OSAKETOIMEKSIANNON TEKO
OP.FI:SSÄ
Op.fi:ssä kaupankäynnin kohteena ovat osakkeet seuraavilta markkinapaikoilta: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja
USA, Italia, Espanja, Sveitsi, Kanada, Saksa, Euronext (Ranska, Hollanti, Belgia, Portugali), Pohjoismainen
vaihtoehtoinen markkinapaikka First North (Suomi, Ruotsi ja Tanska) ja Aktietoget.

Toimeksiantotyypit
TOIMEKSIANTOTYYPPI

SELITYS

MARKKINAT

Rajahinta

rajahinnallinen perustoimeksianto

kaikki

Kaikki mitä saa (FAK)*

FAK = fill and kill, toimeksiannosta
toteutuu se, mitä markkinapaikalla juuri
sillä hetkellä on toteutettavissa ja
loppuosa umpeutuu heti.

Helsinki, Tukholma

Kaikki tai ei mitään (FOK) *

FOK = fill or kill, toimeksianto toteutuu
heti kokonaisuudessaan tai umpeutuu.

Helsinki, Tukholma

* Huomioitavaa FAK ja FOK –toimeksiannoista
Toimivat ainoastaan Helsingin ja Tuhkolman markkinoilla jatkuvan kaupankäynnin aikana (Helsinki ja Tukholma klo.
10:00 – 18:25). Lisäksi FOK –toimeksiantoa voi käyttää ainoastaan rajahinnallisissa toimeksiannoissa.
Stop-toimeksianto
Kaikki yllä olevat toimeksiantotyypit voidaan tehdä myös Stop-toimeksiantona (aktivointihinta), joita voi tehdä Helsingin
ja Tukholman markkinoille. Stop-toimeksiannon tekoon löydät erillisen opastuksen op.fi:stä.

Huomioitavaa Helsingin pörssissä
Rajahinta/Markkinahinta

Toimeksiannon maksimi voimassaoloaika

Markkinahintaisen eli rajahinnattoman
toimeksiannon voi tehdä vain FAK-toimeksiannolla
jättämällä rajahinta-kentän tyhjäksi. Rajahinnaton
toimeksianto toteutuu vain joko parhaimpaan ostotai myyntihintaan riippumatta toimeksiannot koosta.
Mikäli haluatte, että toimeksianto toteutuu varmasti
kokonaisuudessaan, niin kannattaa syöttää riittävän
alhainen tai korkea rajahinta.

• Helsingin pörssissä 90 päivää

Huomioitavaa ulkomaisissa pörsseissä
Rajahinta

Tärkeää!

Kaikissa ulkomaisissa pörsseissä toimeksiannolle on
annettava rajahinta, markkinahintaista toimeksiantoa
ei voi tehdä.

Hyväksy toimeksiantoa tehdessäsi kansainvälisen
kaupankäynnin hinnasto ja säilytyshinnasto.

Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä rajahinnan
asetukselle on erilliset säännöt, jotka löytyvät
toimeksiantolomake-sivun oikeasta reunastakohdasta.

Käydessäsi kauppaa First North –markkinapaikalla
hyväksy markkinapaikkaan liittyvä korkeampi riski.
Toimeksiannon maksimi voimassaoloaika

• Tukholman pörssissä 7 päivää
• muissa pörsseissä 1 päivä

Tarkat ohjeet toimeksiannon tekoon löytyvät toimeksiantolomake-sivun yläreunasta kohdasta

Toimeksiannon teko

Kun haluat tehdä toimeksiannon, klikkaat
valitsemasi osakkeen kohdalla painiketta osta
tai myy aikeesi mukaan (muutettavissa vielä
toimeksiantolomakkeessa).
Uuteen ikkunaan avautuu toimeksiantolomake,
jossa valitset toimeksiantotyypin välilehdiltä
ja johon sinun tulee lisätä seuraavat tiedot:
• osakkeiden kappalemäärä
• rajahinta
• toimeksiannon päättymispäivämäärä
(vain rajahinta-toimeksiannossa).
Alasvetovalikoissa näet kaikki säilytykset ja tilit,
joita sinulla on oikeus käyttää.

Jatka-painikkeella pääset ikkunaan, jossa vielä
tarkistat toimeksiantosi tiedot ennen lopullista
hyväksymistä.
Kun tiedot ovat oikein, voit lähettää
toimeksiannon pörssiin Hyväksy-painikkeella.

Kun toimeksiantosi on lähtenyt pörssiin, ruudulle
avautuu ”Toimeksianto välitetty eteenpäin”
-ikkuna, josta näet toimeksiantosi numeron.
Toimeksiantojen seuranta –linkistä pääset
tarkastelemaan tekemiesi toimeksiantojen
tietoja.

Toimeksiannon seuranta ja poisto
Osaketoimeksiantojen seurannassa näet eri
välilehdillä voimassaolevat, toteutuneet,
umpeutuneet, poistetut ja lyhyeksi myynti
toimeksiantosi. Kun toimeksiannon tila on
”välitetty”, on toimeksiantosi pörssissä.

.

Voimassaolevan toimeksiannon saat tarvittaessa
poistettua pörssistä laittamalla rastin
toimeksiannon kohdalla olevaan laatikkoon ja
klikkaamalla poista. Mikäli toimeksiannosta osa
on jo toteutunut, poisto kohdistuu ainoastaan
toteutumattomaan osaan.
Klikkaamalla toimeksiannon lisätiedot-linkkiä
saat toimeksiannon tarkat tiedot näkyviin.

