinierade marknadsOrdern skickas. Beroende på platsen för utförandet erbjuds stop-loss av 

börsen eller av DEGIROs IT-system genom simulering om börsen inte stöder en stop loss-Order. I det senare fallet 

erbjuds detta av DEGIRO efter bästa förmåga. Om du vill begränsa din förlust på en position i Värdepapper som 

du innehar måste du göra en sälj stopp loss Order. En sälj Stopp Loss Order kommer att genereras så snart priset 

på Värdepapper är lika med eller faller under den stopp loss limit som du har angett. Om du vill begränsa din förlust 

på en debetposition i Värdepapper måste du placera en köp Stop Loss Order. En köpOrder kommer att genereras 

så snart priset på din säkerhet kommer att nå eller överstiga det stop loss pris som anges av dig och din 

debetposition kommer att stängas. I de flesta situationer används det sista priset som utlösare för Stop loss-Ordern, 

men budpris och begäringspris kan också användas. Detta beror på tillgångsklassen. Om aktier till exempel 

används det sista priset och för Strukturerade produkter baseras det på offerter. 

 

Stopp Limit Order  

En Stopp Limit Order är en stop loss-Order (se ovan) som i stället för en marknadsOrder genererar en Limit Order 

när din valda stop loss-nivå uppnås. Fördelen är att köp- eller säljtransaktionen inte kan ske mot ett sämre pris än 

din valda Limit. Risken är naturligtvis att ingen transaktion kommer att äga rum alls på grund av Limit. För resten 

gäller samma sak som för stop loss-Ordern.  

  

Trailing Stop (marknad) Order- endast tillgänglig för transaktioner på Xetra och Frankfurt  
Trailing Stop Order är en marknadsOrder med en dynamisk stop loss-nivå. Med Trailing Stop Order kan du 

begränsa den förlust som du ådrar dig på din långa eller korta position i en säkerhet med en stop loss-nivå som 

följer priset på säkerheten om det priset rör sig till din fördel. Stop loss-nivån för en sälj Trailing Stop Order, (för att 

begränsa förlusten på en lång position) kommer att följa priset på säkerheten när den går upp och kommer att 

stanna på sin plats när priset på säkerheten går ner; stop loss-nivån av ett köp Trailing Stop Order, (för att begränsa 

förlusten på en kort position) kommer att följa priset på säkerheten när den går ner och kommer att stanna på sin 

plats när priset på säkerheten går upp.  

   

När du placerar Trailing Stop Ordern, måste du välja den ursprungliga stop loss-nivån (som med en vanlig stop 

loss -Order (marknadsOrder) och du måste ange en skillnad i form av ett absolut belopp eller i form av en 

procentsats. Om den angivna skillnaden ligger närmare det aktuella priset än den angivna stop loss-nivån beaktas 

inte den angivna stop loss-nivån. När priset på säkerheten rör sig till din fördel kommer stop loss-nivån att röra sig 

med priset när den angivna skillnaden har uppnåtts. På så sätt behåller Ordern antingen det angivna avståndet i 

euro eller avståndet i angiven procentsats.  

När priset på säkerheten rör sig mot dig kommer stop loss-nivån inte att röra sig och Trailing Stop Order kommer 

att generera en marknadsOrder när stop loss-nivån har uppnåtts.  

   

Ett exempel på en Trailing Stop Order som används för att begränsa förlusten på en lång position:  

En investerare har en aktie X med ett aktuellt pris på 10 euro,-. Investeraren vill begränsa den potentiella förlusten 

på denna position. Investeraren ger en Trailing Stop Order med en första stop loss-nivå på 8 EUR, - (2 euro under 

priset på X vid den tidpunkt som Trailing Stop Ordern ges).  

   

(1) Investeraren anger en skillnad på 3 euro.  

Om priset på X går upp kommer stop loss-nivån att börja röra sig uppåt när priset på X är 3 euro över den valda 

stop loss-nivån och kommer sedan att ”trail" 3 euro under det högsta priset som X når. Så: tills priset på X når 11 

euro ,-, stop loss-nivån kommer att ligga kvar på 8 euro,-. Om priset på X går upp till 12 euro ,-, kommer stop loss-

nivån vara 9 euro,-. Om priset på X sedan sjunker till 11,50 euro kommer stop loss-nivån att ligga kvar på 9 euro,-

. Om priset på X går ner till 9 euro,-, kommer en marknadsOrder för försäljning av X att genereras.  

   

2) Investeraren anger en skillnad på 25 %.  

Om priset på X går upp börjar stop loss-nivån röra sig uppåt när priset på X är 25 % högre än den valda stop loss-

nivån och kommer då att ”trail" 25 % under det högsta priset som X når.  

Så: tills priset på X når 10,66 euro ,-, stoppförlustnivån att ligga kvar på 8 euro,-. Om priset på X går upp till 12 

euro ,-, kommer stop loss-nivån vara 9 euro,-. Om priset på X sedan sjunker till 11,50 euro kommer stop loss-nivån 

att ligga kvar på 9 euro,-. Om priset på X går ner till 9 euro,-, kommer en marknadsOrder för försäljning av X att 

genereras.  

  
3.4 Valutaomräkning  

Kunder som använder AutoFX (standardalternativet) får ett automatiskt växling av valfri Utländsk valuta mot den 

Lokal valuta på den personliga sidan och vice versa. För alla sådana AutoFX växlingar som utlöses av en 
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transaktion som initieras via handelsplattformen och utförs automatiskt, kommer växelkursen att bestämmas vid 

tidpunkten för genomförandet av handeln. I alla andra situationer, såsom Företagshändelse, kupongbetalningar, 

fiktiva betalningar, e-post- eller telefon-ordrar, kommer växelkursen att bestämmas vid konverteringsögonblicket, 

som vanligtvis äger rum på morgonen nästa arbetsdag. Observera att i sådana fall har du en motpartsrisk på 

DEGIRO. DEGIRO säkrar den valutaexponering som finns mellan det ögonblick Likvider tas emot för din räkning 

och det ögonblick konverteringen sker.  

 

Kunder som använder Manuell valutaväxling har möjlighet att manuellt köpa och inneha vissa Utländsk valuta som 

visas i handelsplattformen. När den manuella funktionen är aktiverad för en viss valuta kommer Likvider att 

innehavas i Utländsk valuta i Utländsk valuta likvidkonto eller i penningmarknadsfonderna enligt artikel 6.6.2, 6.7.2 

och 6.7.4 i Villkor Investeringstjänster. På så sätt kan du välja själv om och när du vill byta dina kontantpositioner. 

Vänligen se avsnittet Vanliga frågor under rubriken "Beställningar" på hemsidan för de timmar då du kan byta 

kontantpositioner.  

 

För de avgifter som gäller för antingen AutoFX eller Manuell valutaväxling, se Prisöversikt. Observera att det endast 

är möjligt att ta ut medel till ditt Referenskonto i Lokal valuta på din personliga sida.  

 

3.5 Marknadsmissbruk eller insiderhandel 

Om DEGIRO misstänker marknadsmissbruk eller insiderhandel har DEGIRO rätt att inte verkställa en Order. 


