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Inleiding
Met een beursorder laat u als belegger aan
een broker weten dat u een bepaalde belegging
wenst te kopen of verkopen. Op het eerste gezicht
lijkt dat heel eenvoudig: u geeft als marktorder
een kooporder wanneer het moment is om in te
stappen en een verkooporder als het tijd is om de
positie te sluiten. Het is echter niet heel efficiënt
om op deze manier te handelen, want op deze
manier moet u de zaken voortdurend in het oog
houden en bovendien houdt het bepaalde risico’s
in. Daarom is het vaak handiger te werken aan de
hand van stop-loss en stop-limit orders.
Beleggers die alleen “gewone” koop- en
verkooporders doorgeven, lopen het risico op
zogenaamde “slippage”, het mogelijke verschil
tussen de prijs die u had verwacht en de prijs
waartegen het order uiteindelijk werd uitgevoerd.
Vooral in volatiele markten is dit een niet te
onderschatten risico. Maar ook werken zonder
stop-loss niveau houdt risico’s in.
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Marktorder
Een marktorder is een order tegen de marktkoers
dat onmiddellijk naar de beurs gaat. Het order
wordt uitgevoerd tegen de koers die geldt op het
ogenblik dat het order aan de beurt is in de markt.
Een marktorder gebruikt u als u koste wat kost
wilt handelen.

Voordelen
• Voorrang op limietorders.
• Snelle uitvoering.

Nadelen
• Door beursschommelingen kan de prijs sterk
afwijken van de laatste koers (slippage). Hou de
liquiditeit of verhandelbaarheid van het aandeel
dus goed in het oog.

Belangrijk
Als u een marktorder ingeeft, moet u er rekening
mee houden dat eerder ingelegde marktorders
altijd voorrang krijgen.
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Een voorbeeld:
Marktorder aankoop aan de hand van het
orderboek
In de onderstaande simulatie worden 2 000
aandelen gekocht als marktorder. Het marktorder
herkent u hier doordat de “Bid” koers (de biedprijs)
gelijk is aan 0.
Recente koersen (realtime)
Diepte van de markt
Bid

Ask

Orders

Aantal

Koers

Koers

Aantal

Orders

1

2000

0

43.875

817

2

2

340

43.84

43.885

326

2

3

776

43.835

43.895

507

5

3

856

43.83

43.9

7280

11

4

1014

43.825

43.905

688

3

Het order wordt onmiddellijk verwerkt in het
orderboek. Het volledige order wordt uitgevoerd
waarbij de goedkoopste aandelen eerst verwerkt
worden. De aandelen die aan de verkoopzijde
(ook wel “Ask” genoemd) tegen 43,875 tot 43,895
euro noteren, worden hierdoor aangekocht. De
vier eerste “lijnen” aan de ‘Ask” zijde van het
orderboek zullen gebruikt worden om de 2 000
aandelen aan te kopen.
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Recente koersen (realtime)

Recente koersen (realtime)

Diepte van de markt

Diepte van de markt

Bid

Ask

Bid

Ask

Orders

Aantal

Koers

Koers

Aantal

Orders

Orders

Aantal

Koers

Koers

Aantal

Orders

1

2000

0

43.875

817

2

2

340

43.84

43.9

6930

2

2

340

43.84

43.885

326

2

3

776

43.835

43.905

688

3

3

776

43.835

43.895

507

5

3

856

43.83

43.91

507

2

3

856

43.83

43.9

7280

11

4

1014

43.825

43.915

281

11

4

1014

43.825

43.905

688

3

1

80

43.83

43.92

68

1

Na de uitvoering van het marktorder ziet het
aangepaste orderboek er dan als volgt uit (zie
hiernaast). De prijs van de aandelen is naar 43,90
euro gestegen.
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Limietorder
Bij een limietorder geeft u een bepaalde
koerslimiet op. Met die koerslimiet geeft u aan
wat de maximale prijs is die u bij een aankoop wilt
betalen of de minimale prijs die u bij een verkoop
wilt ontvangen. Het order wordt pas uitgevoerd als
de koers van het effect de limiet bereikt.

Voordelen
• U hebt meer controle over de prijs.
• U kunt limietorders gebruiken om op gegevens
van technische analyse in te spelen.

Een voorbeeld
Limiet aankooporder
In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u een
limietorder kunt gebruiken.
Stel, het aandeel XYZ noteert momenteel aan 12,48
euro. U wilt het aandeel kopen voor maximaal 18
euro. U geeft daarom een limietorder in tegen 18
euro. Het order wordt dan uitgevoerd worden tegen
een koers die maximaal 18 euro bedraagt.

Koers
€22

• Uw order wordt nooit uitgevoerd aan een prijs
die minder gunstig is dan uw ingestelde limiet.

€20
€18
€16
€14

Nadelen

€12
€10

• De kans bestaat dat uw order nooit wordt
uitgevoerd omdat de koers met de limiet flirt,
maar hem niet overschrijdt.
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€8

Tijdsas (1 jaar)

Limiet
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Stoporder
Met een stoporder geeft u - in tegenstelling tot
het limietorder – aan vanaf welke koers u wilt
kopen of verkopen. Dat moment wordt de “trigger”
genoemd. Pas wanneer de trigger wordt bereikt,
stuurt de broker het stoporder door naar de beurs.
Er bestaan twee soorten stoporders:
• Het stop-loss order
• Het stop-limit order
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Stop-loss order
Een stop-loss order is een soort van “stop-market
order”. Pas als de trigger bereikt wordt, wordt het
order als een marktorder naar de beurs gestuurd.
Als u een verkooporder ingeeft dient het stop-loss
niveau lager te liggen dan de huidige koers van de
te verkopen waarde.

Voordelen
• Het order wordt meestal snel uitgevoerd
wanneer de trigger bereikt is.

Nadelen
• Bij een illiquide handel in het aandeel kunnen
grote prijsschommelingen voorkomen, de
zogenaamde “slippage”.

Een voorbeeld
Stop-loss verkooporder
Stel, u hebt een aantal maanden geleden het
aandeel XYZ gekocht aan 56 euro. Vandaag noteert
het aandeel aan 62,7 euro en u wilt uzelf indekken
tegen een mogelijke koersdaling. U registreert een
stop-loss order met 60 euro als trigger. Pas als
de koers de grens van 60 euro bereikt, wordt uw
order als een marktorder naar de beurs gestuurd.
Dat biedt evenwel geen garantie dat uw order
ook effectief aan 60 euro wordt uitgevoerd. De
uiteindelijke verkoopkoers kan sterk verschillen
van de vooropgestelde trigger.
Koers
€72
€70
€68
€66
€64
€62
€60
€58
€56

Tijdsas (1 jaar)
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Stop-limit order
Een stop-limit order heeft met het stop-loss order
gemeen dat het order pas naar de beurs wordt
verstuurd als een trigger wordt bereikt. Een stoplimit order gaat evenwel niet als een marktorder
maar als een limietorder naar de beurs.
Als u een stop-limit order wilt ingeven, moet u
twee parameters bepalen:
• De trigger
• De limietkoers
Als u een aankooporder ingeeft, moet de
limietkoers hoger ligger dan de trigger. Bij een
verkooporder dient uw limiet lager te liggen dan
de trigger.

Een voorbeeld
Stop-limit verkooporder
Stel, u hebt het aandeel XYZ gekocht aan een koers
van 32 euro. Het aandeel noteert vandaag aan
43,32 euro. U hoopt op een verdere koersstijging,
maar u wilt u toch indekken tegen een mogelijke
neerwaartse correctie. In dat geval geeft u een
stop-limit verkooporder in met als trigger 41 euro
en een limiet van 38 euro. U geeft hiermee aan dat
u bereid bent te verkopen van zodra de koers naar
41 euro daalt. Als het order wordt uitgevoerd, stelt
u met de limietkoers in dat u voor uw aandeel wel
minimaal 38 euro wilt krijgen.
Koers
€44
€41

Trigger

€38

Limiet

€35
€32
€29

Tijdsas (1 jaar)
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Voordelen

Aandachtspunt

• Bescherming tegen een koersdaling.

Stoporders worden vaak gebruikt om het
neerwaartse risico in te dekken. U kunt stoporders
evenwel ook gebruiken bij het aankopen
van effecten. Technische analisten kunnen
bijvoorbeeld van mening zijn dat een aandeel pas
koopwaardig is vanaf het moment dat het opwaarts
door een bepaalde barrière, het zogenaamde
weerstandsniveau, is gebroken. Een technisch
analist is dan van mening dat het aandeel vanaf
dat moment waarschijnlijk fel zal doorstijgen.

• Uw order gaat als limietorder naar de beurs.

Nadelen
• Als de trigger en de limiet te dicht bij elkaar
liggen en er zich een koersdaling voordoet,
bestaat het risico dat het order toch niet
uitgevoerd wordt. Stel dat u een trigger ingeeft
op 39,90 euro en een limiet van 39,89 euro, dan
is het mogelijk dat uw aandelen niet verkocht
worden tegen 39,89 euro en dat het order niet
uitgevoerd zal worden.
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Een voorbeeld
Stel, het aandeel XYZ noteert al geruime tijd
rond de 20 euro zonder de grens van 20 euro te
doorbreken. Als u denkt dat het doorbreken van de
20 eurogrens een sterk positief signaal is, kunt u
een stoporder ingeven met als trigger bijvoorbeeld
20,2 euro. Uw aankooporder gaat pas naar de
beurs als de koers van het aandeel naar 20,2 euro
is gestegen. U kunt een extra veiligheid inbouwen
met een stop-limit order om uw maximale
aankoopprijs te beperken.

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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