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1. EN INTRODUKTION TILL LEVEL 2-TRADING I L2 DEALER

Observera att, även om vi har strävat efter att göra denna manual så användbar 
som möjligt, påverkar inget i den vårt kundavtal som gäller för alla transaktioner 
med oss. Vid bristande överensstämmelse mellan den här tradingmanualen och 
vårt kundavtal ska villkoren i kundavtalet gälla.

I det här dokumentet syftar ”vår”, ”oss” och ”vi” på IG Markets Limited, ett 
företag registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04008957) som 
är auktoriserat och står under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority 
(registreringsnummer 195355) samt på IG Europe GmbH, ett företag registrerat 
i Frankfurt, Tyskland (organisationsnummer HRB 115624) som är auktoriserat 
och står under tillsyn av BaFin (organisationsnummer 148759) och av den tyska 
centralbanken.

GRUNDERNA 

L2 Dealer är först och främst en Direct Market Access-plattform (DMA) som ger 
mer erfarna traders möjlighet att handla direkt i aktiebörsers orderböcker runt om 
i världen.

Både level 1- och level 2-handel är tillgänglig i L2 Dealer. Level 1-data visar priser 
direkt från börsen medan level 2 också visar börsernas orderböcker.

Några av de viktigaste funktionerna i L2 Dealer är:

SE HELA ORDERBOKEN
En level 2-skärm visar hela marknadsdjupet för en aktie genom att lista alla köp- 
och säljordrar som finns i marknaden (se sida 5 för mer information).

JÄMFÖR KÖP- OCH SÄLJINTRESSE
Genom att veta hur många ordrar det finns på vardera sida om orderboken kan du 
lättare förutse den framtida riktningen för en aktie. Lägg egna köp- och säljordrar.

Du kan placera dina egna ordrar i kön och smidigt handla direkt med andra 
marknadsaktörer genom att sätta dina egna priser. Därmed har du chansen att 
handla inuti den vanliga spreaden.

TAJMA RÄTT
Om du lägger större ordrar kan du ta marknadslikviditeten med i beräkningen när 
du lägger en order.

BRETT UTBUD AV ORDERTYPER
Plattformen stöder ett brett utbud av avancerade ordertyper. Dessa skiljer sig 
beroende på vilken börs du handlar på.

VAR ANONYM
Du kan vara anonym på marknaden och bryta ned stora ordrar i mindre delar för att 
dölja den totala storleken som annars hade kunna påverka market makerns priser.

DELTA I AUKTIONER
Som level 2-aktör har du möjlighet att delta i aktieauktioner där de bästa priserna 
oftast blir tillgängliga.

Viktigt: L2 Dealer medför en hög risk och användningen kan resultera i förluster 
som överstiger din initiala kapitalinsats. L2 Dealer passar inte alla, så försäkra dig 
om att du helt förstår vilka risker det innebär innan du börjar handla.

 

VÅRA ”DMA”-KONTRAKT 

Det är mycket viktigt att tänka på att även om du handlar på den underliggande 
marknadens pris och orderdjup, så är det fortfarande en CFD du får från oss när du 
lägger en order. Det fungerar så här:

•  Du får åtkomst till vår L2-orderbok som visar hela marknadsdjupet för flera olika 
aktier.

•  Du lägger sedan en order via L2 och vi kontrollerar omedelbart att du har 
tillräckligt med kapital för att täcka transaktionens säkerhetskrav.

•  Om du har tillräckligt med kapital lägger vi en order i vårt namn på marknaden 
och skapar samtidigt en parallell CFD mellan dig och oss.

Det betyder att även om du handlar till marknadens priser, äger du aldrig aktierna 
som är föremålet för din CFD.

Det är viktigt att tänka på att det inte går att ändra eller återkalla en position när 
ordern väl har exekverats. Om du felaktigt eller av misstag har skickat en order är 
du bunden av den storlek och det pris till vilka ordern har exekverats.

UPPFÖRANDEREGLER OCH MARKNADSMISSBRUK 

Eftersom du som level 2-aktör i praktiken handlar direkt på marknaden är du 
skyldig att känna till alla relevanta regler och lagar som gäller för den börs du 
handlar på.

I Storbritannien bör du t.ex. känna till de krav som ställs av Takeover Panel och din 
skyldighet att under vissa omständigheter rapportera positioner. (Mer information 
finns på thetakeoverpanel.org.uk.) Även om du inte får ägarrättigheter till det 
faktiska underliggande instrumentet (utan istället får en CFD från oss) kan det 
finnas tillfällen då du trots detta är tvungen att uppge ditt intresse till Takeover 
Panel i Storbritannien (eller liknande enhet i din jurisdiktion).

Du kommer också att bli bunden av det regelverk som gäller för den börs 
du handlar på. Om du till exempel handlar på Londonbörsen (LSE) bör 
du vara medveten om att vi är bundna av LSE:s regler och att du måste 
undvika alla åtgärder som kan leda till att vi bryter mot dessa regler. Avsnittet 
”General Conduct” i LSE-reglerna är det mest relevanta och finns här: 
londonstockexchange.com/ traders-and-brokers/rules-regulations/core-rules/
core-rules.htm.

Du bör även vara medveten om lokal lagstiftning vad gäller marknadsmissbruk. 
I EU:s förordning nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk, som 
trädde i kraft den 3 juli 2016, anges ett antal beteenden som kan anses utgöra 
marknadsmissbruk. Dessa sammanfattas i bilaga A.

Utöver detta finns det en rad viktiga riktlinjer gällande uppförande när man 
handlar direkt med market makers via en RSP (Retail Service Provider). Dessa 
gäller flera förfrågningar om priskvotering, handel med snabbrörliga aktier samt 
orderstorlekar. En fullständig förklaring finns i bilaga A

.
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2. PLATTFORMEN

SNABBSÖKNING
Använd sökfältet för att snabbt hitta olika finansiella instrument, såsom aktier, 
valutor, råvaror eller OTC-kontrakt.

DICTIONARY
Använd uppslagsboken ”Dictionary” för att hitta aktier – antingen genom att 
bläddra eller genom att söka.

TRADES
Se alla dina öppna ordrar i realtid, plus alla slutförda ordrar så långt tillbaka i tiden 
som du vill.

POSITIONS
En lista över dina öppna positioner och OTC-ordrar att öppna.

WATCHLIST PRO
Spara tid genom att skapa anpassade bevakningslistor med dina favoritaktier och 
använda genvägar för orderfönster.

ALERTS
Ställ in och hantera larm för när priser når dina valda nivåer.

REUTERS NEWS
Ett professionellt nyhetsflöde från Reuters plus nyheter från Australien – sök 
baserat på kod eller ämne.

CHARTS
Ett specialiserat diagrampaket i realtid från IT Finance med ett stort utbud av 
tekniska funktioner.

RESEARCH
Informationskällor om aktier som behandlar priser, diagram, nyheter, fundamentala 
data samt verktyg för investerare från Investors Intelligence, Trading Central och 
Digital Look.

L2 SCREEN
Level 2-skärmar ger dig en fullständig översikt av marknadsdjupet för en aktie, med 
snabb åtkomst till senast visade skärmar från menyfältet.

TRIGGER PAGE
Trigger-sidor visar viktiga data för alla aktiekomponenter i olika index – allt på 
en skärm.

TIME AND SALES
Hitta dagens tradingrapport för valfri aktie, med handelsvolym, pris och ordertyp.

TICKER
Se handelsaktivitet i realtid med det praktiska tickerfältet.

ACCOUNT
Gör insättningar och uttag och hantera inställningar, lösenord med mera – allt på 
ett ställe.

ANPASSA VERKTYGSFÄLTET 

L2-verktygsfältet är helt anpassningsbart. I menyn ”View” kan du välja vilka knappar 
du vill visa samt storleken på texten. Genom att klicka och dra runt objekten i 
verktygsfältet kan du ändra layouten.

Om du vill ha L2 Dealer-plattformen öppen i bakgrunden under dagen, utan att 
det stör dina andra program, kan du dra verktygsfältet till skärmens övre kant, så 
minimeras det till en tunn orange linje efter några sekunders inaktivitet. För att få 
tillbaka verktygsfältet behöver du bara föra musen nära det.

3. HITTA EN AKTIE

SNABBSÖKNING

Använd sökfältet för att snabbt och enkelt hitta valfritt finansiellt instrument.

Ange bara en beskrivning (t.ex. Vodafone) eller en aktiekod (t.ex. VOD.L) så visas 
de 15 bästa träffarna på din sökning direkt medan du skriver i fönstret under.

DICTIONARY: LISTVY 

Om du letar efter en DMA-aktie kan du använda listvyn på följande sätt:

•  Välj ett land i menyn (eller markera ”All”).

•  Ange en del av eller hela symbolen, namnet eller ISIN-koden för aktien. Ju mer 
information du anger, desto färre träffar visas.

•  Dubbelklicka på relevant aktie för att se level 2-priser. En L2-skärm öppnas för aktien, 
med direktåtkomst till hela orderboken

Obs: Genom att högerklicka på en aktie kan du välja bland olika åtgärder, till 
exempel: öppna ett orderfönster för aktien, visa tid och försäljning för aktien eller 
ställa in ett prislarm som läggs till i vyn ”Alerts”. Du kan också dra och släppa aktien 
till en bevakningslista.
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3. HITTA EN AKTIE (FORTSÄTTNING)

DICTIONARY: TRÄDVY 

Du kan också använda trädvyn för att söka bland alla typer av aktier. Skrolla ned till 
kontraktet du vill ha, högerklicka och välj en åtgärd.

”Dictionary” visar alla aktier som IG erbjuder, men för att kunna handla dem kan 
det hända att du ombeds lägga till ytterligare flöden från andra börser om du inte 
redan har åtkomst. 

Från ”Dictionary” kan du snabbt lägga till aktier i dina bevakningslistor för 
smidigare åtkomst. Notera att du även kan söka efter aktier i sökfältet på en 
L2-skärm.

4. L2-SKÄRM
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5. LÄGGA EN ORDER
Du kan lägga en enkel order från en bevakningslista. Andra ordrar måste däremot 
läggas via orderfönstret, som skiljer sig beroende på börs och aktie. För att få 
upp ett orderfönster dubbelklickar du på namnet på en marknad (var som helst i 
plattformen) och väljer ”Add to Deal ticket” i menyn.

HANDLA DMA-AKTIER 

Flikarna överst – för de flesta användare ”SETS/INTERNATIONAL” och ”OTC” – 
ger dig olika alternativ för att handla.

SETS/INTERNATIONAL
(SETS är Londonbörsens orderdrivna handelstjänst för large cap-aktier.)
Längst upp i orderfönstret finns en gul remsa som visar de aktuella bästa köp- och 
säljpriserna samt volym. Informationen uppdateras i realtid så att du kan hålla ett 
öga på det aktuella priset. Det kan därför vara bra att ha orderfönstret öppet så att 
du är redo att handla när önskat pris eller volym visas.

Det går att lämna ordrar att öppna i marknaden, till exempel limitordrar.  
I rullmenyn kan du välja bland tillgängliga ordertyper på marknaden för den 
valda aktien. Fullständig information finns i avsnittet Ordertyper.

I rutan längst ned kan du se detaljerna för ordern som du vill lägga, med 
information om vilken valuta du handlar i, förfallodag samt transaktionens 
kapitalvärde. Här har du också möjlighet att dela upp din order i trancher.

Antalet trancher, pris och förfallodag kan ändras innan du skickar in din order. Priset 
kan justeras med upp- och nedpilarna i rullningslisten till höger. Som med andra 
ordrar på andra marknader kan kvantiteten ändras med hjälp av rutnätssymbolen 
längst ned till vänster.

(Användare med företagskonto ser en rullmeny nedanför där de kan välja 
vilket konto de vill handla med, ”Simple” eller ”Profile”. Detta visas inte för 
vanliga användare.)

För aktieordrar visas de förinställda kvantiteterna i tusental, så om du exempelvis 
klickar på ”5” kommer fältet ”Quantity” att fyllas med 5 000 aktier.

Varje gång du klickar på en siffertangent kommer kvantiteten i ”Quantity”-fältet att 
öka. Om du till exempel vill handla 15 000 aktier, kan du klicka på tangenten ”5” tre 
gånger.

Om du klickar på en annan siffertangent kommer ”Quantity”-fältet att ställas om till 
den nya kvantiteten.

Anger du kvantiteten manuellt kan du snabbt skriva in flera tusental genom att 
bara trycka på bokstaven ”K” på slutet. Så om du vill handla 17 000 aktier, kan du 
ange ”17k” istället för att skriva ”17 000”.

Kvantitet och förfallodatum kan ändras genom att skriva över befintliga data.

Du kan enkelt lägga en Iceberg-order med hjälp av pilen ”Tranche Qty”. Välj 
först storlek på ordern med hjälp av rutnätssymbolen till vänster. Använd sedan 
snurrknappen ”Tranche Qty” för att bestämma hur många trancher din order 
ska delas upp i. Siffran som visas anger antalet aktier i varje tranche. Om du till 
exempel anger 100 000 aktier i fältet ”Quantity” för en Iceberg-order och klickar en 
gång på snurrknappen vid tranche-fältet, kommer fältet ”Tranche Qty” automatiskt 
att visa 50 000 (100 000 x 0,50 = 50 000) och ordertypen ändras till ”Iceberg Day”. 
Klickar du en gång till på snurrknappen vid tranche-fältet kommer antalet att 
minska till 25 000 (100 000 x 0,25 = 25 000) och så vidare.

 

RSP
RSP står för ”Retail Service Provider”. RSP:er är market makers (marknadsgaranter) 
som erbjuder ett pris i en bestämd storlek. Priset är ofta bättre än köp-/säljpriset 
på SETS (i fråga om storlek eller pris) eller kan ge dig möjlighet att handla SETSqx-
aktier online.

För att få en priskvotering från en RSP väljer du ”Buy” eller ”Sell”, anger önskad 
storlek och trycker på”Request Quote”. Du kan inte få ett tvåvägspris.

Intresserade RSP:er svarar med ett pris som förblir giltigt i upp till 15 sekunder. 
Tryck på ”Accept” till höger om det kvoterade priset om du godkänner det, eller 
på ”Cancel Quote”, om du inte vill handla.

Vänligen se till att du är införstådd med uppförandekoden för handel med 
RSP:er!

Mer information finns i Bilaga A.

OTC
Då vi erbjuder en Over-the-Counter-version av en aktie visas en flik med namnet 
”OTC Contract” längst upp i orderfönstret. Priserna som visas i den här delen av 
orderfönstret är desamma som priserna för att handla på börsen, men du kan inte se 
information om marknadsdjup. Notera att för OTC-kontrakt har du möjlighet att lägga 
till en garanterad stopp till din order genom att markera rutan ”Controlled Risk”.

HANDLA OTC-KONTRAKT 

Du kan använda L2 Dealer för att handla ett brett utbud av icke-börshandlade 
produkter (som här och i plattformen kallas för ”Over The Counter”- eller ”OTC”-
kontrakt).

Dessa kontrakt tillhandahålls av oss och när du handlar OTC-kontrakt via L2 
kommer du inte se hela orderboken. Istället kommer vi att agera market maker 
och erbjuda dig köp- eller säljpriser.

Processen för att handla OTC-aktier skiljer sig från hur du handlar andra 
OTC-produkter:

OTC-AKTIER
När ett OTC-kontrakt finns tillgängligt för en aktie syns en OTC-flik i aktiens 
orderfönster. Om du klickar på fliken visas de vanliga alternativen för orderfönstret 
samt ”Controlled Risk”, ”Open a new position” och ”Stops & Limits” som du kan 
använda genom att markera respektive kryssruta. Se avsnittet ovan om att handla 
DMA-aktier för mer information om orderfönster.

 



Sida 6 av 16

IG, L2-tradingmanual, juli 2020 IG är ett registrerat handelsnamn. IG hänvisar till IG Markets Ltd (ett företag registrerat i England och 
Wales med organisationsnummer 04008957 med registrerad adress Cannon Bridge House, 25 Dowgate 
Hill, London, EC4R 2YA) och IG Europe GmbH (ett bolag registrerat i Förbundsrepubliken Tyskland och 

registrerat i Frankfurts handelsregister under nummer HRB 115624 med kontor på Westhafenplatz 1, 60327 
Frankfurt, Tyskland), alltefter sammanhanget. IG Markets Ltd (registreringsnummer 195355) är auktoriserat 

och under tillsyn av Financial Conduct Authority. IG Europe GmbH (registreringsnummer 148759) är 
auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht och Deutsche Bundesbank. 

IG är ett handelsnamn som tillhör IG Markets Ltd. Den svenska filialen är registrerad hos Finansinspektionen.

HANDLA OTC-KONTRAKT (FORTSÄTTNING) 

ÖVRIGA OTC-KONTRAKT
Övriga OTC-kontrakt som inte är aktier (du hittar dem i ”Dictionary”-trädvyn) handlas 
via särskilda orderfönster som gör det snabbt och smidigt att öppna positioner.

De aktuella köp- och säljpriserna visas i 
den gula remsan i den övre delen av 
orderfönstret.

ÖPPNA EN POSITION
Det finns tre olika ordertyper att välja 
mellan: ”At Quote”, ”Limit” och 
”Stop”. Observera att OTC-limitordrar 
och OTC-stoppordrar fungerar lite 
annorlunda än motsvarande DMA-
ordrar.

AT QUOTE
”At Quote” – som är valt i orderfönstret 
ovan – är den enklaste typen av order 
som innebär att du vill sälja eller köpa 
till det rådande köp-/säljpriset. Om du 
klickar på knappen ”Submit” innebär 
det att du köper två kontrakt till det 
aktuella säljpriset. (Observera att detta 
inte är en ”till bästa pris”-order.) Även 
om det är ovanligt kan det hända att en 
”At Quote”-order nekas om marknaden 
har rört sig mycket snabbt. När ordern 
har bekräftats visas rubriken ”Order 
Report” i grönt. Denna kan utökas om 
du vill se fullständig information om 
ordern som du har lagt.

En limitorder på en OTC-marknad är en begäran om att handla till ett mer 
fördelaktigt pris än det aktuella priset. För att en limitorder ska fyllas måste OTC-
priset handlas genom ordernivån.

Fälten ”Limit Level” och ”Good Until” aktiveras när du väljer ”Limit” från menyn 
”Order Type”. Ange nivån som ordern ska fyllas på i fältet ”Limit Level”. Ordern 
öppnas automatiskt som en GTC-order (Good till Cancelled).

Notera att en siffra visas i fältet ”Opening Spread”. Om din limitorder fylls kommer 
du att handla på nivån som du angav i fältet ”Price”, plus (om du köper) eller minus 
(om du säljer) öppningsspreaden.

Anta till exempel att du har öppnat ett orderfönster för FTSE 100 Cash och det 
rådande köp-/säljpriset är 7598/7599. Du väljer ”Limit” från menyn ”Order Type”, 
markerar ”Sell” och anger sedan ”1” i fältet ”Lots” och ”7650” i fältet ”Limit level”. 
Du väljer ”GTC” från menyn ”Good Until” och klickar på ”Submit” för att lägga din 
order. ”Order Report”-rubriken längst ned i orderfönstret visar ”Processing” och blir 
sedan grön när ordern har godkänts (du kan utöka fältet för att se mer information). 
När ordern har godkänts innebär det att du har en order att öppna för att sälja ett 
kontrakt av FTSE 100 Cash på nivån 7650. Ordern fylls alltså om säljpriset stiger till 
över 7650, dvs. du säljer då ett kontrakt till 7650.

STOPPORDRAR
En stopporder på en OTC-marknad är en instruktion om att handla om marknaden 
når en mindre fördelaktig nivå än det rådande priset.

Att lägga en stopporder via orderfönstret fungerar på liknande sätt som för en 
limitorder. Fälten ”Stop Level” och ”Good Until” aktiveras när du väljer ”Stop” i 
menyn ”Order Type”. Ange nivån som stoppordern ska fyllas på i fältet ”Stop Level”. 
Ordern öppnas automatiskt som en GTC-order (Good till Cancelled).

Om din stopporder fylls innebär det att du handlar på nivån som du angav i fältet 
”Stop Level”. Eftersom du handlar på marknaden kan nivån som ordern fylls på 
utsättas för slippage, dvs. att ordern fylls på en sämre nivå än den som du angav.

ÖPPNA POSITIONER
När du har öppnat en position visas den på skärmen ”Positions” i L2 Dealer. På 
den här skärmen kan du se information om positionen, bland annat vilken nivå du 
handlade på, storlek, vinst/förlust samt eventuella stopp och limits som lagts till 
positionen. Bredvid öppna positioner syns en grön stängningsknapp. Om du klickar 
på den öppnas ett orderfönster för att stänga positionen (rätt riktning och minsta 
storlek för att kvitta positionen kommer att vara förvalda).

ENKLICKSHANDEL
Så fungerar det
Enklickshandel för sektorer och marknader är en unik funktion för OTC-kontrakt. Det 
krävs inget orderfönster: så fort du ser ett pris som du vill ha klickar du bara på det för 
att handla. Du kan antingen handla på aktuell prisnivå och med det förvalda antalet 
kontrakt genom att klicka på aktuellt köp-/säljpris, eller så kan du lägga en köp-/
säljorder att öppna på vanligt sätt genom att klicka på knappen ”Bid” eller ”Offer”.

AKTIVERA ENKLICKSHANDEL
Den här funktionen kan aktiveras (och inaktiveras) från menyn som visas när du 
högerklickar på valfri OTC-skärm i L2. Om du har flera konton kan du också välja 
förvalt konto för dina enklicksordrar.

Varning: Om du har aktiverat enklickshandel skickas en begäran om 
godkännande till oss så fort du klickar på ett köp- eller säljpris. Ingen 
ytterligare skärm visas och du kommer inte heller att kunna avbryta din 
begäran om att köpa eller sälja. Av dessa skäl bör du vara extra försiktig när 
enklickshandel är aktiverat.

ÖPPNA EN NY POSITION
”At Quote”-ordrar som exekveras kvittas automatiskt mot positioner i motsatt 
riktning. Om du däremot markerar rutan ”Open a new position”, kommer ordrar 
att öppnas som nya positioner oberoende av dina befintliga positioner.

Låt säga att du tidigare har köpt ett kontrakt på FTSE 100 och nu vill sälja ett 
kontrakt på FTSE 100 ”At Quote”. Dina positioner kommer att kvittas mot varandra 
för att ge vinst eller förlust. Om du hade markerat rutan ”Open a new position” 
när du sålde ditt kontrakt, skulle du inte ha gjort någon vinst eller förlust vid det 
här tillfället. Istället hade du haft två öppna positioner i motsatta riktningar: ett 
långt kontrakt och ett kort kontrakt. Även om du egentligen inte har någon faktisk 
exponering mot marknaden, har du ändå möjlighet att välja när eventuella vinster/
förluster ska realiseras.
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HANDLA OTC-KONTRAKT (FORTSÄTTNING) 

ORDRAR ATT STÄNGA
Om du vill lämna en stopp- eller limitorder för att stänga en befintlig position går 
du till skärmen ”Positions” och klickar på den gröna redigeringsknappen bredvid 
positionen.

Väljer du en stopp eller limit via fältet ”Order Type” öppnas alltid en ny position 
om ordern är fylld. Du kan alltså inte använda den här funktionen för att lämna 
ordrar som ska stänga befintliga positioner.

Istället finns det andra stopp- och limitfält i orderfönstret som används för att lägga 
till stopp och limits till nya positioner som du öppnar.

Exempel
Du öppnar ett orderfönster för indexet Wall Street. De kvoterade priserna är 26 
000/26 004. Du väljer ”Limit” i fältet ”Order Type”, klickar för att köpa två kontrakt 
och anger ordernivån ”25 950”. Du anger också ”75” i fältet ”Limit Dist.”. Sedan 
klickar du på ”Submit” och får en bekräftelse på att ordern har lagts. Om köppriset 
för Wall Street sjunker under 25 950, öppnas en ny position för att köpa två 
kontrakt på 25 950. Din position har en limit applicerad som anger att positionen 
ska stängas om köppriset går över 26 025 (75 punkter från öppningsnivån 25 950). 
Om köppriset mycket riktigt går förbi 26 025, innebär det att du säljer två kontrakt 
för att stänga din position.

KONTROLLERAD RISK
En position med kontrollerad risk 
(”Controlled Risk”) har en särskild typ av 
stopporder som hör till den. Kostnaden 
för en Controlled Risk-position är något 
högre, men för den extra avgiften är 
du garanterad att din stopporder alltid 
fylls på din exakta stoppnivå (om priset 
når den) samt att den inte påverkas av 
slippage. Detta gäller alltid, även på 
natten eller när den underliggande 
marknaden är stängd, och även om det 
sker ett ”gap” och priset hastigt rör sig 
förbi din stoppnivå.

Om en premie tas ut för en Controlled 
Risk-position debiteras denna när 
ordern öppnas (observera att för OTC-
aktieordrar utgår ett courtage istället för 
en spread. Därför debiteras du en extra 
premie för en Controlled Risk-position). 
Om du markerar rutan ”Guaranteed” 
i orderfönstret visas premien som du 
får betala för att öppna ordern bredvid 
kryssrutan.

För vissa marknader, däribland optioner, 
är Controlled Risk-positioner inte 
tillgängliga. Detaljerad information om 
avgifter för positioner med kontrollerad 
risk finns i avsnittet ”Contract Details” på 
l2dealer.com.

6. ORDERTYPER 
Vilka ordertyper som finns tillgängliga i L2 beror på vilken börs du handlar. Även 
definitionerna av ordrar med snarlika namn kan skilja sig. Det är viktigt att du 
har förstått vad de olika ordertyperna betyder innan du använder dem. I det här 
avsnittet förklarar vi de olika ordertyperna som kan handlas på Londonbörsen (LSE).

LSE
Förklaringarna avser den här orderboken från Vodafone (VOD.L).

Det finns i princip tre olika metoder för att skapa en transaktion:

• Limit  • Market

• Iceberg

Ditt val kommer att påverka hur ordern exekveras. Transaktionernas giltighetstid 
bestäms av den ordertyp som används för att ändra dem. På LSE är dessa:

• Fill or Kill  • Good Till Cancel

• Execute & Eliminate  • At the Auction

• Date   • At the Open

• Day   • At the Close

• Good For Auction  • At Best

Alla dessa ordertyper finns tillgängliga på LSE och förklaras nedan:

LIMITORDRAR
En Limit-order är en order med angiven storlek och pris som fylls, helt eller delvis, 
mot kvalificerade ordrar. Om en del av ordern inte fylls läggs denna del till i 
orderboken. Exempel: En limitorder om att köpa 20 000 aktier på 154,72 exekveras 
genom att 16 481 aktier köps på 154,72. De återstående 3 519 aktierna läggs 
då som en order att köpa. Den gula remsan visar därmed 3 519 aktier som en 
köporder på 154,72 mot 15 677 aktier som en säljorder på 154,74.

Du kan låta orderfönstret beräkna antalet aktier i din order genom att ange det 
nominella beloppet som du vill investera och ditt limitpris.
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6. ORDERTYPER (FORTSÄTTNING)

MARKNADSORDRAR
En Market-order används bara vid auktioner, normalt före öppning eller vid 
stängning.

TRANCHE-ANTAL (ICEBERG-ORDRAR)
”Tranche” betyder bokstavligen ”skiva”. Den här funktionen kan användas för att 
dela upp en order i mindre delar som har mindre påverkan på orderboken än om 
hela ordern var synlig. Till exempel skulle en order om att köpa 100 000 aktier i en 
smal orderbok kunna leda till att många säljare drar tillbaka dina ordrar. Ordern 
skulle istället kunna delas upp i fem trancher om 20 000 aktier vardera för att dölja 
den totala storleken på ordern.

FILL OR KILL
En order fylls antingen helt eller nekas. En Fill or Kill-order om att köpa 20 000 
aktier från orderboken ovan på 154,72 skulle därför inte resultera i någon åtgärd 
och ordern skulle stängas. En order om att köpa 15 000 aktier på 154,72 skulle 
däremot fyllas och sedan stängas.

EXECUTE & ELIMINATE
För den här typen av order exekveras en så stor andel som möjligt på den angivna 
nivån och resten annulleras. Om du lägger en order om att köpa 20 000 aktier 
på 154,72 från orderboken ovan, köper du 16 481 aktier på 154,72 och resten av 
ordern annulleras.

DATE
En Market-, Limit- eller Iceberg-order med giltighetstiden Date förblir aktiv fram 
till datumet som du angav när du öppnade positionen. Anta att du lägger en order 
om att köpa 20 000 aktier på 154,50 och anger ett datum två veckor framåt i tiden. 
Om marknaden inte uppfyller dina villkor fram till det här datumet, annulleras 
ordern. Om ordern fylls under dessa två veckor, tas den bort från marknaden så fort 
den har fyllts.

DAY
En Market-, Limit- eller Iceberg-order med giltighetstiden Day förblir aktiv fram till 
slutet på handelsdagen, då den stängs. Om din order fylls innan stängning tas den 
bort från marknaden så fort den har fyllts.

GOOD FOR AUCTION
Good For Auction är en typ av limitorder som enbart kan handlas under 
auktionsperioder.

GOOD AT THE AUCTION
Ordrar läggs på bästa pris, enbart under auktionsperioder.

GOOD TILL CANCEL
En Good Till Cancel-order är en order om att köpa eller sälja en aktie till ett fast 
pris. Den förblir aktiv tills den fylls eller tills du bestämmer dig för att annullera den. 
Dessa ordrar har normalt en maximal giltighetstid på 90 dagar.

AT THE OPEN
En order som ska exekveras på marknadens öppningsauktion, antingen till 
öppningspriset eller så nära öppningspriset som möjligt.

AT THE CLOSE
En order som ska exekveras på marknadens stängningsauktion, antingen till 
stängningspriset eller så nära stängningspriset som möjligt.

ALGORITMISKA ORDRAR 

En algoritmisk order, eller algo-order, är en elektronisk handelsstrategi som 
analyserar orderboken åt dig och som exekveras automatiskt utifrån olika 
förbestämda kriterier.

L2 erbjuder fyra typer av algo-ordrar:

• Time Weighted Average Price (TWAP)

• Volume Weighted Average Price (VWAP)

• Volume in Line

• UBS TAP

Genom att använda en algoritm kan du minska din orders prispåverkan eftersom 
ordern bryts ned i slumpmässiga enheter som exekveras gradvis, så att du kan 
utnyttja både synlig och mörk likviditet. Algo-ordrar använder också teknik av 
samma typ som investmentbanker för att bekämpa gaming och minimera din 
marknadspåverkan.

Beroende på vilken order du använder kommer algoritmen att utföra ordern till 
genomsnittspriset eller bara skicka en procentandel av volymen mellan en angiven 
start- och sluttid.

Time Weighted Average Price (TWAP)

Den här strategin mäts till en linjär exekveringsprofil över en angiven tidsperiod 
(minst en minut). Den använder ”diskretion” när den exekverar ordern och behöver 
därför inte korsa spreaden lika många gånger.

• Krav: Orderstorlek.

•  Konfigurerbart: Limit (inklusive limitpris) eller Market, start- och sluttid, med 
möjlighet att delta i öppnings- och stängningsauktioner.

•  Valfritt: Completion Price (det pris på vilket du accepterar att algoritmen 
åsidosätter andra parametrar för att fylla hela ordern omedelbart), Percentage of 
Volume (maximal deltagandekvot).

Volume Weighted Average Price (VWAP)
Den här algoritmen är utformad för att identifiera VWAP-riktvärdet mellan den 
angivna start- och sluttiden. Detta uppnås genom att välja den förväntade 
volymprofilen över tidsperioden.

• Krav: Orderstorlek.

•  Konfigurerbart: Limit (inklusive limitpris) eller Market, start- och sluttid, med 
möjlighet att delta i öppnings- och stängningsauktioner.

•  Valfritt: Completion Price (det pris på vilket du accepterar att algoritmen 
åsidosätter andra parametrar för att fylla hela ordern omedelbart), Percentage of 
Volume (maximal deltagandekvot).

Volume in Line
Den här strategin kallas ibland även för Percentage of Volume (POV) eller 
Participation Order. Den försöker att delta i volymen på marknaden vid en 
procentandel som du anger (mellan 1 % och 50 %). Att korsa spreaden upprepade 
gånger för att bibehålla målet skulle försämra exekveringskvaliteten, så algoritmen 
får därför använda diskretion för att utnyttja gynnsamma villkor.

• Krav: Orderstorlek, Percentage of Volume (maximal deltagandekvot).

•  Konfigurerbart: Limit (inklusive limitpris) eller Market, start- och sluttid, med 
möjlighet att delta i öppnings- och stängningsauktioner.

•  Valfritt: Completion Price (det pris på vilket du accepterar att algoritmen 
åsidosätter andra parametrar för att fylla hela ordern omedelbart).

UBS TAP
En TAP-order fungerar på liknande sätt som en Volume in Line-order, men arbetar 
på en angiven nivå eller utifrån en viss grad av ”urgency” (snabbhet/aggressivitet) 
för att fastställa deltagandekvoten. Den kontrollerar också tillgänglig likviditet i 
UBS dark pools samt exekverar på börsen.

• Krav: Orderstorlek, Urgency (låg till hög).

•  Konfigurerbart: Limit (inklusive limitpris) eller Market, start- och sluttid, med 
möjlighet att delta i öppnings- och stängningsauktioner.

•  Valfritt: Completion Price (det pris på vilket du accepterar att algoritmen 
åsidosätter andra parametrar för att fylla hela ordern omedelbart), Percentage of 
Volume (maximal deltagargrad).

Noter
1.  Start- och sluttider för ordrar måste anges i lokal tid för den relevanta börsen och 

inte i användarens tidzon. Om ingen starttid anges börjar ordern att bearbetas 
omedelbart. Om ingen sluttid anges kommer ordern att bearbetas fram till slutet 
på dagens huvudsession eller fram tills att den fylls, beroende på vilket som 
infaller först.

2.  ”Completion Price” och möjligheten att delta i dagens öppnings- och 
stängningsauktion (”Include Open/Close”) är inaktiverade för amerikanska och 
kanadensiska algo-ordrar.

.
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7. VERKTYG OCH FUNKTIONER 

NYHETER FRÅN REUTERS 

För att se nyheter från Reuters klickar du på knappen 
”Reuters News” i navigeringsfältet i L2.

Vill du ha nyheter om en specifik marknad eller ett 
specifikt ämne och kan koden (t.ex. BARC.L för 
London-noterade Barclays), anger du den på Reuters-
skärmen och klickar på ”Go”.

Om du inte kan koden för marknaden klickar du istället på fliken ”For A News Code” 
och anger din sökterm. Om du till exempel skriver ”Vodafone” får du fram ”VOD.L”. 
Klicka på en artikel som du är intresserad av, så öppnas den i ett nytt fönster.

REALTIDSDIAGRAM

För att komma åt diagram klickar du på knappen 
”Charts” i navigeringsfältet i huvudvyn i L2.

När innehållet har hämtats får du åtkomst till ett enormt 
utbud av funktioner för att visualisera marknaderna. 
Klicka på menyn ”Help” i verktygsfältet ”ITCharts” och 
välj ”Help Manual”.

MARKNADSKOMMENTARER 

Få tillgång till expertanalyser genom att klicka på 
knappen ”Research” i L2-verktygsfältet, så öppnas 
sidorna för Investor’s Intelligence och Trading Central.

EKONOMISK KALENDER OCH 
AUTOCHARTIST
Den ekonomiska kalendern visar alla viktiga 
nyhetshändelser som kan tänkas påverka marknaderna 
under dagen. AutoChartist är ett mer avancerat 
diagrampaket som ger dig möjlighet att använda 
tekniska signaler för att hitta tradingmöjligheter.

TRADING CENTRAL
Trading Central är en ledande leverantör av investeringsanalyser. L2 ger dig 
tillgång till Trading Centrals tekniska strategier för aktier, index, marknader med 
fast avkastning, valuta och råvaror.

Trading Centrals dagliga tekniska rapporter redogör för analytikernas insikter och 
beräknade prisrörelser samt den metodik som används för att komma fram till 
slutsatserna.

TRIGGER-SIDOR 

Trigger-sidorna är det bästa sättet att övervaka stora sektioner av marknadsdata 
i realtid. Från dessa sidor kan du sedan snabbt välja specifika aktier som du 
vill titta närmare på. Varje Trigger-sida visar en omfattande lista över priser för 
enskilda aktier samt prisförändringar för större aktieindex. Det ger dig möjlighet 
att övervaka fluktuationer i realtid för ett helt index och handla direkt på något av 
priserna som visas.

Du kommer åt Trigger-sidorna från huvudmenyfältet. Klicka på knappen ”Trigger” 
och välj en börs i listan.
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TRIGGER-SIDOR  (FORTSÄTTNING)

När Trigger-sidan har öppnats behöver du bara dubbelklicka på valfri aktie i listan, 
så öppnas en L2-skärm för den aktien.

Därifrån har du direktåtkomst till hela orderboken och möjlighet att handla på 
aktien. Du kan ha valfritt antal Trigger-sidor öppna i bakgrunden medan du handlar 
på en specifik aktie för att hålla ett öga på utvecklingen.

Du kan också visa hela orderboken genom att högerklicka på en aktie och välja 
”Add To L2 Screen”. Slutligen har du även möjlighet att öppna ett orderfönster 
eller tickdiagram för aktien samt dra och släppa valfri aktie till din bevakningslista.

TICKER 

Funktionen Ticker visar kontinuerliga realtidspriser i ett 
kompakt fönster som tar upp lite plats i din plattformslayout. 
Du kan skapa upp till tre Ticker-skärmar i L2 Dealer med hjälp 
av listan över förvalda börser. Alternativt kan du använda 
Watchlist Pro för att skapa en helt egen Ticker.

För att komma åt Ticker klickar du på knappen ”Ticker” i 
verktygsfältet i L2 Dealer.

POSITIONS-FÖNSTRET 

Om du klickar på knappen ”Positions” öppnas fönstret 
”Positions” där du kan:

•  Se detaljerad information om dina öppna ordrar och ordrar 
att öppna.

• Redigera stopp- och limitordrar.

• Stänga positioner.

Du hittar bland annat information om vilken nivå du har handlat på, 
positionsstorlek, din dagliga och totala vinst/förlust samt eventuella stopp- och 
limitordrar. Använd knappen ”Aggregate” för att slå samman valfria positioner, så 
får du en översikt av din exponering mot ett enskilt instrument. Växla mellan att 
visa din vinst/förlust på varje position i antingen instrumentets lokala valuta eller 
i din lokala basvaluta med hjälp av ikonen ”Currency Converter” längst ned till 
vänster i fönstret. 

EXPORTERA POSITIONSDATA FRÅN FÖNSTER

Det finns två olika alternativ för att exportera positioner till ett program utanför L2 
Dealer:

•  Markera flera rader som du vill kopiera och högerklicka för att få upp en meny 
där du kan kopiera informationen och klistra in den i valfritt program.

•  Välj ”Export” för att skapa en fil på din dator med alla positioner i ditt fönster, 
med samma formatering.

Den här funktionen ger dig en lättläst verifieringskedja för enskilda ordrar som 
visas i L2 Dealers TradeBook

.

TRADEBOOK 

TradeBook listar din tradinghistorik, med pågående ordrar i den övre panelen och 
slutförda ordrar (fyllda, nekade eller borttagna) i den nedre panelen. Det ger dig 
en översiktsbild av resultaten för dina aktuella transaktioner, med handelsstorlek, 
pris och förfallodatum.

ANPASSA DIN TRADEBOOK
Du kan anpassa din TradeBook genom att filtrera kolumnerna utifrån fält för att 
lättare hitta transaktioner. Klicka bara på valfri gul rubrik och använd sökfältet för 
att hitta ett filter.

Om du exempelvis vill söka efter transaktioner utifrån symbol, klickar du på 
rubriken ”Symbol” och väljer den du vill ha.

Ta bort alla filter genom att klicka på knappen ”Clear Filter”.

Du kan skapa flera TradeBooks, var och en med egna anpassningsbara filter, för 
maximal flexibilitet. Dessa sparas varje gång du stänger L2 Dealer och finns kvar 
när du startar nästa session.

KOMMENTARER OCH PÅMINNELSER
Du kan lägga till en kommentar till valfri transaktion för att spara viktiga 
anteckningar och påminnelser. För att göra det högerklickar du på en transaktion 
och öppnar fönstret ”Comment”.

EXPORTERA DIN TRADEBOOK
Det finns två olika metoder för att exportera dina transaktioner till ett program 
utanför L2 Dealer. Du kan markera flera rader som du vill kopiera och högerklicka 
för att få upp en meny där du kan kopiera informationen och klistra in den i valfritt 
program. Alternativt kan du välja ”Export” för att skapa en fil på din dator med alla 
synliga transaktioner i din TradeBook, med samma formatering.

TRADE AUDIT 

Spårar varje steg av din order och gör det möjligt att enkelt överföra 
informationen till Excel och liknande Microsoft Windows-program.

 



Sida 11 av 16

IG, L2-tradingmanual, juli 2020 IG är ett registrerat handelsnamn. IG hänvisar till IG Markets Ltd (ett företag registrerat i England och 
Wales med organisationsnummer 04008957 med registrerad adress Cannon Bridge House, 25 Dowgate 
Hill, London, EC4R 2YA) och IG Europe GmbH (ett bolag registrerat i Förbundsrepubliken Tyskland och 

registrerat i Frankfurts handelsregister under nummer HRB 115624 med kontor på Westhafenplatz 1, 60327 
Frankfurt, Tyskland), alltefter sammanhanget. IG Markets Ltd (registreringsnummer 195355) är auktoriserat 

och under tillsyn av Financial Conduct Authority. IG Europe GmbH (registreringsnummer 148759) är 
auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht och Deutsche Bundesbank. 

IG är ett handelsnamn som tillhör IG Markets Ltd. Den svenska filialen är registrerad hos Finansinspektionen.

WATCHLIST PRO 

Med Watchlist Pro kan du bygga flera dynamiska portföljer. Du kan dra och släppa aktier från orderfönster eller Trigger-sidor till en bevakningslista: dra helt enkelt aktiens 
namn till valfri bevakningslista, så överförs all information.

För att enklare hantera dina portföljer kan du importera och exportera data mellan 
Watchlist Pro och program såsom Word eller Excel. Kopiera helt enkelt från ett 
program och klistra in i ett annat. Om du har en lista med aktier och respektive 
koder i ett kalkylblad eller dokument, behöver du bara klippa ut och klistra in den 
i en bevakningslista, så söker funktionen efter aktierna och ger dig omedelbar 
tillgång till dem.

I Watchlist Pro kan du visa ett urval av aktier som du är intresserad av och handla på 
dem utan att behöva öppna ett orderfönster. Klicka på knappen ”Show Trading” 
och använd sedan vänstermenyn för att välja ordertyp, köpa eller sälja, önskat pris 
och kvantitet.

Du kan redigera värdena genom att klicka på respektive kolumn och ange din 
information. När du är nöjd klickar du på knappen ”Send” i slutet på instrumentets 
rad. Om du vill handla flera aktier samtidigt anger du informationen och klickar 
sedan på knappen ”Send All” längst ned på skärmen.

För att spara informationen i din bevakningslista till ett dokument eller kalkylblad 
klickar du på den översta aktien i högerkolumnen, trycker på skifttangenten och 
skrollar nedåt tills alla aktier du vill ha med är markerade.

Högerklicka, välj ”Copy” och klistra sedan in informationen i ditt Word- eller 
Excel-dokument.
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LARM 

Med L2 Dealers fullt anpassningsbara larm slipper du lägga tid på att bevaka 
marknaderna – funktionen gör det åt dig och informerar dig så fort dina angivna 
marknadsvillkor är uppfyllda.

Välj bara den marknad som du vill övervaka i fältet ”Stock” genom att skriva in 
koden. En ruta visas med aktier som matchar din sökning. Välj sedan vilka triggers 
du vill använda – till exempel köp- och säljnivåer, nettoförändring och 
procentförändring – och nivåerna för dina triggers i fälten ”Level” och ”Condition”. Slutligen kan du välja vilken åtgärd larmet ska utföra när det triggas, till exempel: 

visa relevant L2-skärm, orderfönster, nyhetsartikel, tickdiagram eller Time & Sales-
diagram, blinka eller anvisa L2 Dealer att spela upp ett ljud.

Du kan också ställa in larm från många av de befintlig L2-skärmarna med hjälp av 
högerklicksmenyn.

8. SAKER ATT TÄNKA PÅ 

L2 LÄMPAR SIG ENDAST FÖR ERFARNA TRADERS
L2 är vår plattform för mer erfarna traders. L2 Dealer är mer komplicerad 
och medför större risk än en standardplattform för OTC-handel med CFDs*. 
Plattformen är därför inte lämplig för alla. Innan du registrerar dig för L2 Dealer bör 
du säkerställa att du har goda kunskaper och god förståelse för plattformen och de 
extra risker som den medför.

L2 DEALER MEDFÖR YTTERLIGARE RISK I FÖRHÅLLANDE TILL 
VÅR STANDARDPLATTFORM FÖR CFD-HANDEL
Som förklarat i avsnitt 1 är den slutprodukt som du får via L2 Dealer-plattformen 
samma produkt som du får via vår standardplattform för OTC-handel med CFDs (dvs. 
en CFD hos oss). Riskerna förknippade med själva produkten är därmed i stort sett 
samma för de båda plattformarna. Men det sätt på vilket du får en CFD via L2 Dealer 
skiljer sig från, och är mer komplicerat, än det sätt på vilket du får en CFD via vår 
standardplattform för OTC-handel med CFDs. Därför medför L2 Dealer extra risker.

L2 DEALER ÄR KOMPLICERAD
L2 Dealer ger dig möjlighet att visa hela orderboken och är därmed mer komplex 
än prisskärmen i en vanlig OTC-plattform för CFD-handel.

DU MÅSTE KÄNNA TILL BÖRSREGLER OCH LAGAR
Vi medger dig åtkomst till L2 Dealer och tillåter att du handlar den underliggande 
marknaden i vårt namn, på villkoret att du samtycker till att bära ansvaret för att ha 
kunskap om alla regler och lagar som är relevanta för börsen som du handlar på. 
Detta inbegriper börsregler (t.ex. LSE:s regler), regler för röjande av intressen (t.ex. 
Takeover Panel Rules) samt regler för uppförande på marknaden (t.ex. regler för 
insiderhandel och marknadsmissbruk). 

Enligt villkoren i vårt kundavtal är du skyldig att betala ersättning till oss för förlust, 
avgift, böter, straffavgift eller liknande pålaga som vi kan komma att belastas 
med (inklusive till följd av din underlåtenhet att följa börsregler och -lagar) av 
någon börs, underliggande marknad eller annan reglerande myndighet som 
på något sätt har samband med att du öppnar eller stänger en transaktion eller 
någon sammanhängande transaktion som vi gör för att hedga din transaktion. 
För att undvika oklarheter gäller denna ansvarsförbindelse för samtliga avgifter 
för återkallelse, lån eller återköp för en aktie som påförs oss av en underliggande 
marknad i samband med en transaktion som du har gjort. Vid konflikt mellan dessa 
villkor och bestämmelserna i kundavtalet, skall bestämmelserna i kundavtalet 
ha företräde.

DU MÅSTE KÄNNA TILL RSP-UPPFÖRANDEKOD
Om du väljer att handla med RSP:er via L2 Dealer måste du förstå och följa 
uppförandekoden för handel med RSP:er.

MISSTAG KAN INTE GÖRAS OGJORDA
Eftersom vi tar en egen position på den underliggande marknaden för att kunna 
tillhandahålla dig ett parallellt kontrakt, kan du inte ändra eller annullera din order 
när den väl har exekverats. Kontrollera därför extra noga att du anger rätt storlek 
och pris när du lägger en order. Om du felaktigt eller av misstag har skickat en 
order är du bunden av den storlek och det pris till vilka ordern har exekverats.

L2 DEALER KAN MEDFÖRA VISSA AVGIFTER
Innan du börjar handla via L2 Dealer bör du se till att du fullt ut förstår vilka 
kostnader det medför. Beroende på vilken börs du vill handla kan du bli skyldig 
att betala vissa avgifter för dataanvändning. Kontakta oss för mer information om 
dessa kostnader samt courtage och finansieringsavgifter.

* Dvs. en plattform som inte visar marknadsdjup och där köp- och säljpriserna kommer från CFD-
leverantören.
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9. L2 FOREX DIRECT 

INLEDNING 

L2 Forex Direct är en handelstjänst på professionell nivå för IGs institutionella 
kunder och professionella kunder som handlar valuta i stora volymer. L2 Forex 
Direct är tillgängligt på L2-plattformen, men är varken lämpligt eller tillgängligt för 
alla L2-kunder.

L2 Forex Direct underlättar valutahandeln med CFDs genom att hämta priser från 
IGs likviditetspool Currenex. Med L2-plattformen kan våra kunder dra nytta av alla 
fördelar med vår flerbanksportal samt Currenex egen likviditet och därmed handla 
direkt från orderboken i vårt namn och samtidigt automatiskt skapa en CFD-
position hos IG.

Det fungerar så här: För att aktivera Forex Direct på ditt IG-konto måste du först 
aktivera funktionen i kontoinställningarna i L2 via ”My Account”/”Settings”. När du 
skickar en order via L2 mot vår orderbok kontrollerar vårt system omedelbart att du 
har tillräckligt med kapital för att genomföra transaktionen. Om ordern godkänns 
skickar IG en parallell order till Currenex-marknaden och du ingår samtidigt en 
CFD-transaktion med oss. Vårt system skapar parallella versioner av alla ordrar och 
transaktioner och ger dig en exakt motsvarande CFD-position på OTC-marknaden. 
(Fråga efter mer information eller besök vår webbplats om CFD-kontrakt som 
handlas OTC.)

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER 

KONTRAKT OCH KONTRAKTSSTORLEKAR
L2 Forex Direct-transaktioner som görs via L2-plattformen handlas i 
standardkontrakt. Ett standardkontrakt motsvarar 100 000 enheter av den 
förstnämnda valutan. Om du vill veta mer kan du läsa produktinformationen på vår 
webbplats eller ringa vår kundservice.

ENKLICKSHANDEL
För att kunna handla snabbare har du möjlighet att konfigurera varje orderfönster 
för enklickshandel genom att högerklicka på orderfönstret och välja antingen läget 
”Limit-Day” eller ”MKT” under alternativet ”One Click Dealing” eller ”Global 
Options”.

Vid enklickshandel i läget Limit-Day skickas din order till börsen som en Good For 
Day-limitorder på det priset som du klickar på. Om priset som du klickar på är 
tillgängligt i den angivna storleken kommer din order alltså att exekveras. Om 
däremot den totala angivna storleken inte är tillgänglig på priset som du klickade 
på, eller om marknaden rör sig, exekveras din order upp till tillgänglig storlek. 
Resterande del omvandlas till en order att öppna på den prisnivå som du klickade 
på, och som är giltigt fram till slutet på dagen (kl. 23.00 svensk tid). Du kan givetvis 
när som helst ändra eller annullera en order eller resterande del av en order.

Vid enklickshandel i läget MKT skickas en instruktion om att handla marknaden på 
det rådande marknadspriset och med den storlek som du angett. I vissa fall kan 
det därför hända att din order exekveras på ett annat pris än det du klickade på 
eftersom marknaden har rört sig.

Observera att varje enklicksorder i Limit-Day eller MKT bokas som en position på 
genomsnittspriset som du får för transaktionen. Delvisa fyllningar bokas alltså inte 
som separata transaktioner.

Limit-Day-ordrar som har fyllts delvis kommer inte att bokas till ditt konto förrän 
hela ordern har fyllts eller den resterande delen (om du har fått en delvis fyllning) 
har annullerats.

ORDERFUNKTIONALITET
L2-plattformen ger dig möjlighet att handla ett brett utbud av ordrar, däribland 
Market, Stop, Limit och At Best, som alla kan läggas antingen som GTC eller Good 
for Day via menyn i orderfönstret.

Vidare kan du i L2-plattformen även välja om dina stoppordrar ska triggas på köp- 
eller säljpriset.

Tänk dig exempelvis att det rådande köp-/säljpriset för GBP/USD är 1,30076 – 
1,30077. Du lägger en stopporder om att köpa 50 kontrakt av GBP/USD på 1,3009 
och anger att din stopp ska triggas på köppriset. Din order triggas alltså när 
marknadens köppris når 1,3009. Vi kommer då att exekvera ett köp av 50  GBP/
USD-kontrakt till marknadens pris åt dig.

Om du istället hade valt att låta din stopporder triggas på säljpriset, skulle din 
order ha triggats när marknadens säljpris nådde 1,3009. Vi skulle då ha köpt 50 
kontrakt av GBP/USD till det rådande marknadspriset.

Notera att alla Good for Day-ordrar är giltiga fram till kl. 23.00 svensk tid, då de 
annulleras.

Alla ordrar utom GTC-ordrar bokas till ditt konto till genomsnittspriset som 
exekveras för ordern. Ingen del av en order fylls förrän hela ordern har exekverats 
eller om ordern (om den har blivit delvis fylld) har annullerats.

GTC-ordrar bokas till ditt konto direkt efter hand som varje delvis fyllning 
exekveras.

MARKNADSDJUP
I orderfönstret kan du se upp till tio nivåer i orderboken för varje valutapar och 
därmed följa utvecklingen för dina ordrar.

Marknadsdjupet visar kvantiteten uttryckt i antal kontrakt för varje tillgängligt pris.

Du kan också välja att visa orderboken i läget ”EVWAP”. Detta låser de storlekar 
som finns tillgängliga på varje pris, vilket ger dig en tydligare bild när du ska fatta 
tradingbeslut.

Det innebär att du exempelvis kan öppna en position via Forex Direct-tjänsten 
och stänga den genom att handla vårt OTC-erbjudande med fast spread via 
mäklarbordet, eller tvärtom öppna ett kontrakt mot vårt OTC-erbjudande med fast 
spread och stänga det via L2 Dealer.

LIKVIDITET OCH 
OTC-KONTRAKT
Currenex-orderboken ger dig 
inte bara åtkomst till Currenex 
egna likviditetspool, utan 
erbjuder också likviditet från 
upp till femton banker 
på toppnivå.

Om du trots detta oroar dig 
över likviditeten har du 
möjlighet att via L2 Dealer 
handla exakt samma kontrakt 
via mäklarbordet med vår 
OTC-erbjudande med 
fast spread.
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FUNKTIONER OCH EGENSKAPER (FORTSÄTTNING)

Du kan till och med lägga ordrar mot specifika positioner som du vill att vår 
orderserver ska bevaka, istället för att lägga dem i Currenex Forex Direct-orderbok.

Du hittar vårt OTC-erbjudande med fast spread i undermappen ”Currencies” inuti 
mappen ”OTC Contracts” i ”Dictionary”-trädvyn.

EXEMPEL
Du köper 50 kontrakt av USD/CAD via L2. Du vill lägga till en stopporder till 
positionen över natten, men oroar dig över likviditetsbrist under nattsessionen och 
att din position då kan komma att exekveras till ett mindre gynnsamt pris. Du kan 
därför lägga en stopporder som vår orderserver bevakar och exekverar åt dig. I det 
här fallet hade du bifogat en stopp till din position från fönstret ”Open Positions” 
eller lagt en order via ett OTC-orderfönster.

VÅRA AVGIFTER 

Att handla med oss via L2 Forex Direct medför andra kostnader än om du handlar 
våra andra valutaprodukter, inklusive vårt OTC-erbjudande med fast spread.

Ditt courtage varierar beroende på hur många kontrakt du har handlat under 
föregående månad.

STORLEK 
(MILJONER USD) 

COURTAGE
(USD PER MILJON)

<100 60

<500 30

<1500 20

1500+ 10

Nedan följer två exempel på hur courtaget beräknas:

EXEMPEL 1
En kund köper 10 kontrakt av EUR/USD (1 kontrakt = 100 000 EUR) till priset 1,3800.

Det nominella värdet av EUR som handlas är därför 1 000 000 (10 kontrakt med 100 
000 per kontrakt).

Det nominella värdet av USD som handlas är 1 379 900 (1 000 000 EUR x 1,3799 
(vilket är vårt mittpris för EUR/USD vid tidpunkten då positionen bokades till ditt 
konto)).

Om vi sedan lägger till avgiften 60 $/miljon USD, uppgår courtaget för 
transaktionen till 82,79 $ ((1 379 900 USD/1 000 000) x 60).

EXEMPEL 2
En kund köper 2 000 kontrakt av GBP/USD (1 kontrakt = 100 000 GBP) till priset 
2,3700. Det nominella värdet av USD som handlas beräknas enligt följande:

Det nominella värdet av GBP som handlas är 200 000 000 (2 000 kontrakt à 100 000 
GBP per kontrakt).

Det nominella värdet av USD är därför 264 000 000 (200 000 000 GBP x 1,3200 
(vilket är vårt mittpris för GBP/USD vid tidpunkten då positionen bokades till ditt 
konto)).

Om vi sedan lägger till avgiften 30 $/miljon USD, uppgår courtaget för 
transaktionen till 792 $ ((264 000 000 USD/1 000 000) x 30).

Allt courtage bokas på kontot i USD om inget annat har avtalats. 

Det finns en minimiavgift på 30 $.

Vi tar inte ut något courtage när du handlar vårt OTC-erbjudande med fast spread. 
Avgifterna för dessa transaktioner är inbakade i spreaden (mer information hittar 
du i vår produktinformation).

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING 

L2 Forex Direct-tjänsten är avsedd att användas av institutionella kunder och 
professionella valutakunder som handlar i stora volymer. Det är en avancerad 
produkt som varken lämpar sig för, eller som finns tillgänglig för alla.

Notera att IG har upprättat goda förbindelser med banker som tillhandahåller 
likviditet för att ge våra kunder åtkomst till deras handelspriser i L2 Forex Direct-
orderboken. Klagomål från våra motparter angående en specifik L2 Forex Direct-
kunds beteende eller beteendemönster i samband med handeln kan leda till att 
bankerna som tillhandahåller likviditet tar bort något eller alla handelspriser som 
de erbjuder från sin Forex Direct-orderbok.

Missbruk eller underlåtelse att handla i tillräckligt stora volymer per månad kan 
också leda till att handelsprivilegier begränsas eller att åtkomsten till L2 Forex 
Direct-plattformen tas bort.

KOMMA IGÅNG 

Om du vill få åtkomst till L2 Forex Direct ber vi dig att ringa vår supporttjänst för institutionella kunder som gärna diskuterar kraven med dig samt hjälper dig att 
komma igång.

Efter att supporttjänsten har gett dig åtkomst till L2 Forex Direct, samt skickat dig ett användarnamn och lösenord för L2 Dealer, kan du läsa våra systemkrav och följa 
installationsprocessen för L2 Dealer som finns på vår webbplats.
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BILAGA A 

MARKNADSMISSBRUK 

Enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR) finns det flera typer av 
beteenden som kan utgöra marknadsmissbruk. Här nedan följer en kort översikt 
av dessa.

DEFINITION AV MARKNADSMISSBRUK:
”Marknadsmissbruk” är ett brott enligt både straffrättslig och civilrättslig 
lagstiftning som rör de finansiella marknaderna. Det omfattar insiderhandel, 
olagligt röjande av information och marknadsmanipulation.

VILKA OMFATTAS AV FÖRORDNINGEN OM 
MARKNADSMISSBRUK?
MAR har en extraterritoriell tillämpning, vilket innebär att den omfattar alla som 
interagerar med eller som kan påverka marknader inom EU. Det saknar betydelse 
om personen är godkänd av FCA, eller bosatt i Storbritannien, EU eller i ett 
utomeuropeiskt land, eller om personen är professionell eller icke-professionell 
investerare. 

VILKA INSTRUMENT OCH MARKNADER OMFATTAS AV MAR?
MAR reglerar handel med finansiella instrument och relaterade produkter som 
genomförs både via börser och ”Over-the-Counter”. Den extraterritoriella 
aspekten innebär att missbruk som begås av icke-EU-medborgare via icke-EU-
bolag med värdepapper som inte är noterade i EU kan omfattas om värdepappret 
eller ett relaterat värdepapper också handlas på en börs, MTF eller OTF i Europa.

VAD ÄR MARKNADSMANIPULATION?
Brottet marknadsmanipulation omfattar både försök till och faktisk manipulation 
och kan ske via alla typer av ordrar, såsom ingångsordrar, ändringar, uppdateringar 
och annulleringar. Exempel på beteenden och aktiviteter som anses utgöra 
marknadsmanipulation anges nedan, men listan är inte uttömmande.

MANIPULATION AV TRANSAKTIONER:
Detta går ut på att genomföra transaktioner eller ordrar att handla (av andra än 
legitima skäl) som ger, eller är tänkta att ge, en falsk eller vilseledande uppfattning 
om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument eller relaterat 
spotavtal avseende råvaror, alternativt som låser fast priset på ett instrument vid en 
onormal eller konstlad nivå. 

Exempel på beteende som kan anses utgöra manipulation av transaktioner genom 
att ge en falsk eller vilseledande uppfattning: 

•  att köpa eller sälja instrument vid marknadens stängning i syfte att vilseleda 
investerare som handlar utifrån stängningspriser (av andra än legitima skäl), 

•  ”wash trades”, dvs. att ingå transaktioner som inte medför några förändringar 
i vinstintresse eller marknadsrisk, eller att vinstintresset eller marknadsrisken 
enbart flyttas mellan parter som agerar i samförstånd (annat än av legitima skäl), 

•  ”painting the tape”, dvs. att ingå en serie av transaktioner som visas offentligt 
för att ge intrycket av aktivitet eller prisrörelse, eller 

•  att lägga in ordrar i ett elektroniskt handelssystem till priser som är högre än 
föregående köppris eller lägre än föregående säljpris, och ta bort ordrarna innan 
de exekveras i syfte att ge ett vilseledande intryck av att det finns en efterfrågan 
eller tillgång på ett instrument på det priset. 

Exempel på manipulation av transaktioner genom prispositionering: 

•  transaktioner eller ordrar som ger en dominerande ställning över tillgången 
eller efterfrågan på ett instrument och som låser priserna eller skapar orättvisa 
handelsvillkor (annat än av legitima skäl), 

•  transaktioner där både köp- och säljordrar ingås vid samma eller nästan samma 
tidpunkt, med samma pris och kvantitet, av samma part eller av olika men 
samarbetande parter (annat än av legitima skäl), 

•  att lägga in mindre ordrar i ett elektroniskt handelssystem till priser som är högre 
än föregående köppris eller lägre än föregående säljpris i syfte att flytta priset på 
ett instrument (annat än av legitima skäl), 

•  en ”abusive squeeze”, dvs. när en person har ett betydande inflytande över 
tillgången eller efterfrågan på ett instrument och vidtar åtgärder i syfte att 
positionera priset på en snedvriden nivå, eller 

•  att handla på en marknad eller marknadsplattform i syfte att otillbörligt påverka 
priset på densamma eller en relaterad investering som görs på en annan 
reglerad marknad. 

MANIPULATION AV ENHETER:
Detta beteende går ut på att genomföra transaktioner eller ordrar att handla som 
använder fiktiva enheter eller andra slag av vilseledande. 

Exempel på manipulation av enheter: 

•  ”pump and dump”, dvs. att ta en lång position i ett instrument och sedan sprida 
vilseledande positiv information om instrumentet i syfte att höja dess pris, eller 

•  ”trash and cash”, dvs. att ta en kort position i ett instrument och sedan sprida 
vilseledande negativ information om instrumentet i syfte att sänka dess pris, 

•  att flytta fysiska råvaruaktier om det ger, eller är tänkt att ge, en vilseledande 
uppfattning om tillgång, efterfråga, pris eller värde på en råvara eller det 
underliggande instrumentet för ett terminskontrakt avseende råvaror.

SPRIDNING: 
Spridning av information som ger, eller är tänkt att ge, en falsk eller vilseledande 
uppfattning om ett instrument av en person som visste eller rimligen kan förväntas 
ha vetat att informationen var falsk eller vilseledande. 

Följande är exempel på beteenden som kan utgöra marknadsmissbruk genom 
spridning: 

•  en person publicerar information på en informationstavla eller i ett chattrum på 
internet som innehåller falska eller vilseledande påståenden om uppköpet av ett 
börsnoterat bolag och personen vet att informationen är falsk eller vilseledande, 
eller 

•  ett börsnoterat bolag skickar genom vårdslöshet in falsk eller vilseledande 
information om dess finansiella räkenskaper till en marknad via Londonbörsens 
reglerade nyhetstjänst. 

VAD ÄR INSIDERHANDEL?
Insiderhandel innebär att en person (fysisk eller juridisk) innehar insiderinformation 
och använder den informationen genom att köpa eller sälja finansiella instrument 
som informationen relaterar till, för egen räkning eller för en tredje parts räkning, 
direkt eller indirekt. Annullering eller ändring av en order anses också utgöra 
insiderhandel. 

Exempel på insiderhandel: 

•  Vd:n för B PLC äter lunch med en vän, Y. X berättar för Y att hans bolag har fått 
ett uppköpserbjudande som överstiger aktiens rådande marknadspris. Y ingår 
ett spread bet som prissätts eller värderas i förhållande till B PLC:s aktiepris, 
baserat på förväntningen att B PLC:s aktiepris kommer att stiga så snart 
uppköpet tillkännages.

•  En medarbetare på B PLC får veta att B PLC precis har förlorat ett viktigt 
kontrakt med sin huvudkund. Innan informationen tillkännages via den reglerade 
informationstjänsten säljer medarbetaren (även om han inte har någon 
skyldighet att göra det) sina aktier i B PLC, baserat på informationen om det 
förlorade kontraktet.

•  Före den officiella publiceringen av LME:s aktienivåer får en trader som handlar 
metaller veta (från en insider) att LME:s aluminiumaktier har tappat betydligt 
i värde. Denna information görs regelbundet tillgänglig för handelsplatsens 
användare. Tradern köper ett stort antal terminskontrakt i metallen på LME, 
baserat på vetskapen om att aluminiumaktierna har tappat betydligt i värde.

•  En trader vid ett mäklarbord på ett företag som handlar med oljederivat 
accepterar en väldigt stor order från en kund som vill köpa en lång position på 
oljeterminer med leverans en viss månad. Innan han exekverar ordern handlar 
tradern åt företaget och på sitt personliga konto genom att ta en lång position 
på samma oljeterminer. Detta baserat på förväntningen att han kommer att 
kunna sälja terminerna med vinst på grund av den betydande prisökningen som 
exekveringen av kundens order kommer att leda till. Bägge transaktionerna 
skulle kunna utgöra insiderhandel.

VAD ÄR OLAGLIGT RÖJANDE?
Med detta avses att en insider röjer insiderinformation till en annan person på 
annat sätt än genom sin befattning, sitt yrke eller sina arbetsuppgifter.

Exempel på olagligt röjande kan vara: 

•  En chef på XYZ äter lunch med en vän, B, som inte har någon koppling 
till XYZ eller dess rådgivare. A berättar för B att hans bolag har fått ett 
uppköpserbjudande. 

•  Finanschefen på XYZ ringer upp en analytiker på en investmentbank och 
röjer uppgifter om resultaträkningen från XYZ:s senaste opublicerade 
internredovisning. 

•  En medarbetare med kännedom om konfidentiell priskänslig information – 
såsom information som ännu inte har publicerats om förekomsten av eller priset 
på ett annat erbjudande, såsom en placering – röjer denna information utanför 
ramen för sina normala arbetsuppgifter. 
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MARKNADSUPPFÖRANDE VID HANDEL MED RSP:ER 

Personer som inte är medlemmar på LSE har normalt inte möjlighet att handla 
direkt med en market maker via en Retail Service Provider (RSP). Eftersom vi 
tillhandahåller L2 och är medlemmar av LSE, läggs ordern i vårt namn. Det är därför 
viktigt att du följer uppförandekoden för att handla via detta system.

Som leverantör av L2 måste vi beakta behoven hos alla våra kunder som handlar 
med en RSP och vi är därför tvungna att snabbt ta bort en enskild kunds åtkomst 
om någon market maker framför ett klagomål. Eftersom marknadsuppförande i 
mångt och mycket handlar om sunt förnuft, borde detta inte avskräcka en trader 
från att använda RSP:er.

Några åtgärder som kan bryta mot vedertagen uppförandekod är:

•  Begära flera priskvoteringar utan att handla. Eftersom priset hålls i 15 sekunder 
kan aktiepriset inom den tiden röra sig till din fördel. Visserligen går det bra 
att handla om priset har rört sig, men det är inte acceptabelt att upprepade 
gånger begära priser och endast handla om priset rör sig. En RSP kan vägra att 
genomföra en sådan transaktion. Om du är ute efter att handla på en specifik 
nivå bör du lägga en limitorder.

•  Handla på snabbrörliga aktier. Särskilt när det gäller SETSqx-aktier är RSP:er 
oroliga över att bli ”utpekade” om de inte lyckas flytta sitt pris på en aktie som 
drivs av momentum. När det gäller snabbrörliga SETSqx-aktier är det bättre 
att lägga en order via telefon. Även om definitionen av en snabbrörlig aktie 
är subjektiv, kommer RSP:en att utöva sin rätt att bestämma vem han handlar 
med. Att använda RSP:en för momentumhandel kan leda till att denna möjlighet 
omedelbart tas bort.

•  Handla med en RSP och orderboken. Om du har en order på 20 000 aktier och 
RSP:erna kvoterar priser per 10 000, kan du inte köpa 10 000 aktier och sedan 
genast köpa 10 000 aktier till. På samma sätt bör du inte köpa 10 000 aktier 
genom RSP:en och sedan köpa ytterligare 10 000 aktier på SETS. RSP:en behöver 
naturligtvis få en chans att frigöra en del av positionen som han har tagit om det 
behövs. Om du behöver köpa 20 000 aktier kan du antingen lägga en limitorder, 
eller ringa in ordern till mäklarbordet.

IG MARKETS LIMITED Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm 
T 08-505 15 003 eller 08-505 15 000 E kundservice@ig.com W IG.com


