Handelsbanken Prime
For deg som vil handle aksjer på egenhånd

Handelsbanken Prime
gir deg enkelt tilgang til
markedet i realtid
Handelsbanken Prime gir deg enkel tilgang til å kjøpe og selge aksjer, og samtlige privatkunder
får gratis tilgang til realtidskurser. For den mer avanserte bruker tilbyr løsningen også teknisk
analyseverktøy, ulike verktøy for å finne en god investeringsstrategi og kan abonnere på realtid
med ordredybde.
Her er fordelene med Handelsbanken Prime:
•

Handelsbanken Prime fungerer like bra på mobil og nettbrett som på datamaskinen.

•

Du kan skreddersy løsningen slik at oversikten er tilpasset dine behov og ønsker.

•

Hurtighandel er tilgjengelig på toppen av alle sider - det skal være enkelt å kjøpe og selge.

•

Enkel tilgang til daglige morgenrapporter på aksjer, samt en daglig oppdatering fra
Handelsbankens makroteam.

•

Tilgang til forkortet utgave av selskapsanalyser fra Handelsbankens aksjeanalytikere.

•

Alle aksjer har egen side med utfyllende informasjon, som meglerstatistikk, nyheter, største
investorer, siste innsidehandler osv.

•

Handelsbanken Prime er tilgjengelig via Handelsbankens mobilbank.

•

Funksjoner som Stop Loss og Skjult volum.

•

For den mer avanserte bruker tilbyr løsningen teknisk analyseverktøy, i tillegg til at du kan 		
legge på annen informasjon som f.eks. utbytte, våre analyseanbefalinger, nyheter og dine
handler. På denne måten kan du på egen hånd finne din investeringsstrategi.

SLIK SKAFFER DU DEG HANDELSBANKEN PRIME:
Ta kontakt med rådgiveren din eller les mer og bestill på
handelsbanken.no/aksjehandel
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Slik fungerer
Handelsbanken Prime
Dette bildet møter deg når du logger inn på Handelsbanken Prime via en vanlig datamaskin.

1. Morgenrapport

3. Beste kjøper og selger

Morgenrapportene ligger øverst til høyre i bildet.

Helt til høyre ligger beste kjøper og selger i realtid.

2. Hurtighandel

4. Skreddersy «Min oversikt»

Hurtighandelen er i dette eksempelet ferdig utfylt og rele-

Alt under «Min oversikt» er mulig å skreddersy tilpasset dine
behov. Ved å trykke på tannhjulet til høyre i oversiktsbildet kan
du velge det du ønsker å se, i tillegg til rekkefølgen. Det du har
valgt vises også i større format lengre ned på siden.

vant informasjon om aksjen du skal handle ligger til høyre for
hurtigordren.
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Handle aksjer fra
mobilen
Handelsbanken Prime gir deg mulighet til å handle aksjer fra mobilen, og gir deg god oversikt over
markedet når du er på farten. Under ser du et skjermbilde som viser hvordan det ser ut.

1. Streaming

3. Min liste

Ved pålogging er «Streaming» skrudd av for at du skal
slippe uønskede datautgifter. Streaming kan du skru
på med et tastetrykk og gir deg tilgang til realtidskurser
(og ordredybde om du er en mer avansert bruker).

Min liste vist på mobil.

2. Hurtighandel
Du kan alltid trykke på «Hurtighandel» for å gjøre en handel
kjapt og effektivt.
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Mer informasjon om
funksjonene
Over de neste sidene kan du lese mer om de ulike funksjonene i Handelsbanken Prime, og blant
annet hvordan du foretar en teknisk analyse. Du kan også legge inn egendefinerte grafer som
hjelper deg å finne din investeringsstrategi.
1. Porteføljen

2. Aksjeposter*

Under fanen «Beholdning og ordre» ligger din aksjeportefølje.
Porteføljens utvikling vises grafisk mot utviklingen på Oslo
Børs, samt hvilke sektorer du er eksponert mot.

Lenger ned finner du hver enkelt aksjepost med relevant
informasjon, samt en mulighet til å gjennomføre handler direkte via handelsknappen til høyre for aksjen.
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*Samme beholdning vist på mobil
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Avansert handelsbilde
Slik ser handelsbildet ut dersom du går inn på en aksje og trykker «Avansert». Her har du litt flere
muligheter til å detaljstyre ordren.

1. Salgsordre

3. Kjøpsordre

På salgsordre kan du i tillegg velge Stop Loss dersom
du har bestilt dette.

På kjøpsordre kan du velge å skjule volum, samt endre
gyldigheten på ordren.

2. Beste kjøper og selger

4. Beholdning og statistikk

På høyre side vises beste kjøper og selger i realtid, mens
du har mulighet til å bestille fullstendig ordredybde dersom
det er ønskelig.

Nederst finner du relevant informasjon om din beholdning
og litt statistikk på dagens utvikling for valgte aksje.
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Endring eller kansellering
av ordre
Når en ordre er registrert finner du denne under «Beholdning og ordre», her listes aktive ordre opp.

1. Endre eller kansellere ordre

2. Bekrefte endring

Om du ønsker å endre eller kansellere en ordre kan dette gjøres
ved å trykke på pennen til venstre for ordren.

Trykker du «Endre» på en aktiv ordre kan du justere det du
ønsker, og deretter bekrefte ved å trykke «Endre» nederst
på siden.
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Min liste
På oversiktssiden finner du «Min liste» litt lengre ned og til venstre. Her finnes det også ferdig
definerte lister på både aksjer, råvarer, indekser, renter og valuta. Ønsker du mer utfyllende
informasjon, kan du både se og administrere listene dine under «Lister».

1. Min liste

2. Mine favoritter

Her kan du legge inn aksjer direkte i en udefinert liste.
Ønsker du flere lister, kan du administrere disse direkte
i oversiktssiden.

Mine favoritter vises på oversiktsiden.
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Har du flere lister kan ønsket liste velges fra
en rullegardin øverst i bildet.
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Dybdeinformasjon
om enkeltaksjer
Det er enkelt å finne all informasjonen du trenger for å gjøre en beslutning.

1. Utfyllende informasjon om et selskap

2. Selskapets detaljside

Ønsker du utfyllende informasjon om et selskap taster du
selskapets navn eller tickerkode i feltet som vist til høyre i dette
bildet. Når du har valgt aksje blir du sendt videre til selskapets
detaljside.

På detaljsiden får du generell kursinformasjon om statistikk om
selskapet du har valgt. Lengre ned på siden finner du detaljinformasjon, og øverst til venstre i grafen ser du et valg som
heter «avansert graf».
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Teknisk analyse
Mulighetene er mange for de som liker teknisk analyse når de vurderer en aksje. Dette er også
interessant for de som søker å finne mønster og gode indikatorer for kjøp og salg av en aksje.

1. Avansert graf

3. Relevant informasjon

Ved å trykke på «avansert graf», kan du legge på mye
relevant og interessant informasjon. Du bestemmer selv hvilken tidshorisont du ønsker å vise.

Du kan også legge på relevant informasjon som analyser,
utbytte og ikke minst dine handler. Dette er gode indikatorer
for å se hvordan våre analytikere treffer med sine anbefalinger
og ikke minst hvordan du treffer på dine handler.

2. Teknisk analyse
Videre kan du legge på teknisk analyse. Skjermbildene viser
glidende gjennomsnitt for de seneste 30 og 60 dager.
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Aksjeanalyse
Du har gratis tilgang til analyser fra Handelsbankens analytikere.

1. Analyser
Analyseoppdateringer på de aksjene våre analytikere
følger legges fortløpende ut under ”Analyser”. Disse
legges ut i en forkortetversjon, men inneholder den
viktigste informasjonen i analysen. De er i tillegg gratis
for kunder med Handelsbanken Prime.
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Bytt mellom
kundeforholdene
Dersom du er kunde både privat og bedrift har du mulighet til å bytte mellom kundeforholdene.
Her kan du se hvilke tjenester du har.

1. Kundeinformasjon
Helt øverst til høyre i Handelsbanken Prime står navnet
på pålogget kunde, ved å trykke på tannhjulet til høyre for
navnet kan man finne relevant informasjon om kunden.
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Legg inn aksjer som ikke
er kjøpt i Prime
Handelsbanken Prime er et lukket system, som innebærer at Prime bare oppfatter det som skjer i
Prime. Har du aksjer som ikke er ervervet via vår nettløsning, men som står på VPS-kontoen må du
synliggjøre dette i Prime for å kunne se og selge disse.

1. Legg til aksjer som ikke er ervervet via Prime

2. Avvikende beholdning

Dette gjøres ved å finne porteføljen din i «Beholdning og ordre», og deretter trykke «Korriger beholdning» under porteføljen. Legg deretter til aksjer som ikke er ervervet via Prime.

Ved avvikende beholdning på VPS-konto og beholdning
i Prime vises dette under rullegardinen.
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3. Velg aksje og lag en fiktiv kjøpsordre

4. Beholdning og ordre

Velg aksjen der det er avvik og legg til denne ved å lage en
fiktiv kjøpsordre. Om du legger til riktig pris pr aksje og eventuelle omkostninger vil også dette komme med i din portefølje.
Trykke kjøp når du er ferdig.

Historiske handler med tilhørende sluttsedler finner du under
fliken ”Beholdning og ordre” og Sluttseddelsøk – her er det
bare å søke etter det du mangler.

Om kort tid vil aksjene du la til bli synlige i din portefølje.
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Trenger du hjelp?
Husk at du alltid kan ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Du kan også finne svar
på de vanligste spørsmålene på FAQ og support-sidene i Prime.

1. FAQ og support
Det finnes også spørsmål- og svar-side (FAQ), som du finner til
høyre på oversikten, hvor vi til en hver tid søker å svare på de
spørsmålene vi ofte får. Nederst finner du også kontaktdetaljer
dersom siden ikke gir deg svar på det du lurer på.
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Du kan møte Handelsbanken på mer enn 50 bankkontorer i Norge: Arendal, Asker, Bergen (Fana, Fyllingsdalen, Kokstad, Minde,
Sentrum, Vest, Åsane), Bodø, Drammen, Fredrikstad, Halden, Hamar, Haugesund, Jessheim, Jæren, Kolbotn, Kongsberg, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lillestrøm, Lysaker, Mo i Rana, Molde, Moss, Oslo (Bryn, Grev Wedels plass, Majorstuen, Nydalen, Olav Vs gate, Skøyen, Økern), Sandefjord, Sandnes, Sandvika, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger (Sentrum, Straen), Tromsø, Trondheim (Heimdal, Leangen, Søndregate), Tønsberg,
Ålesund.
Du kan møte Handelsbanken på mer enn 800 steder rundt om i verden: Handelsbanken er med 11 000 medarbeidere ved 800 bankkontorer i 24
land Nordens mest internasjonale bank. De fleste bankkontorene ligger i hjemmemarkedet (Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Storbritannia og Nederland). Bankens øvrige kontorer rundt om i verden er på plass for å yte tjenester til kunder i hjemmemarkedet.
Handelsbanken er rangert som en av verdens mest solide banker. Banken ble etablert i 1871. Den er notert på Stockholm børs.
Hovedkontoret ligger i Stockholm.
Du kan også møte Handelsbanken på:

handelsbanken.no

22 39 77 00

facebook.com/handelsbanken.norge

