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Sådan handler  
du aktier via
Alm. Brand Trader
Her er et par hurtige tips,  
så du kan komme i gang.
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Observationslister 3

Start med at oprette en ny observationsliste. 
Klik på Observationslister > + Ny liste

Observationslister
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Observationslister 5

Klik på Tilføj Instrument og indtast navnet på den  
aktie, som du vil have på listen.

For eksempel: “Facebook”. Klik på Afslut.

2.

Facebook-aktien handles på flere forskellige børser. 
Vælg FB:xnas, hvis du ønsker at handle Facebook i ame-
rikanske dollars, eller vælg FB2A:xetr, hvis du ønsker at 
handle Facebook i euro.
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Du kan også vælge én af standardlisterne, f.eks.:

Aktier efter region  giver dig adgang til de største af 
verdens børser.

3.



Observationslister 7

Du kan tilpasse layoutet ved at klikke på  
Rediger > Layout > Afslut
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Klik på det orange aktieikon ved siden af Facebook, og 
klik på Ny Handel for at åbne handelsvinduet. 

4.
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Placering af en handel 11

Nu åbner handelsvinduet. I det næste 
vindue vælger du ordretype og hvor 
mange aktier, du vil handle. 

5.

Handel på markedskursen

Vælg ordretype og 
antal.*

Tilføj Hjemtag Gevinst/ 
Stop Loss ordrer

Ordreafgivelse

Bemærk, at du skal abonnere på realtidskur-
ser fra børsen, der handler aktien, for at kun-
ne se kurser i realtid. Uden et abonnement vil 
du kun se forsinkede priser. Realtidskurser er 
ikke tilgængelige, hvis du har en demokonto. 

Bemærk, at du skal eje aktien, før du kan 
sælge den.

Handelsomkostninger og 
den nominelle værdi af 
handlen.

Placering af en handel

Ordretypen ”Hurtig Handel” 
kun du kun bruge, hvis du 
abonnerer på realtidskurser.
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Klik på knappen Køb for at købe det antal aktier,  
du har noteret. 

Klik på Bekræft for at afgive ordren.

6.



Placering af en handel 13

Hvis din ordre blev gennemført, vil du se et overblik 
over handlen i det øverste højre hjørne af skærmen.

Klik på OK for at lukke vinduet.

7.
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Positioner 15

Klik for at gennemføre  
Hjemtag Gevinst og/eller  
Stop Loss ordrer. Klik for at se flere detaljer  

om positionen.

Klik for at lukke positionen

Du kan se din nye position under sektionen  
Positioner i bunden af skærmen.

8.

Positioner

Klik på plus-ikonet for at  
se yderligere detaljer.
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Limit- eller Stopordrer
Klik på knappen Tilføj for at tilføje en Limit - eller 
Stop ordre. Indtast bagefter en stop og/eller limit kurs.

9.

Du har to muligheder for  
at definere dine ordrer: 

Du kan enten notere en 
procentdelen eller et kursniveau. 

Når du har gjort det, klikker du på 
knappen Placér ordre.

Tilføj en relateret ordre



Limit- eller Stopordrer 17

Nu vil du se et nyt vindue med al relevant informa-
tion. Gennemgå din ordre, og klik på Bekræft for at 
afgive ordren.

10.



Limit- eller Stopordrer  18

Du vil nu se et bekræftelsesvindue i det øverste 
højre hjørne af skærmen.

Klik på OK for at lukke notifikationsvinduet.

11.



Ordrer 19

Klik på sektionen Ordrer i bunden af skærmen. 

I sektionen her kan du Redigere eller  
Annullere relaterede ordrer.

12.

Ordrer



Grafer  20

Klik på Grafer ved siden af fanen Oversigt for at se 
grafmodulet. Du vil nu se kursgrafen for Facebook. 
Ikonerne på grafen viser åbne positioner og relatere-
de ordrer for det instrument, du har valgt.  

Facebook-grafen vises. Ikoner på diagrammet viser dine 
åbne positioner samt relaterede ordrer til dette instru-
ment.

13. Du kan skjule eller vise ikonerne her ved at 
klikke på Grafkonfiguration ikonet i højre side 
af grafmodulet og sætte kryds i boksene ud 
for Vis ordrer og Vis Positioner.

Grafer
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Ordrertyper

Hurtig Handel Du kan bruge ordretypen Hurtig Handel, hvis du abonnerer på realtidskurser.

Markedsordre Anvendes til enten at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig på børsen på tidspunktet, hvor ordren afgives.

Limitordre Limit ordrer bruges mest til at gå ind i markedet eller tage en gevinst hjem på et bestemt kursniveau.

Køb: Limitordrer placeres under den aktuelle markedskurs. Ordren går igennem, når udbudskursen matcher limitkursen. Hvis du angiver en limitkurs, der er højere 
end udbudskursen i markedet (ved køb af aktier), går ordren igennem med det samme på den bedst tilgængelige kurs.

Salg: Limitordrer placeres over den aktuelle markedskurs. Ordren gennemføres, når budkursen matcher limitkursen. Hvis du angiver en limitkurs, der er lavere end 
budkursen i markedet (ved salg af aktier), går ordren igennem med det samme på den bedst tilgængelige kurs.

Stopordre Stop-ordrer bruges meget på aktiemarkedet og mest til at begrænse tab, hvis positionen udvikler sig i en forkert retning.

Køb: stopordrer placeres over den aktuelle markedskurs og går igennem, når markedskursen når stop-kursen.

Salg: stopordrer placeres under den aktuelle markedskurs og går igennem, når markedskursen når stop-kursen.

I begge tilfælde sender systemet automatisk en markedsordre for at lukke hele positionen med det samme.

Stop Limit ordre En Stop Limit-ordre fungerer på samme både som en almindelig stopordre - bortset fra, at ordresystemet giver en limitordre med en foruddefineret limitkurs, når 
markedet rammer det stopniveau, du har bestemt.

Trailing Stop ordre Når du giver en Stop Loss-ordre, kan du vælge Trailing-funktionen. En Trailing Stop-ordre har en stopkurs, der automatisk bliver justeret på baggrund af udviklingen i 
markedskursen. I et stigende marked vil stopkursen derfor bevæge sig opad, i takt med at markedskursen stiger. Du kan bestemme, hvor langt markedet skal rykke 
sig, før systemet automatisk rykker stopkursen opad. Skulle markedskursen i samme eksempel falde, ændrer stopkursen sig ikke.

Avancerede  
ordretyper

Systemet understøtter også mere avanceerede ordretyper som ”If Done” og ”One Cancels the Other (O.C.O)” ordrer. Du bør kun bruge dem, hvis du allerede ved,  
hvordan de fungerer.



Du er altid velkommen til at kontakte os på enten 

telefon 35 47 72 90 eller på mail markets@almbrand.dk.

Du kan også læse mere om os på 

markets.almbrand.dk

Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø


