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Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en 
ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har mulighet til å følge 
aktivt med på markedet, og ønsker å selge aksjer dersom kursen faller til et visst nivå.

En stop-loss ordre legges inn ved at man i tillegg til limit (pris), legger inn en stop-loss 
trigger. Denne triggeren bestemmer når ordren skal aktiveres og sendes på børs. Ved salg må 
triggerverdien være høyere eller lik din limit. Hvis aksjen da faller til den kursen du har lagt 
som trigger vil ordren bli aktivert og sendt til børs. Ved kjøp (ved shortposisjon) må trigger-
verdien være lavere eller lik din pris. En stop-loss ordre kan anses som en inaktiv ordre som 
blir aktivert når dine vilkår inntreffer. 

OM 
STOP-LOSS



OM 
TRAILING STOP-LOSS

En trailing stop-loss og en vanlig stop-loss ordre kan i utgangspunktet oppfattes som ganske 
like da de begge har som funksjon å begrense ditt tap dersom en aksje skulle falle i verdi. 

En trailing stop-loss er mer fleksibel enn en vanlig stop-loss; der en vanlig stop-loss har en 
satt verdi man manuelt må justere, vil en trailing stop-loss automatisk følge bevegelsene i 
aksjekursen. Trailing stop-loss vil altså justere seg selv for å minimere tap og samtidig sikre 
deg fortjeneste når kursen stiger.

I eksempelet under var kursen 100 når trailing stop-loss ble aktivert. Trailing stop-loss verdi 
var 2 og da blir triggerlimt 98. Dersom aksjekursen stiger til 110, vil en trailing stop-loss øke 
triggeren til 108. Hvis sist omsatt faller til 109, vil stop-loss triggeren fremdeles være 108. 
Hvis kursen synker ytterligere, denne gangen til 108, vil det trigge din trailing stop-loss og 
salgsordren sendes på børs. 

Du kan altså benytte trailing stop-loss til å begrense tap, og samtidig beholde muligheten for 
gevinst, og uten å følge aktivt med på markedet.



ORDREINNLEGGELSE I WEBTJENESTEN
STOP-LOSS

En stop-loss ordre aktiveres hvis kursen (sist omsatt) når oppgitt stop-loss trigger. Ved salg 
må triggerverdien være høyere eller lik din limit for å sikre at ordren effektueres. Ved kjøp vil 
triggerprisen være lavere enn limitprisen. Stop-loss ordrer vises ikke i markedet med mindre 
trigger nås.

Når sist omsatt er lik triggerpris vil ordren bli aktivert og sendt på børs med limit lik 
limitpris. 

Limitpris ved salgsordre er laveste kurs du er villig til å selge aksjene for.  

Limitpris ved kjøpsordre er høyeste kurs du er villig til å kjøpe aksjene for.



ORDREINNLEGGELSE I WEBTJENESTEN
TRAILING STOP-LOSS % 

Trail limit (%): Verdien legges inn fra 0,1 til 100. 

Kjøp: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% høyere enn den 
laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.  

Salg: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% lavere enn den 
høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. 

Triggerverdien justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 1% avstand fra aksjekursens 
høy/lav for perioden etter at ordren ble lagt inn.  

Deviation (%): Verdier legges inn fra 0,1 til 100. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen 
blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 1% vil limitprisen bli 1 % lavere/høyere enn 
triggerprisen. 

Limitprisen justerer seg automatisk for å hele tiden reflektere 1% avstand fra triggerlimiten.



ORDREINNLEGGELSE I WEBTJENESTEN
EKSEMPEL 

Eksempel på trailing stop (%) - salgsordre

1. Du eier 2000 SDRL 
• Du legger inn en trailing stop (%) med volum 2000 når prisen er 247,40 (ref price) med 

trail limit 5% og deviation 1%
• Ved ordreinnlegging blir triggerpris (247,4 – (247,4 * 5%) = 235,03
• Forventet limitpris blir 235,03 – (253,03 * 1%) = 232,68

2. SDRL stiger til 250 
• Triggerpris er da: (250 – (250 * 5%) = 237,50
• Forventet limitpris blir 237,50 – (237,50 * 1%) = 235,10

3. Aksjen faller mer enn 5% 
• Trailing stop-loss blir trigget når sist omsatt er lik 237,50 
•  2000 SDRL blir solgt, men ikke til lavere pris enn limitpris 235,10



ORDREINNLEGGELSE I WEBTJENESTEN
TRAILING STOP-LOSS TICKS 

Trail limit (ticks): Verdien legges inn fra 1 og oppover. 1 = verdien av ticksize til aksjen. 
For eksempel er ticksizen i SDRL 0,10 - da vil 1 tick tilsvare verdien 0,10. 

Hvordan beregne kroneverdien til ticks:  
Antall kroner du ønsker i trail limit/ticksize til aksjen.

Eksempel: SDRL har ticksize 10 øre, og du ønsker å legge en trail limit på 2 krone. 
Antall ticks er da (2/0,10) = 20

Kjøp: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigge når aksjen er 20 ticks høyere enn 
den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.  

Salg: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigges når aksjen er 20 ticks lavere enn 
den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. 

Deviation (ticks): Verdier legges inn fra 1 og oppover. Deviation bestemmer hvor langt 
limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 2 vil limitprisen bli 2 ticks 
lavere/høyere enn triggerprisen. I SDRL vil 2 ticks tilsvare 0,20 kroner. Limitprisen justerer 
seg automatisk for hele tiden å reflektere 2 ticks avstand fra triggerlimiten.



ORDREINNLEGGELSE I WEBTJENESTEN
MINE STOP-LOSS ORDRE

Aktive stop-loss ordre viser en detaljert oversikt over dine stopp-loss. Klikk på + tegnet for å 
se ordredetaljene.

For trailing stop-loss ordre (ticks og %) vil Trigger og Limit automatisk oppdatere seg dersom 
ref.price endrer seg. Ref price ved en salgsordre vil være den høyeste kursen aksjen har hatt 
etter at ordren ble lagt inn. 



ORDREINNLEGGELSE I OT OG PT *
STOP-LOSS

En ordre aktiveres når eller hvis kursen når oppgitt stop-loss trigger. Ved salg må trigger- 
verdien være høyere eller lik din limit for å sikre at ordren effektueres. Ved kjøp vil trigger-
prisen være lavere enn limitprisen. Stop-loss ordrer vises ikke i markedet med mindre trigger 
nås.

Når sist omsatt er lik triggerpris vil ordren bli aktivert og sendt på børs med limit lik 
limitpris. 

Limitpris ved salgsordre er laveste kurs du er villig til å selge aksjene for.  

Limitpris ved kjøpsordre er høyeste kurs du er villig til å betale for aksjene.

* OT: Online Trader, PT: Pareto Trader



ORDREINNLEGGELSE I OT OG PT
TRAILING STOP-LOSS %

Trail limit (%): Verdien legges inn fra 0,1 til 100. 

Kjøp: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% høyere enn den 
laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.  

Salg: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% lavere enn den 
høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. 
 
Triggerverdien justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 1% avstand fra aksjekursens 
høy/lav for perioden etter at ordren ble lagt inn.  

Deviation (%): Verdier legges inn fra 0,1 til 100. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen 
blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 1% vil limitprisen bli 1 % lavere/høyere enn 
triggerprisen. 

Limitprisen justerer seg automatisk for å hele tiden reflektere 1% avstand fra triggerlimiten. 

 



ORDREINNLEGGELSE I OT OG PT
EKSEMPEL

Eksempel på trailing stop (%) - salgsordre

1. Du eier 1000 STL 
  • Du legger inn en trailing stop (%) med volum 1000 når prisen er 155 
 med trail limit 1% og deviation 0,1%
  • Ved ordreinnlegging blir triggerpris (155 – (155 * 1%) = 153,45 = 153,40
  • Forventet limitpris blir 153,40 – (153,4 * 0,1%) = 153,2

2. STL stiger til 158 
  •   Triggerpris er da: (158 – (158 * 1%) = 156,40
  •   Forventet limitpris blir 156,40 – (156,4 * 0,1%) = 156,2

3. Aksjen faller mer enn 1% 
  •   Trailing stop-loss blir trigget når sist omsatt er lik 156,40. 
  •   1000 STL blir solgt, men ikke til lavere pris enn limitpris 156,2. 



ORDREINNLEGGELSE I OT OG PT
TRAILING STOP-LOSS TICKS

Trail limit (ticks): Verdien legges inn fra 1 og oppover. 1 = verdien av ticksize til aksjen.  
For eksempel er ticksizen i PGS 0,05 - da vil 1 tick tilsvare verdien 0,05. 

Hvordan beregne kroneverdien til ticks: 
Antall kroner du ønsker i trail limit/ticksize til aksjen.

Eksempel: PGS har ticksize 5 øre, og du ønsker å legge en trail limit på 1 krone. 
Antall ticks er da (1/0,05) = 20

Kjøp: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigge når aksjen er 20 ticks høyere enn 
den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.  

Salg: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigges når aksjen er 20 ticks lavere enn 
den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. 

Deviation (ticks): Verdier legges inn fra 1 og oppover. Deviation bestemmer hvor langt  
limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 2 vil limitprisen bli 2 ticks  
lavere/høyere enn triggerprisen. I PGS vil 2 ticks tilsvare 0,10 kroner. Limitprisen justerer seg 
automatisk for hele tiden å reflektere 2 ticks avstand fra triggerlimiten.



ORDREINNLEGGELSE I OT OG PT
ORDREVINDUET

For å få god oversikt over dine stop-loss og trailing stop-loss ordre i Online Trader, anbefaler 
vi deg å legge til følgende kolonner i ditt ordrevindu:

Kolonneforklaringer
Custom#01: Viser gyldigheten på ordre.
 
Custom#02: Viser triggervilkår. Større/lik eller mindre/lik for stop-loss. For trailing stop-loss 
vises trail-limit i % eller i antall ticks.
 
Custom#03: Viser deviation i % eller ticks for trailing stop-loss.
 
Custom#04: Viser referanse pris for trailing stop-loss. Referanse pris er høyest omsatt for 
trailing stop salg og lavest omsatt for trailing stop-loss kjøp.
 
Custom#05: Viser trigger verdi for stop-loss som ligger fast, eller løpende trigger verdi for 
trailing stop-loss.
 
Custom#06: Viser limit prisen for stop-loss, som ligger fast, eller forventet limit pris for trail-
ing stop-loss. 



HANDELSSTRATEGIER
TIMING AV KJØP OG SALG

Bruk strategiene stop-loss og trailing stop-loss for å ta nye posisjoner.

1. Handel ved brudd på tekniske nivåer
Man kan velge å legge inn en stop-loss ordre kjøp med triggerverdi rett over motstands-
nivået, og ordren vil da kun effektueres dersom den bryter gjennom motstandsnivået. 

Ønsker man å selge short når en aksje bryter under et støttenivå, kan man legge inn en  
stop-loss ordre salg med triggerverdi rett under støttenivået (shortsalg forutsetter at man har 
shorthandelsavtale).

2. Timing av kjøp
Trailing stop-loss strategien kan være et nyttig hjelpemiddel for timing av kjøp. Når aksjen 
har en stigende trend, ønsker mange å benytte en korreksjon i kursen til å få en gunstig 
inngang i aksjen. 

Med trailing stop-loss kjøp med trail-limit i % eller ticks, har man muligheten til å få kjøpt 
aksjen når kursen har endret seg x % eller x kroner opp fra bunnen av korreksjonen. 
Dette kan være et bedre alternativ enn å kjøpe aksjen mens den faller.

3. Timing av shortsalg 
Trailing stop-loss strategien kan også være et nyttig hjelpemiddel for timing av shortsalg. 
Mange benytter en kort opptur i en aksje med en fallende trend til å shortselge aksjen.  

Som et alternativ til å selge aksjen mens den stiger, lar trailing stop-loss salg med trail limit 
deg selge automatisk etter en korreksjon på x % eller x kroner ned fra toppen.

Risiko ved stop-loss og trailing stop-loss
Dersom limitverdien din er for nær triggerverdien kan du risikere at den kursen du ønsker å selge/kjøpe for passeres slik at 
du ikke får solgt eller kjøpt. Det finnes også en risiko for at volumet er lavere enn ditt ordrevolum og at du dermed bare får 
solgt/kjøpt deler av ønsket volum.  

Feilaktig eller forsinket kursinformasjon til vår ordremonitor kan medføre at ordrer ikke blir trigget eller feilaktig blir 
trigget. Vær oppmerksom på at vi i vår ordremonitor kun benytter kursinformasjon fra primærmarkedet (f. eks. Oslo Børs 
for norske aksjer).  

Feiltasting av andre aktører kan medføre at din stop-loss ordre blir trigget. Du risikerer dermed at ordren blir trigget pga. 
feil kurs i aksjen i et kort øyeblikk.
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