
1. Avbruten statusuppdatering
Det kan bli tillfälligt avbrott i meddelandeflödet från 
börserna. Detta skulle kunna påverka status- och volym-
förändringar på order och avslut. Ett sådant problem 
kan orsakas av fel i börsens system, hos Nordnet, hos 
våra nätverksleverantörer, på internet eller i din applika-
tion. Liknande problem kan även drabba nyhets- och 
kursflöden.

2. Avbruten orderläggning
Ett fel någonstans i anslutningarna mellan din applika-
tion, internetleverantören, Nordnet och handelsplat-
serna kan resultera i problem med ändring/borttagning 
av redan lagda order, eller registrering av nya order på 
börserna. 

3. Förseningar
I stort sett samma problematik som vid avbruten statu-
suppdatering eller orderläggning, men istället för avbrott 
är det fråga om att det tar längre tid. 

4. Företagshändelser
Om din position skulle visas felaktigt i samband med en 
företagshändelse (split, omvänd split etc.) är det extra 
viktigt att du är införstådd med den exakta storleken på 
och värdet av din position. Det finns annars en risk att 
olika företagshändelser kan leda till oönskade effekter 
för dig. 

5. Manipulation
Det är givetvis inte tillåtet att på ett otillbörligt sätt ma-
nipulera kurser i ett instrument. Det gäller oavsett om det 
rör sig om manuell eller automatiserad handel.

6. Intrång
Se till att din applikation är ordentligt skyddad mot 
intrång och liknande. Detta är naturligtvis en självklarhet 
för alla applikationsutvecklare, men är icke desto mindre 
värt att påpeka. Du ansvarar själv för den skada som du 
eller annan drabbas av till flöjd av bristande säkerhetsru-
tiner för inloggning till applikationen. 

7. Ändringar i instrumentdata
Det kan inträffa att instrument byter värdepappers-ID 
eller marknadsplats. Var noga med att hålla dig up-
pdaterad kring sådana förändringar, det finns annars en 
risk att en order avvisas för att den grundas på gammal 
information

Potentiella risker att ta hänsyn till
nExt API bygger på avancerad teknik för värdepappershandel. 
Som med all teknik finns risker för att fel uppstår. Det är därför vik-
tigt att du tänker på att din applikation måste kunna hantera 
bland annat nedanstående typer av händelser:
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