
 

   

     

     

     

 

 
Confidential 

Tjänsterna för börshandel förnyas 
 

De nuvarande handelstjänsterna ändras 1.10.2019. Spararens och Placerarens tjänster som grundar 

sig på tjänstepaket ersätts med en ny avgiftsfri handelstjänst som du kan komplettera med avgiftsbe-

lagda tilläggstjänster. Det innebär att du kan välja tilläggstjänster efter ditt behov och du betalar inte 

för tjänster du inte har användning för. Förmedlingsavgifterna för börshandel ändras inte. 

Till följd av ändringen kan även företagskunder börja använda den avgiftsfria tjänsten för börshandel.  

Utan handelstjänsten kan du fortsättningsvis se dina tillgångar som förvaras i Nordea, köpa och sälja 

fondandelar och öppna sparavtal.  

Ny handelstjänst och nya tilläggstjänster 

Den avgiftsfria handelstjänsten omfattar 

• Börshandel med finska aktier, ETF:er, warranter och certifikat samt utländska aktier och 

ETF:er. 

• Kauppalehtis nyheter 

• Veckorapport 

• Kurser i realtid på börserna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Oslo, ett orderdjup, 

med snapshot-uppdatering* 

• Du kan separat och avgiftsfritt aktivera fem orderdjup och snapshots på börserna i Helsing-

fors, Stockholm och Köpenhamn 

*Snapshot betyder att du måste klicka på ”Uppdatera” för att kursuppgifterna ska uppdateras.  

Du kan komplettera handelstjänsten med följande avgiftsbelagda tilläggstjänster 

• Kurser i realtid, ett orderdjup, automatiskt uppdaterade kurser (streaming) i Helsingfors, 

Stockholm och Köpenhamn. I orderboken visas den högsta nivån för börsnoterade instrument 

i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. Kurserna uppdateras automatiskt. 

• Kurser i realtid, fem orderdjup, snapshots, Oslo. I orderboken visas de fem bästa nivåerna för 

börsnoterade instrument i Oslo. Du kan uppdatera kurserna genom att klicka på Uppdatera. 

• Kurser i realtid, ett orderdjup, automatiskt uppdaterade kurser (streaming) i Oslo I orderbo-

ken visas den högsta nivån för börsnoterade instrument i Oslo. Kurserna uppdateras automa-

tiskt. 

• Kurser i realtid, ett orderdjup, snapshots, USA. I orderboken visas den högsta nivån för 

börsnoterade instrument i New York och Nasdaq. Du kan uppdatera kurserna genom att 

klicka på Uppdatera. 
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• Kurser i realtid, ett orderdjup, automatiskt uppdaterade kurser (streaming) i USA I orderbo-

ken visas den högsta nivån för börsnoterade instrument i  New York och Nasdaq. Kurserna 

uppdateras automatiskt. 

• Nordea Markets företagsanalyser och Company Snapshots. Som stöd för dina placeringsbe-

slut får du Nordea Markets analyser av de cirka 300 viktigaste nordiska bolagen med rekom-

mendationer och riktkurser samt Company Snapshot-översikter över bolag utanför Norden. 

• Nordea Markets morgonrapport. I morgonrapporten kan du läsa om aktiemarknadens rörel-

ser, bolagsspecifika händelser och dagens viktigaste marknadsnyheter. Dessutom omfattar 

rapporten Nordeas globala modellportfölj. Morgonrapporten publiceras från måndag till fre-

dag innan börserna öppnar. 

• Ökad köpkraft för börshandel  

Tilläggstjänst Månadspris för privatkun-

der (moms ingår i pri-

serna) € 

Månadspris för före-

tagskunder (moms ingår i 

priserna) € 

Kurser i realtid, fem orderdjup, 

snapshots, Helsingfors, Stockholm, Kö-

penhamn 

0  

(aktiveras separat) 

0  

(aktiveras separat) 

Kurser i realtid, ett orderdjup, automa-

tiskt uppdaterade kurser i Helsingfors, 

Stockholm och Köpenhamn 

3 32 

Kurser i realtid, 5 orderdjup, snapshots, 

Oslo 

1 1 

Kurser i realtid, ett orderdjup, automa-

tiskt uppdaterade kurser i Oslo 

2 35 

Kurser i realtid, ett orderdjup, 

snapshots, USA 

2 2 

Kurser i realtid, ett orderdjup, automa-

tiskt uppdaterade kurser i USA 

2 26 

Nordea Markets morgonrapport 30 (avgiftsfri för Premium- 

och Private Banking-kun-

der) 

30 (avgiftsfri för Premium- 

och Private Banking-kun-

der) 

Nordea Markets företagsanalyser och 

Company Snapshots 

2 2 

Ökad köpkraft 1 1 
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