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Inleiding
Met een stop order geeft u aan vanaf welke koers
u bereid bent te kopen of verkopen. Die koers
wordt de ‘trigger’ genoemd. Pas als de trigger
wordt bereikt, stuurt de broker het order door naar
de beurs.
Er bestaan twee soorten stop orders:
• Stop loss order
• Stop limit order
In wat volgt bekijken we hoe u stop orders kunt
gebruiken om uw portefeuille op een handige en
goedkope manier tegen mogelijke verliezen te
beschermen.
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Stop loss order
Een stop loss order is een soort ‘stop market
order’. Zoals de naam aangeeft kan het order
gebruikt worden om mogelijke verliezen te
beperken.
Een stop loss order is een verkooporder met een
trigger die lager ligt dan de huidige koers van de
waarde die men wil verkopen. Als de trigger wordt
bereikt, wordt het order als marktorder naar de
beurs gestuurd. De waarde wordt dan onmiddellijk
en zonder prijsafspraak verkocht.
Voordeel: Het order zal meestal snel uitgevoerd
worden als de trigger bereikt is.

Voorbeeld:
Stel je hebt aandeel XYZ gekocht aan een koers
van €55. Het aandeel noteert nu € 62,7. Je hebt
reeds een mooie winst behaald en krijgt wat
hoogtevrees. De koers kan nog stijgen maar
je wenst je toch in te dekken ingeval van een
neerwaartse correctie. Ja geeft een stoploss order
in met als trigger €60. Je geeft hiermee aan bereid
te willen verkopen vanaf de koers daalt naar €60.
Je order wordt vervolgens als marktorder naar de
beurs verstuurd.
Koers
€72

Nadeel: Bij een illiquide handel in de waarde
kunnen enorme fluctuaties in de prijs optreden,
zogenaamde ‘slippage’.

€70
€68
€66
€64
€62
€60
€58
€56

Tijdsas (1 jaar)
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Stop limit order
Een stop limit order is een ander soort stop
order. Net zoals een stop loss order wordt het
pas naar de beurs gestuurd als een trigger wordt
bereikt. Een stop limit order wordt evenwel als een
limietorder verstuurd en niet als een marktorder.

Koers
€44
€41
€38
€35

• Als u een stop limit order wilt gebruiken, moet
u dus zowel een trigger als een limietkoers
ingeven.
• Als u een stop limit order wilt gebruiken als
hedging instrument moet u de limiet lager
leggen dan de trigger als u het verkooporder
ingeeft.
Voorbeeld stop limit order
U hebt aandeel XYZ gekocht aan een koers van
32 euro. Het aandeel noteert nu aan 43,32 euro.
U krijgt wat hoogtevrees en wilt de mooie winst
veiligstellen. De koers kan nog stijgen, maar
u wilt uzelf toch indekken voor een mogelijke
neerwaartse correctie.
U geeft een stop limit order in met als trigger
41 euro met als limiet 38 euro. U geeft hiermee
aan dat u bereid bent te verkopen van zodra de
koers tot 41 euro daalt, maar door de limiet wilt u
in het geval van een verkoop wel minstens 38 euro
voor je aandeel ontvangen.
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€32
€29

Tijdsas (1 jaar)

Voordeel
• Bescherming tegen een koersdaling
• Order gaat als limietorder naar de beurs

Nadeel
• Als de trigger en de limiet van een stop limit
order te dicht bij elkaar liggen, bestaat het
risico dat het order bij een koersdaling toch niet
uitgevoerd wordt. Stel dat u een trigger zet op
39,9 euro en een limiet op 39,89 euro, dan is
het mogelijk dat u uw aandelen niet verkocht
krijgt aan 39,89 euro en dat het order niet wordt
uitgevoerd.

Disclaimer
Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is enkel van algemene aard en heeft
een uitsluitend educatief karakter. Ze mag in geen geval opgevat worden als persoonlijk beleggingsadvies, noch als
een aanbod, aansporing of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een belegging of tot het verwezenlijken van een
andere verrichting van welke aard dan ook. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik
dat u maakt van deze informatie voor uw persoonlijke beleggingsbeslissingen. Hoewel deze informatie gebaseerd
is op volgens de auteur betrouwbare bronnen en met de nodige zorgvuldigheid werd voorbereid, kan KBC Securities
niet garanderen dat de informatie volledig, accuraat en up-to-date is en dient u rekening te houden met mogelijke
wijzigende omstandigheden (wetgeving, fiscale behandeling). Uit deze informatie kunnen bijgevolg geen rechten of
verplichtingen afgeleid worden.
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