
Sådan fungerer en Quick Trade 
Ticket
Med Quick Trade får du overblik over, hvordan din ordre handles.   

CFD'ERVALUTA



INSTRUMENT
(EURUSD)
Viser instrumentet, du vil 
handle.

SØGEIKON 
Giver dig mulighed for at søge 
i vores omfattende udvalg af 
instrumenter og herefter vælge 
et instrument. Dit valg opdaterer 
handelsvinduet, så det viser 
instrumentet, du har valgt.

VALUTAOPTIONER 
PRODUKTIKON

Giver dig mulighed for 
at aktivere og skifte 

mellem et handelsvindue 
med valutaoptioner og 
et handelsvindue med 

almindelig valutahandel.

TYPE
Vælg ordretypen du vil 
bruge til at åbne positionen. 
• Quick Trade ordrer 

til øjeblikkelig 
gennemførelse, 
med eller uden 
en foruddefineret 
kurstolerance. 

• Aktive Limit, Marked 
og Stop ordrer med 
længere løbetid, f.eks. 
Dagsordre, Good-til-
Cancelled (GTC), mv.

BELØB
Det samlede handelsbeløb 
(angivet i basevalutaen), 
som du ønsker at handle. 
Når du handler for store 
beløb, tilbyder vi dig nu 
delvis eksekvering af din 
ordre. Dette betyder, at 
hvis hele ordren ikke kan 
gennemføres, vil du istedet 
få gennemført så meget 
som muligt af den samlede 
ordre.

Sådan fungerer en Quick Trade Ticket

SALG/KØB KURSER
Klik på Køb eller Sælg for at placere en limitordre 
med en foruddefineret kurstolerance. Ved at 
tilføje kurstolerance er du sikker på, at din ordre 
kun gennemføres indenfor et bestemt interval, 
som du selv vælger (se Redigér kurstolerance). 
Minimumkursen (ved salg) og maksimumkursen 
(ved køb) vises i handelsvinduet under 
spotkursen, f.eks. "Limit @ x.xxxx".

VALUTA



ÆNDRE PRISTOLERANCE
Kurstolerance giver dig mulighed for at definere en minimum 
kurs (ved salg) eller en maksimum kurs (ved køb), som du 
er villig til at acceptere, når du skal åbne en ny position. 
Kurstolerancen kan angives i pips (f.eks. 0,1 pips) eller i 
procent (f.eks. 0,01%). Standardtolerancen er sat til 0,01% af 
spotkursen for alle valutakryds, men du har mulighed for at 
ændre den for hvert enkelt valutakryds. 

Lad os eksempelvis antage, at EURUSD handles på 1,1166 / 
1,11662, og du tilføjer en kurstolerance på 1,0 pips. Ønsker 
du at sælge, vil den laveste accepterede kurs for dig være 
1,11650 (1,11660 – 0,00010), imens du højst vil kunne 
acceptere en kurs på 1,11672 (1,1162 + 0,00010), når du 
køber. 

FJERN PRISTOLERANCE ('X' IKON)
Lader dig fjerne muligheden for at tilføje 
kurstolerance. Dette ændrer Quick Trade ordren fra en 
limitordre til en markedsordre. 

MARGINPÅVIRKNING
Her vises hvor stor en andel af din tilgængelige margin, du skal bruge for at 
kunne handle den valgte handelsstørrelse (angivet i basevalutaen).

AKTIV/DEAKTIVERET 
 Aktivér (aktiv) eller Deaktivér 

(deaktiveret) kurstolerance

ORDRETYPE
Angiver din ordre som en limitordre

LØBETID
I.O.C. betyder "Immediate or Cancel". Alle Quick Trade ordrer 
handles med I.O.C. Som løbetid.

KURS
Viser dig bud-/udbudskurser med indregnet kurstolerance

PROCENT
Angiv din 
tolerance i 
procent, i enheder 
af 0,01% (1/100 
af 1% eller 1 
basispunkt)

PIPS
Angiv din tolerance i pips, i 
enheder af 0,1 pips (1/10 af 1 
pip)



INSTRUMENT 
(GER30.I) 
Viser instrumentet, du har 
valgt.

SØGEIKON 
Giver dig mulighed for at søge i vores 

omfattende udvalg af instrumenter og 
herefter vælge et instrument. Dit valg 

opdaterer handelsvinduet, så det viser 
instrumentet, du har valgt.

TYPE
Vælg ordretypen, du ønsker 
at bruge, til at åbne en 
position: 
• Quick Trade ordrer 

til øjeblikkelig 
gennemførelse, 
med eller uden 
en foruddefineret 
kurstolerance. 

• Aktive Limit, Marked 
og Stop ordrer med 
længere løbetid, f.eks. 
Dagsordre, Good-til-
Cancelled (GTC), mv.

ANTAL
Det samlede antal, du 
ønsker at handle. Når 
du handler større beløb 
med kurstolerance 
aktiveret, tilbyder vi dig 
nu delvis eksekvering af 
din ordre. Dette betyder, 
at hvis hele ordren ikke 
kan gennemføres, vil du 
istedet få gennemført så 
meget som muligt af den 
samlede ordre.

SALG/KØB KURSER
Klik på Køb eller Sælg for at placere en limitordre 
med en foruddefineret kurstolerance. Ved at tilføje 
kurstolerance er du sikker på, at din ordre kun gennemføres 
indenfor et bestemt interval, som du selv vælger (se 
Redigér kurstolerance). Minimumkursen (ved salg) og 
maksimumkursen (ved køb) vises i handelsvinduet under 
spotkursen, f.eks. "Limit @ x.xxxx".

Sådan fungerer en Quick Trade Ticket på CFD'erCFD'ER



VALØRDATO
Handler du en CFD uden udløb, vil spotdagen (valørdatoen) 
fremgå her.

NOMINEL VÆRDI
Den nominelle værdi angiver den samlede 
markedseksponering fra ordren og beregnes som bud-/
udbudskursen gange antallet af kontrakter.

AKTIV/DEAKTIVERET
Aktivér (aktiv) eller Deaktivér 

(deaktiveret) kurstolerance

ORDRETYPE
Angiver din ordre som en limitordre

LØBETID
I.O.C. betyder "Immediate or Cancel". Alle Quick Trade ordrer 
på indeks og CFD'er med udløb handles med løbetid I.O.C.

KURS
Viser dig bud-/udbudskurs (VWAP).

PROCENT
Angiv din 
tolerance i 
procent, i enheder 
af 0,01% (1/100 
af 1% eller 1 
basispunkt)

TICKS
Angiv din tolerance i ticks, i 
enheder af 1 tick.

REDIGÉR KURSTOLERANCE
Kurstolerance giver dig mulighed for at definere en 
minimum kurs (ved salg) eller en maksimum kurs 
(ved køb), som du er villig til at acceptere, når du skal 
åbne en ny position. Kurstolerancen kan angives 
i pips (f.eks. 0,1 pips) eller i procent (f.eks. 0,01%). 
Standardtolerancen er sat til 0,01% af spotkursen for 
alle valutakryds, men du har mulighed for at ændre 
den for hvert enkelt valutakryds. 

Lad os eksempelvis antage, at Germany 30 
handles på 10.516,82 / 10.518,82, og du tilføjer en 
kurstolerance på 0,01%. Ønsker du at sælge, vil den 
laveste accepterede kurs for dig være 10,515,77 
(10.516,82 – 0,01%), imens du højst vil kunne 
acceptere en kurs på 10.519,87 (10.518,82 + 0,01%). 

REDIGÉR KURSTOLERANCE 
Lader dig fjerne muligheden for at tilføje 
kurstolerance. Dette ændrer Quick Trade ordren fra en 
limitordre til en markedsordre. 



Intet af informationen på denne side udgør et tilbud om at købe eller sælge bestemte valutaer, produkter eller 
finansielle instrumenter, foretage bestemte investeringer eller deltage i specifikke handelsstrategier. Dette materiale er 
udfærdiget med henblik på at viderebringe information, og Saxo Bank A/S, dets ejere, datterselskaber og associerede 
selskaber udsteder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af den formidlede information. Ved 
udfærdigelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til modtagerens investeringsmål, finansielle situation 
eller andre specifikke behov. Intet i dette materiale skal betragtes som en anbefaling om at investere på en bestemt 
måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for tab, der måtte opstå som følge af handler foretaget på baggrund af 
nærværende materiale. Alle investeringer medfører risici og kan resultere i både gevinster og tab. Specielt investeringer 
i produkter med mulighed for gearing, herunder bl.a. valuta, derivater og råvarer, kan være yderst spekulative og 
gevinster og tab kan variere væsentligt. Spekulativ handel er ikke egnet til alle investorer og alle modtagere af dette 
materiale bør nøje overveje deres finansielle situation og eventuelt rådføre sig med en finansiel rådgiver for at forstå 
de involverede risici og sikre sig, at en given investering er egnet til ens situation. Enhver benævnelse, hvis nogen, 
af risici skal ikke betragtes som en udtømmende gennemgang af alle de involverede risici. Saxo Bank A/S, dets 
ejere, datterselskaber og associerede selskaber påtager sig intet ansvar for tab som følge af anvendelse af dette 
materiale. Meninger, holdninger eller andre tilkendegivelser kan tilhøre forfatteren af materialet og afspejler ikke 
nødvendigvis Saxo Banks holdning og kan i øvrigt ændres uden forudgående varsel eller varsel i det hele taget. Denne 
ansvarsfraskrivelse er yderligere omfattet af Saxo Banks generelle ansvarsfraskrivelse, der er tilgængelig fra www.
saxobank.com/disclaimer.


