
 

   

     

     

     

 

 
Confidential 

Pörssikaupankäynnin palvelut uudistuvat 
 

Nykyiset kaupankäyntipalvelut muuttuvat 1.10.2019. Palveluiden paketointiin perustuvat Säästäjän ja 

Sijoittajan palvelut poistuvat ja tilalle tulee yksi maksuton kaupankäyntipalvelu, johon voit liittää ha-

luamasi lisäpalvelut. Näin voit valita lisäpalvelut tarpeesi mukaan etkä maksa turhasta. Pörssikaupan-

käynnin välityspalkkiot säilyvät ennallaan. 

Muutoksen myötä myös yritysasiakkaille tulee mahdollisuus ottaa käyttöön maksuton pörssikaupan-

käynnin mahdollistava palvelu.  

Ilman kaupankäyntipalvelua voit edelleen nähdä Nordeassa säilytyksessä olevan omaisuutensa, ostaa 

ja myydä rahastoja ja avata säästösopimuksia.  

Uusi kaupankäyntipalvelu ja uudet lisäpalvelut 

Maksuton kaupankäyntipalvelu sisältää seuraavat toiminnallisuudet 

• Pörssikaupankäynti kotimaisilla osakkeilla, ETF:llä, warranteilla ja sertifikaateilla ja ulkomai-

silla osakkeilla ja ETF:llä 

• Kauppalehden uutiset 

• Viikkoraportti 

• Ajantasaiset kurssit Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseistä, yksi tarjous-

taso, snapshot päivityksellä* 

• Erikseen aktivoitavissa maksutta viisi tarjoustasoa, snapshot, Helsingin, Tukholman ja Kööpen-

haminan pörsseistä 

*Snapshot tarkoittaa sitä, että kurssitiedot pitää päivittää ”Päivitä” -painiketta klikkaamalla.  

Voit liittää kaupankäyntipalveluun seuraavat maksulliset lisäpalvelut 

• Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Helsinki, Tuk-

holma ja Kööpenhamina. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso Helsingin, Tukholman ja Kööpen-

haminan pörsseissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. 

• Reaaliaikaiset kurssit, viisi tarjoustasoa, snapshot, Oslo. Tarjouskirjassa näytetään viisi parasta 

tasoa Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta klikkaa-

malla. 

• Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Oslo. Tarjouskir-

jassa näytetään ylin taso Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät auto-

maattisesti. 
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• Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso New 

Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta 

klikkaamalla. 

• Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso automaattisesti, päivittyvä (streaming) USA. Tarjouskir-

jassa näytetään ylin taso New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit 

päivittyvät automaattisesti. 

• Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit . Sijoituspäätöksen tueksi saat Nor-

dea Marketsin analysoimat lähes 300 tärkeintä pohjoismaista yhtiötä suosituksineen ja tavoi-

tehintoineen sekä Company snapshot -yhtiökatsaukset Pohjoismaiden ulkopuolisista yhti-

öistä. 

• Nordea Marketsin aamuraportti. Aamuraportista voit lukea osakemarkkinoiden liikkeistä ja 

yhtiökohtaisista tapahtumista sekä tulevan päivän keskeisistä suunnannäyttäjistä. Lisäksi ra-

portti sisältää Nordean Globaalin mallisalkun. Raportti julkaistaan maanantaista perjantaihin 

ennen pörssien avautumista. 

• Lisäostovoima pörssikaupankäyntiin  

Lisäpalvelu Hinta €/kk henkilöasiakas 

(hinnat sisältävät alv:n) 

Hinta €/kk yritysasiakas 

(hinnat sisältävät alv:n) 

Reaaliaikaiset kurssit, viisi tasoa, 

snapshot, Helsinki, Tukholma, Kööpen-

hamina 

0  

(pitää erikseen aktivoida) 

0  

(pitää erikseen aktivoida) 

Reaaliaikaiset kurssit, yksi taso, auto-

maattisesti päivittyvä Helsinki, Tukholma 

ja Kööpenhamina 

3 32 

Reaaliaikaiset kurssit, 5 tarjoustasoa, 

snapshot Oslo 

1 1 

Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, 

automaattisesti päivittyvä Oslo 

2 35 

Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso 

snapshot, USA 

2 2 

Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso 

automaattisesti päivittyvä, USA 

2 26 

Nordea Marketsin aamuraportti 30 (maksuton Premium ja 

Private Bankin -asiakkaille) 

30 (maksuton Premium ja 

Private Bankin -asiak-

kaille) 
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Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Com-

pany snapshotit 

2 2 

Lisäostovoima 1 1 

 


