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Stop loss
Gäller från 2017-12-05

Information
Stop loss-tjänsten hjälper dig att bevaka börskurser. En Stop loss-order
består av två olika delar. En del för triggervillkor och en del för ordervillkor. Triggervillkoren bevakar kursutvecklingen på marknaden och
sänder ordern till marknaden, om kursen i det instrument du bevakar
når den kursnivå du angivit. Bevakningen kan ha en giltighetstid på upp
till 30 dagar. Du betalar inga avgifter för att lägga en Stop loss-order
förutom ordinarie aktiecourtage om din order går till avslut.
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Du kan använda Stop loss på flera olika sätt. Du kan ställa in att du vill
• sälja dina aktier om kursen går under en viss kursnivå, för att du
vill undvika att göra en förlust
• sälja dina aktier om kursen når upp till en viss kursnivå, för att du
är nöjd med den vinsten
• köpa en aktie om den går ned till en viss kursnivå, för att du tror
på en vändning och stigande kurs
• köpa en aktie om den når upp till en viss kursnivå, för att du tror
att den sedan kommer att stiga ännu mer.
Det är viktigt att du är uppmärksam på att det föreligger särskilda risker
vid användandet av Stop loss och att du ansvarar själv för att bevaka
dessa risker. Eftersom Stop loss-tjänsten automatiskt aktiverar en
order när marknadskursen har det värde du förutbestämt, är det viktigt
att vara observant på händelser som drastiskt kan påverkar kursen.
Sådana förändringar kan till exempel vara fond- eller nyemission,

 edsättning av aktiekapitalet genom återbetalning till delägarna, höjning
n
av aktiens nominella belopp genom sammanläggning eller sänkning av
det nominella beloppet genom uppdelning av aktier.
Riskerna finns beskrivna i de allmänna villkoren för Stop loss och
redovisas även längre ner i det här dokumentet.
Orderläggning
För att lägga en Stop loss-order börjar du med att klicka på ”handla”
för den aktie du vill lägga Stop loss-ordern i. Du kan lägga Stop loss-
order i aktier på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap-lista.
När du sedan skall registrera din Stop loss-order fyller du först i villkoren för den order som ska aktiveras om din Stop loss aktiveras.
Därefter fyller du i de triggerinställningar som skall ligga till grund för
din Stop loss-order.
Dessa inställningar bevakar senast betalt-kursen för aktuell aktie
och det är triggerinställningarna som aktiverar din Stop loss-order
och sänder ordern till marknadsplatsen om villkoren uppfyllts. Stop
loss kan bevaka marknaden i upp till 30 dagar.
När du har fyllt i allt klickar du på ”fortsätt”. Du måste alltid bekräfta
en Stop loss-order. Du bör kontrollera uppgifterna innan du klickar på
”fortsätt”. Om du vill ändra något klickar du på ”tillbaka”, vilket för dig
tillbaka till föregående steg där du kan ändra din Stop loss-order. Du
ser alla aktiva stop loss-ordrar under rubriken ”Stop loss-order”. Att
din Stop loss är ”aktiv” innebär att den bevakar kursutvecklingen på
marknadsplatsen. Uppfylls triggervillkoren så aktiveras din Stop loss

och skickas till marknadsplatsen. Om en Stop loss-order aktiverats så
ser du den som en vanlig order under rubriken ”aktiva order”. Går ordern
till avslut ser du den under ”Transaktioner”. Observera att när din Stop
loss-order triggas, och skickas till marknadsplatsen, inte är en garanti
för att ordern går till avslut. Du kan när som helst ta bort aktiva ordrar
genom att trycka på knappen ”ta bort”.
Triggervillkor
Det är viktigt att du tänker rätt när du väljer triggervillkoren eftersom
ett felaktigt val kan göra att din order skickas till marknadsplatsen direkt.
Det finns två olika triggervillkor att välja på: ”högre eller lika” och ”lägre
eller lika”. ”högre eller lika” använder du om du tror att kursen för din
aktie skall gå upp. Ordern skickas till marknadsplatsen om kursen på
din aktie stiger upp till, eller över den kurs du har angett. ”lägre eller
lika” använder du om du vill skydda dig mot prisfall i din aktie. Ordern
skickas till marknaden om kursen är lika som, eller lägre än den kurs
du har angett.
Ett exempel på hur en order kan skickas direkt till marknadsplatsen
är om du anger ”högre eller lika” när kursen står i 100 och du fyller i
triggerkursen 90. I detta fall skickas ordern direkt till marknaden, i och
med att triggervillkoret är uppfyllt redan vid orderläggningstillfället.
Kurser
Tänk också på förhållandet mellan triggervärdet och orderns kurs.
När du säljer kan det vara fördelaktigt att lägga orderns kurs på en
lägre nivå än triggervärdet för att få avslut. När din order triggas
skickas din säljorder till marknaden. Då ökar sannolikheten att du får
ett avslut om du angett en lägre kurs än triggervärdet. Finns det köpare
på en högre nivå så får du automatiskt den högre kursen. Du kan nämligen aldrig få ett lägre pris vid en försäljning än vad köparna är villiga
att betala. Samma resonemang, fast tvärtom, gäller om du vill köpa
aktier. Du behöver aldrig betala mer än den kurs som någon vill sälja
aktierna till dig för. Allt förutsätter naturligtvis att det omsätts tillräckligt stort antal värdepapper på respektive kursnivå för att även
dina aktier skall gå till avslut.
Täckningskontroll
Kontroll av täckning om du har tillräckligt med pengar eller aktier för
att göra den affär du vill görs direkt när du lägger din Stop loss-order.
Pengarna, alternativt aktierna, reserveras när du lägger din Stop loss-
order.

Stop loss-funktionen är beroende av de avslut som redovisas från
marknaden. Det är därför viktigt att känna till att kursen på ett värdepapper kan påverkas av flera olika faktorer.
När förändringar av aktiekapital eller i värdepappret görs kan marknadskursen påverkas. Sådan förändring kan till exempel bestå av en
fond- eller nyemission, nedsättning av aktiekapitalet genom återbetalning till delägarna, höjning av aktiens nominella belopp genom sammanläggning, sänkning av det nominella beloppet genom så kallad split eller
uppdelning av aktier. Även utfärdande av andra finansiella instrument
kan påverka bolagets aktiekapital och därmed marknadskursen på ett
värdepapper. Nämnda faktorer kan således ha sådan inverkan att vald
triggerkurs uppnås och leda till att Stop loss-ordern utförs. Kunden
är själv ansvarig för att bevaka sådana händelser.
Vidare förekommer det att kursen för ett värdepapper är felaktigt
angiven på marknadsplatsen. Det förekommer att avslut utförs utanför aktuell sälj- och köpkurs. Avslut kan felaktiga registreras på marknadsplatsen och att avslutet senare makuleras. Det kan även förekomma otillåten kursmanipulation i värdepappret vilket kan leda till
att avslut som avviker från tidigare nivåer registreras. Samtliga dessa
omständigheter kan resultera i att vald triggerkurs uppnås och att
ordern automatiskt skickas till marknaden.
Omsättningen i ett visst värdepapper kan vara låg. Sådana värdepapper kan ofta uppvisa stora kursrörelser och en Stop loss-order
kan utlösas av ett avslut på marknadsplatsen som kraftigt avviker
från tidigare avslut. Användande av Stop loss-funktionen för sådana
finansiella instrument medför ett ökat risktagande då en order kan
utlösas av ett avslut som kraftigt avviker från tidigare avslut.
Stop loss-funktionen innebär att order om köp eller sälj av finansiella instrument sänds till marknadsplatsen först när den av Kunden
bestämda triggerinställningen uppnåtts hos marknadsplatsen. Till följd
av detta läggs Kundens order in hos marknadsplatsen i tidsordning
efter andra order till motsvarande kurs, även om Kunden med hjälp av
Stop loss-funktionen lagt in villkoret tidigare hos Banken. Detta i kombination med att kursen i aktien kan vända igen innebär att det inte är
säkert att ordern går till avslut trots att den är skickad till börsen.
Om kursförsörjningen till Stop loss-funktionen avbryts eller störs
kan det inträffa att en order som borde ha utlösts inte utlöses trots
att avslutskursen på marknadsplatsen motsvarar vald triggervärde.
Det kan då inträffa att ordern inte skickas till marknadsplatsen.
Banken påtar sig inget ansvar för skada, varken direkt eller indirekt
skada, som Kunden eller tredje man kan orsakas vid användning av
Stop loss-orderläggning.

Särskilda risker med Stop loss-order
Utöver de allmänna risker som föreligger vid handel med finansiella
instrument föreligger även särskilda risker med Stop loss-funktionen.
Nedan följer en kortfattad översikt över de risker som Stop loss-funktionen medför.
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