
Ordretyper i Jyske Bank

Side 1

1. Introduktion
Nedenfor beskriver vi de ordretyper, Jyske Bank tilbyder.

I aftaler ordretypen, når I afgiver ordren. Det kan ske enten
ved personlig henvendelse eller telefonisk med en rådgiver.
I kan også sende en e-mail til jeres rådgiver, hvis I på
forhånd har aftalt dette med jeres rådgiver. Jyske Bank
anbefaler som udgangspunkt ikke, at man anvender e-mails
til ordreafgivelse, idet ordreafgivelse generelt betragtes
som tidskritisk. Hvis I alligevel ønsker at afgive en ordre via
e-mail, anbefaler vi, at I bruger e-mailfunktionen i NetBan-
ken frem for almindelig mail.

I skal være opmærksom på følgende:
• Der vil altid være en vis forsinkelse, fordi jeres rådgiver

kan sidde i møde, være ude af huset, have ferie eller andet.
• Jeres ordre er først modtaget og registreret, når I modta-

ger en bekræftelse fra jeres rådgiver pr. e-mail.
• Ordrer kan efterfølgende kun annulleres telefonisk, da der

ellers ikke er sikkerhed for, at annulleringen opdages,
inden der bliver handlet. Bliver der handlet, eller er der
allerede handlet, er annulleringen ikke uden omkostninger
for jer.

• Handelsomkostningerne ved at afgive en ordre via e-mail
er større, end hvis I selv afgiver ordren direkte via funktio-
nen Værdipapirhandel i NetBanken eller Jyske Mobilbank.

• E-mails sendes ukrypteret og kan derfor læses af uved-
kommende inden de modtages af Jyske Bank. I bør derfor
ikke sende personfølsomme data via e-mail.

• Der kan opstå tekniske problemer og forsinkelser, som gør,
at jeres e-mail ikke når frem til Jyske Bank og dermed ikke
læses.

Jeres ordre bliver gennemført som strakshandel (medmindre
I angiver andet) til de kurser og markedsvilkår, der gælder,
når jeres ordre - herunder også en limitordre - er registreret
af jeres rådgiver.

Visse værdipapirer kan handles via Jyske Netbank og Jyske
Mobilbank, og visse ordretyper kan afgives via Jyske
Netbank og Jyske Mobilbank. Large Cap-aktier/CCP-clearede
aktier kan handles via Smart Order Routing (SOR) ved brug
af visse ordretyper. Vi rådgiver jer gerne om brugen af de
forskellige ordretyper. Hvis det undtagelsesvist ikke er
muligt at få aftalt ordretypen, vil ordren blive udført som en
markedsordre.

2. Ordretyper
Vi tilbyder følgende ordretyper:
• Straksordre: Ordren udføres straks og til en pris/kurs, som

I kender på forhånd.
• Markedsordre: Jyske Bank forsøger at udføre ordren base-

ret på den aktuelle kurs i markedet. Ved ordrer som vedrø-
rer Large Cap aktier/CCP clearede aktier kan ordren blive
handlet via SOR.

• Limitordre: en markedsordre, som I har tilføjet en maksi-
mal købskurs eller en minimal salgskurs. Ved ordrer som
vedrører Large Cap aktier/CCP clearede aktier vil ordren
som udgangspunkt blive handlet via SOR.

I tabellen nedenfor kan I se, hvilke ordretyper vi tilbyder for
de forskellige typer af finansielle instrumenter.

Ordrer modtages ikke i et finansielt instrument under lukke-
auktionen.

2.1. Straksordre
Straksordre betyder, at I kender kursen, inden
ordren gennemføres, og at I samtidig har sikkerhed
for afregningstidspunktet. Endvidere får I sikker-
hed for, at ordren gennemføres fuldt ud.

Jyske Bank er modpart, da ordren gennemføres over
bankens handelsbeholdning.
I gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at
påvirke strakshandelkursen ved selv at lægge
modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor I selv
ønsker at købe eller sælge værdipapirer - for
eksempel via jeres Netbank. En sådan adfærd vil
blive opfattet som markedsmanipulation, hvilket er
en overtrædelse af Markedsmisbrugsforordningen
og kan straffes med bøde eller fængsel.
2.1.1. Særlige forhold for værdipapirer, der

handles på OMX i Danmark eller Sverige
Kursen ligger på eller indenfor det aktu-
elt bedste bud eller udbud på OMX eller
indenfor det volumenvægtede spread i
handelsstedets ordrebog. De mængder,
som er til rådighed i strakshandel,
fastsættes af Jyske Bank.

Udenfor OMX's åbningstid stilles
kurserne med udgangspunkt i bedste
bud henholdsvis udbud på lukketids-
punktet. For Jyske Invest-beviser stilles
de på lukningen gældende marketma-
kerpriser. Markedsforholdene kan påvir-
ke prisstillelsen.

Der kan beregnes kurstillæg/-fradrag
ved obligationshandel (jf. vores til
enhver tid gældende prisbog). Udover
evt. kurstillæg/-fradrag består udgifter-
ne af kurtage.

For ordrer i værdipapirer, hvor der ikke
er løbende handel på OMX eller hvis der
ikke stilles noget bud/udbud, kan vi
fastsætte en kurs. Dette gøres under
hensyn til:
• Udbud og efterspørgsel
• Det senest handlede kursniveau
• Kurspåvirkende begivenheder
• Kursen på tilsvarende værdipapirer

og/eller finansielle instrumenter
• Tilgængelige oplysninger om

værdipapiret
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Side 2

1. Kun muligt for udvalgte værdipapirer
2. Kun muligt for valutaterminsforretninger

Straks Markeds Limit

Værdipapirer, der handles på OMX i Danmark eller Sverige X X X

Værdipapirer, der IKKE handles på OMX i Danmark eller Sverige (X)1 X (X)1

Andre finansielle instrumenter (X)2 X

2.1.2. Særlige forhold for værdipapirer, der
IKKE handles på OMX i Danmark eller
Sverige
Kursen på disse værdipapirer
fastsættes ud fra de kurser, som det
pågældende værdipapir handles til på
dettes primære børs samt evt. andre
børser/MHF'er (MTF'er)/handelssteder,
som Jyske Bank måtte benytte sig af på
handelstidspunktet.

2.1.3. Særlige forhold for andre finansielle
instrumenter
Vi tilbyder alene straksordre på valuta-
terminsforretninger. Prisen er
tilgængelig på handelsplatformen Jyske
e-FX. Prisen er udtryk for Jyske Banks
købs- og salgspris for et givet beløb i en
given periode.

2.2. Markedsordre
Banken vil hurtigst muligt efter modtagelse af en
markedsordre forsøge at handle værdipapirerne/de
finansielle instrumenter med udgangspunkt i de
aktuelle markedsforhold.

Markedsordre kan ofte med fordel anvendes, når
der ikke findes en handlebar pris i markedet, eller
når vi ikke stiller nogen strakshandelskurs.

Vi kan vælge at gennemføre jeres ordre til eller
indenfor det volumenvægtede spread i handelsste-
dets ordrebog.

En markedsordre kan muligvis ikke gennemføres
fuldt ud, og vi forbeholder os ret til at delafregne
enhver markedsordre.
2.2.1. Særlige forhold for værdipapirer, der

handles på OMX i Danmark eller Sverige
Markedshandel kan ske over bankens
handelsbeholdning (med Jyske Bank
som modpart), eller vi kan vælge at
lægge den ud på det aktuelle marked.
Hvis ordren lægges ud på det aktuelle
marked, kan vi vælge, enten på egne
vegne eller på en (anden) kundes vegne,
selv at lægge en modordre ud på det
pågældende marked. I denne situation,
og hvor der handles over bankens egen-
beholdning, bliver banken modpart,
hvilket vil fremgå af handelsnotaen
(handlen er en kommissionshandel med
selvindtræde). I tilfælde af manglende
købs- eller salgsinteresse i markedet er
Jyske Bank ikke forpligtet til at udføre
ordren. Dette kan være aktuelt ved
meget illikvide værdipapirer. På sådan-
ne værdipapirer anbefales det at afgive
en limitordre i stedet for en markedsor-
dre.

Der kan beregnes kurstillæg/-fradrag
ved obligationshandel (jf. vores til
enhver tid gældende prisbog). Udover
evt kurstillæg/-fradrag består udgifter-
ne af kurtage.

2.2.2. Særlige forhold for værdipapirer, der
IKKE handles på OMX i Danmark eller
Sverige
Hvis der ikke er en købs- eller salgsinte-
resse i markedet, og vi ikke ønsker eller
kan udføre handlen over egenbeholdnin-
gen, er det ikke sikkert, at ordren bliver
udført. Dette kan være aktuelt ved
meget illikvide værdipapirer. På sådan-
ne værdipapirer anbefales det at afgive
en limitordre i stedet for en markedsor-
dre.

På grund af tidsforskelle gælder der
særlige forhold for ordrer, der vedrører
aktier, som handles på regulerede
markeder i fjernøsten (asiatisk tidszo-
ne):
• Ordrer forsøges udført på danske

bankdage mellem kl. 8.00 og kl. 17.00
(dansk tid)

For obligationer, der handles på det
amerikanske eller asiatiske marked,
gælder følgende:
• Vi udfører ordren i tidsrummet mellem

kl. 8.30 og 17.00 (dansk tid).
• Modtager vi ordren efter kl. 17.00, vil

vi forsøge at udføre ordren den først-
kommende handelsdag (lokal tidszo-
ne).

2.2.3. Særlige forhold for andre finansielle
instrumenter
Markedsordren vil altid blive udført over
bankens egenbeholdning (med Jyske
Bank som modpart).
I et meget illikvidt marked kan det i
nogle tilfælde være umuligt at stille en
pris.

2.3. Limitordre
En markedsordre kan suppleres med en limitering
af kursen. I så fald er der tale om en limitordre.
Limitering af en markedsordre er mulig for
værdipapirer - herunder investeringsbeviser i Jyske
Invest - der er optaget til handel på en børs. Ordren
skal opfylde et minimums-beløb, der afhænger af
det enkelte værdipapir.

Limiteringen betyder, at der ved ordreafgivelsen
skal aftales en maksimum-/minimumkurs, som
værdipapirerne ønskes købt eller solgt til. I samme
forbindelse aftales tidspunkt for bortfald af en ikke
effektueret ordre (maksimum 30 kalenderdage),
samt om der kan accepteres en delvis afregning af
ordren.

Handlen vil blive gennemført, når det er muligt at
opnå den angivne kurs eller bedre. Udførelsen af
ordren vil blandt andet være afhængig af den tids-
zone, som de relevante handelssteder (herunder
regulerede markeder) ligger i.
2.3.1. Særligt om værdipapirer, der handles på

OMX i Danmark eller Sverige
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Side 3

Afgiver I en limitordre på aktier til Jyske
Bank, accepterer I samtidig, at vi kan
delafregne ordren. Det betyder, at en
ordre kan blive delt op i flere handler,
hvilket kan medføre flere omkostninger.
Det betyder også, at ordren måske
handles til forskellige kurser på forskel-
lige tidspunkter (måske flere dage) eller
kun bliver gennemført delvist.

Ved store limitordrer forbeholder vi os
retten til kun at "vise" en del af ordren i
markedet, hvis vi vurderer, at dette vil
fremme udførelsen af ordren.

Ved handel med obligationer skal det
ved ordreindlæggelsen besluttes, om
ordren må afregnes delvist, eller om den
kun må afregnes med det fulde ordrebe-
løb ("alt eller intet"). Hvor der kan
afregnes delvist, vil dette typisk ske i
fold af 100.000 DKK. Der betales ikke
kurstillæg/-fradrag i forbindelse med
en limitordre, men der beregnes et
limitgebyr. Udgifterne består desuden
af kurtage og eventuelle udenlandske
omkostninger.

Vi kan vælge, enten på egne vegne eller
på en (anden) kundes vegne, selv at
lægge en modordre ud på OMX's

handelssystem. Jyske Bank bliver i så
fald modpart, hvilket vil fremgå af
handelsnotaen (handlen er en kommis-
sionshandel med selvindtræde).

2.3.2. Særligt om værdipapirer, der IKKE
handles på OMX i Danmark eller Sverige
Principperne for limitordrer beskrevet
lige ovenfor gælder ligeledes for
værdipapirer, der ikke handles på OMX i
Danmark eller Sverige.

Afgiver I en limitordre på aktier til Jyske
Bank, accepterer I samtidig, at vi eller
det af Jyske Bank benyttede handelssted
kan del-afregne ordren. Det betyder, at
en ordre kan blive delt op i flere handler,
hvilket kan medføre flere omkostninger.
Det betyder også, at ordren måske
handles til forskellige kurser på forskel-
lige tidspunkter (måske flere dage) eller
kun bliver gennemført delvist. Endvide-
re betyder det, at en ordre kan handles
over flere forskellige handelssteder.

Ved store limitordrer forbeholder vi eller
det af Jyske Bank benyttede handelssted
os retten til kun at "vise" en del af
ordren på det/de aktuelle handelsste-
der, hvis vi eller det af Jyske Bank benyt-
tede handelssted vurderer, at dette vil
fremme udførelsen af ordren.
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