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Bli kursvinnare 
med Gyllene regler
Hitta kursvinnare är Aktiespararnas 
unika analysprogram, och i sju 
avsnitt framöver lär vi ut hur pro-
grammet fungerar. Första avsnittet 
handlar dock om gyllene regler.

som sparar i aktier varför personen 
gör det får man nästan alltid svaret: 
För att bli rik. Det är ett rimligt svar, 
men vad innebär det att vara rik? 
För någon kan 10 000 kronor inne-
bära rikedom, medan en annan kan 
känna sig fattig trots att det fi nns ett 
antal miljoner kronor på tillgångs-
sidan. Olika personer kan alltså ha 
olika uppfattningar om vad det inne-
bär att vara rik. Just därför är det vik-
tigt att man sätter upp ett personligt 
mål med sitt aktiesparande.

Vad är då en rimlig avkastning? 
Historiskt sett har börsen under de 
100 senaste åren gett en genom-
snittlig årlig avkastning på cirka 7 
procent. Med utdelningar kommer 
avkastningen upp i mer än 10 pro-
cent per år. En duktig aktiesparare 
kan dock nå ännu högre, och 15 
procent per år i medeltal ska absolut 

I Hitta kursvinnare-skolan, som bör-
jar här, går vi igenom de olika delarna 
i programmet Hitta kursvinnare och 
ger tips på hur du kan använda det. 
Men första avsnittet behandlar Ak-
tiespararnas Gyllene regler, som bör 
ligga till grund för allt aktiesparande 
(och aktiefondsparande). 

1. Sätt ett mål med ditt aktie-
sparande – var långsiktig
Vad är ett rimligt mål när man sparar 
i aktier? Om man frågar en person 

inte vara någon omöjlighet – snara-
re en rimlig avkastning.

En avkastning på 15 procent per 
år innebär att kapitalet fördubblas 
ungefär vart femte år, vilket måste 
anses vara mycket bra. Den som 
lyckas åstadkomma en avkastning 
på 20 procent per år fördubblar sitt 
kapital på ungefär fyra år.

2. Investera regelbundet
Om du väl har bestämt dig för att 
börja spara i aktier är det viktigt att 
du inte köper aktier vid endast ett 
tillfälle. Gör du trots allt på det viset 
riskerar du att köpa dyrt. De som 
satsade allt sitt kapital i slutet av IT-
bubblan har med stor sannolikhet 
ännu inte fått tillbaka de satsade 
pengarna, om innehaven fortfaran-
de fi nns kvar.

För att inte riskera att köpa dyrt 
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10–15 ak-
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bolag i 
5–6 skilda 
bran-
scher.”

bör du därför investera i aktier regel-
bundet, förslagsvis en gång per må-
nad, kvartal eller år. Med denna stra-
tegi kommer du att köpa både billigt 
och dyrt, men eftersom börsen på 
sikt går upp (åtminstone historiskt 
sett) blir det med tiden en bra strategi 
även om det skulle börja lite trögt.

3. Kontrollera riskerna
I Sverige fi nns runt 2 miljoner pri-
vata aktieägare. En stor andel av 
dem äger aktier i endast ett bolag – 
oftast Telia Sonera eller Ericsson. De 
som köpte aktier i Telia i samband 
med börsintroduktionen 2000 fi ck 
betala 85 kronor per aktie, en nivå 
som aktien inte varit i när heten av 
sedan dess – om man bortser ifrån 
de första handelsdagarna efter intro-
duktionen. Tack vare en del höga ut-
delningar har dock de personer som 
köpte Telia i samband med introduk-
tionen fått sina pengar tillbaka.

Värre har det gått för dem som 
köpte aktier i endast Ericsson och 
som gjorde det innan IT-bubblan 
brast. Den som i mars 2000 köpte 
aktier i Ericsson hade i september 
2002, alltså 2,5 år senare, tappat 
mer än 98 procent av sitt kapital. 
Sedan dess har visserligen en viss 
återhämtning skett, men faktum är 
att den som investerade i Ericsson 
i mars 2000 fortfarande ligger cirka 
90 procent back, om man inte tar 
hänsyn till utdelningar.

Nu kanske någon säger att hela 
börsen gick ned väldigt mycket i 
början av 2000-talet och att det tro-
ligen inte hade gått bättre om man 
ägt aktier i fl era olika bolag. Rätt – 
och fel … Börsindex gick under des-
sa år ned med 70 procent, men det 
är mycket bättre än de dryga 98 pro-
cent som Ericsson tappade. Dess-
utom noterade börsen nya toppni-
våer 2007, medan Ericsson inte varit 
ens i närheten av sin gamla topp.

Aktiespararna rekommenderar 
att man ska ha aktier i 10–15 olika 
bolag, och de ska höra hemma i 5–6 
olika branscher. En portfölj med 
detta utseende har en väl avvägd 
riskspridning. Aktier i ännu fl er 
bolag ger visserligen en ännu bättre 
riskspridning, men skill naden är 
inte så stor per bolag över 15. I kom-
bination med att man måste betala 
kur tage för varje bolag man köper 
aktier i gör att 10–15 olika bolag 
är optimalt. Dessutom tenderar en 
större portfölj än så att utvecklas i 
takt med index. 

4. Var försiktig med belåning
Under högkonjunkturer är det of-
tast enkelt för en investerare att låna 
pengar, och många gör det – ofta för 
att investera. Så länge aktiekurserna 
stiger är det inget problem med belå-
ning, men så snart kurserna vänder 
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att bilda dig en egen uppfattning. 
Det är nämligen bara du själv som 
får stå för konsekvenserna av att ha 
följt ett dåligt råd.

6. Gör din egen analys
Den föregående gyllene regeln in-
struerade dig att inte följa råd okri-
tiskt. Den här regeln säger att du ska 
göra en egen analys innan du kö-
per någon aktie. Köp aktier i bolag 
du känner väl och som du förstår. 
Aktie spararnas råd är att du ska 
göra en analys av både bolaget och 
dess aktie innan ett köp kan komma 
i fråga. På så sätt minskar du risken 
för att göra en dålig affär.

Den säkraste vägen för en per-
son att nå ett framgångsrikt aktie-
sparande har historiskt sett varit att 
köpa aktier i bolag som uppvisar 
en uthållig försäljnings- och vinst-
tillväxt, och det fi nns inget som ty-
der på att denna strategi inte skulle 
fungera även fortsättningsvis.

7. Sätt upp regler 
för när du ska omplacera
Många aktiesparare blir med åren 
duktiga på att analysera och köpa 
aktier. Att sälja aktier har dock de 
fl esta svårt för. Hur många gånger 
har du inte funderat på att sälja en 
aktie men valt att låta bli och sedan 
sett den rasa i värde – eller valt att 
sälja en aktie för att sedan se den 
skjuta i höjden? 

Att sälja aktier är svårt för de 
fl esta, men det fi nns några knep 
du kan ta till för att göra det hela 
något lättare.

nedåt kan det bli jobbigt. Det fi ck 
vi se inte minst under fi nanskrisen, 
som fi ck många stora aktörer på 
fall.

Att belåna aktieportföljen för att 
köpa fl er aktier för det lånade belop-
pet ger den en rejäl hävstång. Går 
kurserna uppåt är det naturligtvis 
bra, men hävstången är lika stor åt 
andra hållet. För den som har en 
obelånad portfölj är det näst intill 
omöjligt att förlora allt det satsade 
kapitalet, men med en belånad 
portfölj är risken betydligt större. 
För att skydda sina utlånade pengar 
i en nedgång tvångssäljer kredit-
givarna aktier, och då kan det raskt 
sluta med att hela ditt satsade kapi-
tal är borta.

Trots riskerna med belåning av-
råder inte Aktiespararna helt ifrån 
det, eftersom det i vissa fall fi nns 
fördelar. Du ska dock vara försiktig 
och verkligen förstå vad du håller på 
med.

5. Håll dig välinformerad 
och följ inte råd okritiskt
Det krävs kunskap för att man ska 
lyckas med aktieplaceringar. Sträva 
därför efter att hålla dig informerad 
om marknaden och de bolag du äger 
aktier i. Läs årsredovisningar och 
rapporter och följ med i massmedi-
ernas rapportering om ”dina” bolag.

De fl esta som håller på med ak-
tier gör sina köp sedan de fått en 
rekommendation av någon. Ofta är 
denne någon en banktjänsteman. 
”En bankman som ger ett aktietips 
kan inte ha fel, han jobbar ju i bran-
schen”, kanske du resonerar. 

Men stopp, stopp – här är en var-
ning på sin plats! En bankman har 
i uppgift att se till att banken tjänar 
så mycket pengar som möjligt, och 
det görs bland annat med hjälp av 
kurtage (provision). Om bankman-
nen tipsar dig om att köpa aktier 
(eller någon dyr fondprodukt) och 
du följer rådet tjänar banken pengar, 
vilket ofta leder till en personlig bo-
nus för banktjänstemannen.

Ett annat vanligt scenario vid 
aktieköp är att det baseras på vad 
någon vän/kollega/granne har sagt. 
Eftersom du litar på denna person, 
eller för att du inte kan stå ut med att 
personen tjänar pengar om du inte 
gör det, så köper du aktien. Många 
tycker nämligen att det är väldigt 
skönt att ha någon att skylla på om 
det skulle visa sig att aktien inte ut-
vecklas på det sätt man tänkt sig.

Lyssna gärna på tips och råd gäl-
lande aktier, men följ dem inte utan 
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Det är till exempel alltid rätt att 
sälja hälften av innehavet. Går ak-
tien upp missar du förvisso uppgång-
en för de aktier du sålde, men den 
andra hälften är med i uppgången. 
Går aktien ned förlorar du visser-
ligen pengar på de aktier du har kvar, 
men du skyddade ditt  kapital för de 
aktier du sålde. Att sälja hälften av 
innehavet är alltid rätt och enkelt att 
motivera psykologiskt.

En annan bra variant är att sälja 
när du anser dig ha ett bättre inve-
steringsalternativ. Se alltså till att 
hitta ett sådant innan du säljer, i 
stället för att göra tvärtom.

Det kan också vara läge att sälja 
(åtminstone en del) när ett inne-
hav utgör en alltför stor andel i din 
portfölj (så kallad rebalansering), 
när bolaget inte lever upp till dina 
förväntningar eller när bolaget miss-
lyckas med att nå sina prognoser. 

Olika personer agerar på olika 
sätt i säljsituationer. Det viktiga är 
att du sätter upp regler för hur och 
när just du ska omplacera och att se 
till att följa dessa regler.

Sammanfattar vi de gyllene reg-
lerna ska du alltså försöka hitta 10–
15 bolag i olika branscher som totalt 
ska ge dig en avkastning på i medel-
tal 15 procent per år. På den svenska 
börsen fi nns över 500 bolag. Hur i 
hela världen ska du då lyckas hitta 
de 10–15 bästa bolagen bland dem? 
Ett bra svar är analysprogrammet 
Hitta kursvinnare.

Hitta kursvinnare såg dagens ljus 
i december 2003, då det lanserades 
i sin första enkla form – då som nu 

”Att sälja 
hälften av 
innehavet 
är alltid 
rätt och 
enkelt att 
motivera 
psykolo-
giskt.”

De Gyllene reglerna gör dig till en långsiktig vinnare.



i Aktiespararnas regi. Vid tiden för 
lansering fanns ett antal aktieana-
lysprogram på den svenska mark-
naden, men Hitta kursvinnare var 
då, liksom nu, unikt för sin modul 
för fundamental analys.

När Hitta kursvinnare introdu-
cerades fanns utöver modulerna 
för fundamental och teknisk ana-
lys även modulerna Nyckeltals-
sorteraren och Portföljhanteraren. I 
dag, drygt sex år efter lanseringen, 
fi nns även modulerna Kurslista och 
Rankning. I de kommande avsnit-
ten av Hitta kursvinnare-skolan 
kommer samtliga programmoduler 
att beskrivas. 

Hitta kursvinnare är ett analys-
program för svenska aktier, vilket 
innebär att man inte kan analysera 
utländska aktier (eller fonder) i pro-
grammet – åtminstone inte än så 
länge. Programmet har tusentals an-
vändare bland Aktiespararnas med-
lemmar och är det aktieanalyspro-
gram som används mest i Sverige.

Inom aktieanalysen fi nns två oli-
ka typer av analys: fundamental och 

bolag. De tre är Nyckeltalssorteraren, 
Kurslista och Rankning. Själva ana-
lyserna görs sedan i modulerna för 
fundamental och teknisk analys. Den 
sjätte modulen, Portföljhanteraren, 
använder du för att hålla koll på dina 
aktieaffärer och för uppföljning. 

Sammanfattning av Hitta kurs-
vinnares moduler:
• Nyckeltalssorterare – för att 
 hitta intressanta aktier (FA+TA)
• Kurslista – för att hitta intres- 
 santa aktier (TA)
• Rankning – för att hitta intres- 
 santa aktier (TA)
• FA – för fundamental analys
• TA – för teknisk analys
• Portföljhanterare – för att 
 följa ditt aktieinnehav

I nästa avsnitt av Hitta kursvinnare-
skolan beskriver vi Nyckeltalssorte-
raren och påbörjar en fundamental 
analys.

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlems-
avdelning med utbildningar i aktie-
kunskap och Hitta kursvinnare.

53

teknisk. I fundamental aktieanalys, 
som vanligtvis benämns fundamen-
tal analys och förkortas FA, gör man 
en analys av själva bolaget man är 
intresserad av. Information hämtas 
vanligen från bolagens rapporter 
och pressmeddelanden. 

I teknisk aktieanalys (TA) strun-
tar man i denna information och 
fokuserar enbart på bolagets aktie-
kurs och dess utveckling. Med hjälp 
av aktiehistoriken görs prognoser 
för aktiens framtida utveckling.

De fl esta som håller på med 
aktie analys använder sig av anting-
en den ena eller den andra analys-
formen, och många föraktar till och 
med den metod de själva inte an-
vänder. Med Hitta kursvinnare kan 
du använda både fundamental och 
teknisk analys, och den möjligheten 
bör du utnyttja. Kombinerar du de 
båda metoderna ökar dina möjlig-
heter att göra bra aktieaffärer.

Tre av Hitta kursvinnares modu-
ler används för att vaska fram aktier 
som är intressanta för att analysera 
och är utmärkta hjälpmedel för den 
som inte orkar analysera börsens alla 

”Inom 
aktie-
analysen 
fi nns två 
olika typer 
av analys. 
I Hitta 
kursvin-
nare fi nns 
båda.”



42 Så vaskar du fram kursvinnarna
Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika analysprogram 
och ett utmärkt hjälpmedel för den som vill sätta ihop en 
lönsam aktieportfölj. I Hitta kursvinnare-skolan, som bör-
jade i förra numret, går vi igenom programmets olika delar 
och lär ut hur man använder det.

nyckeltal som heter Vinsttillväxt 5 
år, vilket visar ett företags genom-
snittliga vinsttillväxt under de fem 
senaste åren. Om du vill skapa 
en portfölj enligt de Gyllene reg-
lerna ska du hitta 10–15 bolag som 
kan ge dig en årlig avkastning på 
minst 15 procent över tiden. Där-
för är det rimligt att du letar efter 
bolag du tror får en genomsnittlig 
vinsttillväxt de kommande åren 
på minst 15 procent, eftersom ett 
bolags aktie på lång sikt tenderar 
att ha en liknande utveckling som 
själva bolaget.

Figur 1: För att göra ovan be-
skrivna sökning i Nyckeltals-
sorteraren ställer du in modulen 
på Börslistor och Samtliga uppe 
i vänstra hörnet och sätter också 
ett villkor på att Vinsttillväxt 5 år 
ska vara större än eller lika med 
15 (se fi gur 1 ovan). När detta är 
gjort trycker du på Sök. Hur många 
bolag tror du klarar vårt krav och 
därmed fi nns kvar i vår lista? Rätt 

Första avsnittet i Hitta kursvinna-
re-skolan behandlade Aktiesparar-
nas Gyllene regler, som bör ligga 
till grund för allt aktie-och aktie-
fondsparande. Från och med detta 
andra avsnitt skärskådar vi själva 
programmet. 

Nyckeltalssorteraren
I beskrivningen av Aktiespararnas 
sjätte gyllene regel konstateras att 
den säkraste vägen för en investe-
rare att nå ett framgångsrikt aktie-
sparande historiskt sett har varit 
att köpa aktier i bolag som visar en 
uthållig försäljnings- och vinsttill-
växt. Med hjälp av Hitta kursvin-
nares nyckeltalssorterare hittar du 
lätt de bolag som uppfyller detta 
kriterium.

Nyckeltalssorteraren var från 
början en ”framvaskningsmodul” 
för enbart fundamental analys, 
men den fungerar lika bra i le-
tandet efter tekniskt intressanta 
aktier. Totalt kan du undersöka 
intressanta aktier utifrån 75 olika 
nyckeltal eller värden för de tek-
niska modellerna.

Du kan, exempelvis, komma 
fram till vilket bolag som har högst 
direktavkastning, lägst P/E-tal el-
ler högst vinstmarginal. På mot-
svarande sätt för den tekniska 
analysen kan du komma fram till 
vilken aktie som har högst beta-
värde eller lägst RSI-värde.

Men nu är vår uppgift att hitta 
bolag med en uthållig försäljnings- 
och vinsttillväxt, eftersom bolag 
som haft en stabil tillväxt under de 
senaste åren normalt fortsätter att 
ha det. Framför allt är vinsttillväx-
ten viktig, men ett bolag som inte 
visar tillväxt i försäljningen kom-
mer på sikt även att ha svårt att 
hålla en hög vinsttillväxt. 

I Nyckeltalssorteraren fi nns ett 

svar varierar, men de senaste åren 
har det rört sig om runt 50 bolag.

Du har alltså genom en enda 
liten enkel sökning sållat bort 
90 procent av börsens alla bolag! 
Tänk, så mycket tid du sparat ge-
nom att inte behöva analysera alla 
dessa bolag. Kvar fi nns ett 50-tal 
bolag som utvecklats väl under de 
fem senaste åren, och det är bland 
dem du ska leta efter bolag till din 
aktieportfölj.

Om du vill ha en lista med färre 
bolag kan du lägga till upp till fyra 
ytterligare villkor i sökningen. Du 
kan, till exempel, leta efter bolag 
som förutom en hög vinsttillväxt 
dessutom har en hög direktav-
kastning, ett lågt P/E-tal och ett 
lågt RSI-värde. Tänk dock på att 
an talet bolag går mot noll ju fl er 
villkor du lägger till och att du bör 
göra en analys av de bolag du får 
kvar på listan innan du köper.

På den lista du fi ck efter vår 
förs ta sökning fi nns både stora och 
små bolag. Astra Zeneca, Alfa La-
val och Hennes & Mauritz hör till 
den första kategorin, medan BTS 
och Fenix Outdoor hör till den 
andra. Det bolag du ska analysera 
vidare i modulerna för fundamen-
tal och teknisk analys ska du själv-
klart välja från din lista, och valet 
i vårt exempel faller på framgångs-
sagan Hennes & Mauritz (H&M).

Fundamental analys
Fundamental analys (FA), som allt-
så innebär analys av själva bolaget 
och dess räkenskaper, är normalt 
sett svårt och kräver goda kunska-
per om både företaget och ekono-
miska rapporter. Dessutom kräver 
olika företag ofta olika modeller för 
att de ska kunna analyseras funda-
mentalt, vilket innebär att en modell 
som passar utmärkt för ett bolag 
kanske inte alls passar ett annat. 

Sammantaget innebär detta att 
tämligen få personer behärskar 
tekniken att göra en bra funda-
mental analys och att dessa perso-
ner ofta är specialiserade på ett få-
tal bolag. De arbetar normalt som 
analytiker av något slag. Så har det 
sett ut historiskt, men sedan intro-
duktionen av Hitta kursvinnare 
kan i stort sett vem som helst göra 
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”Ingen vet något om framtiden, 
inte ens den mest välbetalda 
aktie analytikern.”

Så vaskar du fram kursvinnarna
en bra fundamental analys av de 
flesta bolagen på börsen.

Hitta kursvinnares modul för 
fundamental analys kommer från 
början från Aktiespararnas syster-
organisation i USA, NAIC (popu-
lärt kallad Better Investing). Med-
lemmarna i NAIC har använt sig av 
modellen i över 50 år, och den har 
visat sig vara framgångsrik. Förr 
gjordes analyserna med hjälp av 
penna och logaritmiska diagram, 
men sedan en tid tillbaka görs de 
med datorstöd. Modellen är lika 
genial som enkel och medför att 
nästan vem som helst kan göra bra 
fundamentala analyser.

Grunden till modellen är de-
finitionen av aktiemarknadens 
vanligaste nyckeltal, P/E-talet, 
ett värderingsmått som visar hur 
marknaden värderar ett företag 
i nuläget. P står för aktiens pris 
(”price”) och E står för årsvinsten 
per aktie (”earnings”). P/E-talet 
erhålls genom att man dividerar 
aktiens pris med årsvinsten per 
aktie. Lite mer matematiskt kan vi 
uttrycka det så här:

P/E-talet = aktiens pris / årsvins t 
per aktie

Vid varje analystillfälle kan man 
räkna ut aktuellt P/E-tal, eftersom 
aktiens pris alltid är känt – liksom 
den senaste kända årsvinsten per 
aktie. Som potentiell investerare 
är man ju dock mer intresserad av 
vad aktiens pris kan tänkas vara i 
framtiden, eftersom målet ju är att 
hitta en aktie som har en rejäl upp-
gångspotential. Lägger vi till denna 
framtidsaspekt på vår definition av 
P/E-talet ser det ut så här:

Framtida P/E-tal = aktiens fram-
tida pris / framtida årsvinst per 
aktie

Ur denna definition får vi per 
automatik att aktiens framtida pris 
är det framtida P/E-talet multipli-
cerat med den framtida årsvinsten 
per aktie, det vill säga:

Aktiens framtida pris = Framtida 
P/E-tal x framtida årsvinst per ak-
tie

Med andra ord kan vi alltså 
räkna ut aktiens framtida pris om 
vi har det framtida P/E-talet och 
den framtida årsvinsten per aktie. 
Svårare än så är faktiskt inte mo-
dellen. Vi behöver alltså bara ha 
två parametrar för att komma fram 
till vilket pris en aktie kommer att 
betalas till i framtiden. 

Var kan vi då hitta dessa siff-
ror? undrar du säkert. Svaret är att 
de inte finns någonstans, eftersom 
det rör sig om framtiden, och om 
den finns ingen som vet vad som 
är rätt och fel, inte ens den mest 
välbetalda aktieanalytikern.

Modellen för fundamental ana-
lys i Hitta kursvinnare är alltså 
enkel och lätt att förstå. Något 
svårare är det att komma fram till 
lämpliga värden på framtida P/E-
tal och framtida årsvinst per ak-
tie. Men det är långtifrån omöjligt, 
och efter lite träning blir de flesta 
riktigt duktiga på detta.

Hur kan då detta komma sig? 
Jo, Hitta kursvinnares modul för 
fundamental analys hjälper dig att 
ta fram just de två önskade para-
metrarna.

Utifrån framtidsekvationen ovan 
drar vi slutsatsen att vi vill hitta 
före tag som i framtiden har en så 
hög värdering och årsvinst per  aktie 
som möjligt, eftersom detta ger ett 
så högt värde som möjligt på aktien. 
Optimalt är alltså att man hittar ett 
företag som i dag har en låg värder-
ing (lågt P/E-tal) och en tämligen 
låg årsvinst per aktie och att dessa 
båda parametrar i framtiden sti-
ger rejält. Detta är naturligtvis ett 
önske scenario, men att hitta såda-
na företag är näst intill omöjligt och 
kräver en hel del tur.

Då är det bättre att du fokuse-
rar på företag som år från år visar 
en tämligen konstant vinsttillväxt. 
Om ett företag har en tämligen 
jämn vinsttillväxt kan du enkelt 
räkna ut vad vinsten per aktie bör 
bli ett speciellt år i framtiden, och 

därmed har du fått tag på en av de 
två eftertraktade parametrarna.

Återstår gör då företagets fram-
tida värdering, det framtida P/E-
talet. Det måste väl vara snudd på 
omöjligt att räkna ut, tänker du 
kanske. Ja, i stort sett är det så, men 
du kan faktiskt komma fram till bra 
antaganden genom att studera den 
historiska värderingen av företaget 
du analyserar. 

Att börsen går upp och ned har 
du säkert upplevt flera gånger som 
aktieägare. Detta betyder att även 
aktiemarknadens värderingar av 
börsens företag varierar. I en låg-
konjunktur är värderingen låg, och 
i en högkonjunktur är den hög. Vär-
deringen brukar dock ligga inom ett 
visst intervall från konjunktur till 
konjunktur, och genom att titta på 
den historiska värder ingen kan du 
hitta rimliga värden även för den 
framtida värderingen.

Slutsatsen av detta blir alltså att 
programmet tar hjälp av histo riken 
för att komma fram till rimliga an-
taganden om framtiden. 

Vilket tidsperspektiv ska vi då 
ha i analyserna? Hitta kursvinna-
res modell använder ett femårsper-
spektiv, för att ekonomin inom en 
femårsperiod har hög sannolikhet 
för att nå en konjunkturtopp och 
därmed höga värderingar av bör-
sens bolag.

Sammanfattningsvis ska vi allt-
så med hjälp av Hitta kursvinna-
res modul för fundamental analys 
komma fram till framtida värden 
på P/E-talet och vinsten per aktie 
för att ur dessa få fram en framtida 
trolig aktiekurs. Utifrån denna ut-
räkning ska du sedan komma fram 
till om huruvida aktien är köpvärd i 
dagsläget eller inte. 

Fundamentalanalysens sju steg
1. Historisk försäljnings-
 utveckling
2. Historisk vinstutveckling
3. Lönsamhetsanalys och  
 vinstprognos
4. Utdelningsprognos
5. P/E-talsprognos
6. Kursprognoser
7. Kursintervall, risk och 
 avkastning



Figur 3: Försäljningen per ak-
tie under de sex senaste åren fi nns 
inritad i det logaritmiska diagram-
met, och där ser du att försäljnings-
tillväxten är mer eller mindre lin-
jär, vilket innebär att tillväxten per 
år är nästan konstant. Om tillväx-
ten varit likartad under de senaste 
åren kan man rimligen tro att den 
fortsätter att vara så även fram-
över. Detta kan vi ha användning 
för längre fram i vår analys.

Du ska alltså inte förse Hitta 
kursvinnare med några värden i 
steg 1, utan du kan nöja dig med att 
konstatera att H&M:s försäljning 
ökar, vilket vi vill se hos det bolag vi 
analyserar. Ett bolag med sjunkande 
försäljning kommer högst sannolikt 
inte att redovisa stigande vinster på 

De två första stegen består av 
enbart historik, och programmet 
behöver då inte förses med några 
nya värden. I steg 3–6 måste du 
åstadkomma någon form av pro-
gnos och mata in värden i model-
len. Steg 7 ger resultatet av ana-
lysen i form av ett råd att köpa, 
behålla eller sälja aktien i fråga.

Då är vi redo för att göra en fun-
damental analys av H&M. Vi går 
igenom steg för steg, och du kan 
hela tiden titta på fi gurerna här 
nedan och på nästa sida.

Steg 1: Historisk försäljnings-
utveckling
I det första steget tittar vi på vinst-
utvecklingen. Du kan välja att titta 
upp till tio år tillbaka i tiden, men 
jag brukar nöja mig med sex år, 
eftersom den närmaste dåtiden är 
mest intressant.

Figur 2: Arbetsytan är i samt-
liga steg i analysen indelad i två 
halvor. Den vänstra innehåller text 
(här förstorad), me dan den högra 
består av diagram av något slag 
(se fi gur 3). I steg 1 redovisas för-
säljningen i miljoner kronor (Mkr) 
och försäljning per aktie för de sex 
senaste åren uppe i vänstra hör-
net. Du ser här att försäljningen 
har ökat från drygt 53 miljarder 
kronor 2004 till drygt 101 miljar-
der kronor 2009. Försäljningen per 
aktie har ökat från drygt 32 kronor 
2004 till drygt 61 kronor 2009.
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sikt, och dessa bolag är oftast inte 
värda att analysera annat än i sam-
band med lågkonjunkturer.

Figur 4: Aktiespararnas sjätte 
gyllene regel säger att du ska köpa 
aktier endast i bolag du känner till 
och som du förstår. För att du ska 
få en introduktion till det bolag 
du analyserar fi nns i Hitta kurs-
vinnare information om samtliga 
börs bolag. Informationen kan du 
komma åt både i den fundamen-
tala och i den tekniska modulen. 
I den fundamentala modulen når 
du bolagsinformationen genom att 
klicka på ”i-knappen” ovanför dia-
grammet i de olika stegen (se fi gur 
4 på nästa sida).

Bolagsinformationen är oftast 
mycket användbar. Just H&M 

”Du kan 
välja att 
titta upp 
till tio år 
tillbaka i 
tiden.”

2

3



känner du säkert till, men viss te 
du att bolagets största marknad är 
Tyskland, följd av Frankrike och 
Storbritannien och att styrelse-
ordföranden Stefan Persson kon-
trollerar över en tredjedel av bola-
gets aktier? Allt detta kan du hitta 
i bolagsinformationen, i vilken du 
också kan se vilka affärer insyns-
personer har gjort.

ten dividerad med antalet aktier ger 
årsvinsten per aktie, och dessa siff-
ror fi nns ifyllda i diagrammet. 

Figur 6: Siffrorna är samman-
bundna till en trendlinje, och du ser 
att linjen inte är lika rak som trend-
linjen för försäljningen (steg 1). 
Men den är ändå tämligen rak, och 
viktigast är att den pekar uppåt. 

Hitta kursvinnare anpassar lin-
jen till en rak sådan, vilken indike-
rar att H&M haft en vinsttillväxt 
på 18 procent per år under de fem 
senaste åren. Använder vi oss av 
absoluta tal och räknar ut ett me-
delvärde (ett aritmetiskt sådant) får 
vi att vinsttillväxten har varit 17,6 
procent per år. Båda dessa värden 
är klart över de 15 procent vi vill ha 
i vinsttillväxt per år för att tycka att 
bolaget skulle vara intressant.

I det andra steget fi nns två del-
steg, steg 2.2 och steg 2.3, som fi nns 
med som stöd för dig som gör analy-
sen. De behandlar vilka orsaker du 
tror ligger bakom företagets tillväxt 
och hur du tror att dessa kommer 
att se ut i framtiden. Du behöver 
inte fylla i något i dessa steg, men 
även om du gör så påverkar det inte 
slutresultatet av din analys.

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlems-
avdelning med utbildningar i aktie-
kunskap och Hitta kursvinnare.
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Ännu ett hjälpmedel är de så kal-
lade SME-prognoserna. SME står 
för Six Markets Estimate och är 
den samlade analytikerkårens pro-
gnoser för försäljning och vinst för 
innevarande och nästkommande 
år. SME-prognoser fi nns för de om-
kring 150 största bolagen på bör-
sen, och du får fram dem i diagram-
met som en streckad linje genom att 
bocka i rutan framför ”SME”. 

Steg 2: Historisk vinstutveckling
Figur 5: Det andra steget är väl-
digt likt det första, men nu ser vi 
på vinstutveckling i stället för på 
försäljning. Vi ser att H&M:s vinst 
i absoluta tal har ökat från drygt 7 
miljarder kronor 2004 till mer än 
16 miljarder 2009. Den totala vins-

”Ännu 
ett hjälp-
medel är 
de så kal-
lade SME-
progno-
serna.”

6

5

4



42 Fyra sätt att få fram kommande vinst
I Hitta kursvinnare-skolan del 1, som presenterade de 
Gyllene reglerna för aktie- och aktiefondsparande, och 
del 2, som behandlade nyckeltalssorteraren, fi ck vi färdiga 
fakta serverade. I denna del, som handlar om fundamental 
analys, måste vi förse programmet med egna data. Hitta 
kursvinnare erbjuder användaren fyra sätt att komma fram 
till en rimlig framtida förmodad vinst.

ningstillväxt på 13,5 procent per 
år, och med hjälp av dessa båda tal 
får vi fram en vinsttillväxt på 13,7 
procent och en framtida vinst om 
fem år på drygt 37,50 kronor (se i 
diagrammet om du i steg 3.3 har 
markerat alternativet med vinst-
marginal och försäljningstillväxt). 
Är du inte nöjd med de historiska 
värdena kan du enkelt ändra dem i 
steg 3.1 och steg 3.2.

Tredje alternativet att komma 

Steg 3: Lönsamhetsanalys 
och vinstprognos
I analysens tredje steg måste vi förse 
programmet med uppgifter. Syftet 
med hela analysen är att komma 
fram till rimliga värden för framtida 
vinst och värdering för H&M (det 
bolag vi valt att följa i denna skola), 
och nu ska vi komma fram till vins-
ten. Steg 3 är alltså ett av de två vik-
tigaste stegen i analysen.

Hitta kursvinnare erbjuder fyra 
olika sätt att komma fram till den 
framtida vinst vi ska räkna med. 
Detta sker i steg 3.3. Observera att 
du ska välja endast ett av dessa steg 
vid varje analys. Här kommer jag 
dock att beskriva samtliga sätt.

Första alternativet är att vi 
använder oss av vinsttillväxtens 
trendlinje från steg 2, som visade 
att tillväxten per år var 18 procent. 
Utgår vi ifrån vinsten per aktie 
2009 och ökar den med 18 procent 
per år under fem år kommer vins-
ten per aktie om fem år att uppgå 
till drygt 45 kronor.

Det andra sättet att komma fram 
till framtida vinst är att man an-
vänder sig av försäljningstillväx-
ten (från steg 1) och nyckel talet 
Vinstmarginal. Vinstmarginalen 
visar företagets vinst i relation 
till försäljningen och anger alltså 
hur stor del av försäljningen som 
är före tagets vinst. En vinstmar-
ginal på 20 procent innebär alltså 
att vinsten uppgår till en femtedel 
av försäljningen. Vinstmarginalen 
ska vara så hög som möjligt.

H&M:s vinstmarginal för de 
sex senaste åren hittar vi uppe 
till vänster i steg 3, och medelvär-
det har under denna period varit 
22,7 procent. Trendlinjen för för-
säljning (steg 1) visar en försälj-

fram till ett rimligt värde på den 
framtida vinsten är att du helt en-
kelt skriver in den årliga vinsttill-
växt du förväntar dig under de fem 
närmaste åren. Detta alternativ kan 
du enkelt använda dig av och kräver 
inga detaljkunskaper för analysen. 
Titta på historiken och kom själv 
fram till ett rimligt värde.

I steg 2 såg vi att den genomsnitt-
liga vinsttillväxten per år har varit 
mellan 17 och 18 procent, beroende 
på hur man räknar. Ett alternativ 
är att man använder sig av ett tal i 
detta intervall, men eftersom det är 
bra att man är en smula försiktig i 
sina antaganden (för att inte åstad-
komma en glädjeprognos) – och ef-
tersom vi letar efter bolag med en 
vinsttillväxt på minst 15 procent 
per år – kan du mycket väl använda 
dig av just 15 procent.

Alternativ 4 erbjuder dig möjlig-
heten att sätta in ett värde på vins-
ten per aktie om fem år. Detta kan 
tyckas vara ännu enklare än att ange 
en vinsttillväxt, eftersom det är just 
den framtida vinsten vi vill åt, men 
normalt sett är det enklare att jobba 
med alternativ 3. I samband med re-
jäla konjunkturnedgångar, som ex-
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”H&M har under de sex senaste 
åren delat ut 80–90 procent av 
den årliga vinsten.”

Fyra sätt att få fram kommande vinst
empelvis fi nanskrisen, kan det dock 
vara bra att använda detta alternativ 
och anta att vinsten så småningom 
ska komma upp till en nivå där den 
tidigare varit.

Det var de fyra olika sätten att 
komma fram till ett rimligt värde 
på den framtida vinsten per aktie 
om fem år. Observera att du ska 
använda dig av endast ett sätt per 
analys. Vilken metod du ska an-
vända dig av bestämmer du själv 
utifrån dina egna kunskaper, och 
sättet kan variera mellan olika bo-
lag. Själv använder jag alternativ 3 
eller 4, eftersom jag tycker att de 
är enklast – samtidigt som de ändå 
ger ett bra resultat.

I vår analys av H&M väljer jag 
att använda mig av det tredje alter-
nativet och anger den genomsnitt-
liga vinsttillväxten under de kom-
mande åren till 15 procent (se fi gur 
1). Detta medför att vinsten per 
aktie om fem år i så fall blir nästan 
40 kronor. När du gjort detta är du 
redo att gå vidare till steg 4.

I och med att vi är klara med det 
tredje steget har vi kommit fram till 
ett värde på en av de två paramet-
rar vi söker i vår analys, nämligen 
framtida vinst. Detta steg upplevs 

som det svåraste i analysen, men 
med lite erfarenhet kan man snabbt 
komma fram till rimliga värden. 

Steg 4: Utdelningsprognos
En akties totalavkastning utgörs 
inte enbart av kursutvecklingen 
utan även av dess utdelning, den så 
kallade direktavkastningen. Denna 
uppgår normalt till 3–5 procent per 
år och måste därför tas med i vår 
analys.

Precis som i övriga steg i den 
fundamentala analysen fi nns his-
toriken uppe i vänstra hörnet till 
vår hjälp. Där ser vi att H&M un-
der de sex senaste åren har delat ut 

80–90 procent av den årliga vins-
ten, med ett medeltal på nästan 85 
procent (se fi gur 2). Det är ett fan-
tastiskt tal och långt över det nor-
mala för börsens bolag. Normalt 
brukar företagen använda en stor 
del av vinsten till bolagets utveck-
ling, men H&M har hittat ett kon-
cept för att klara denna med hjälp 

av en tämligen liten del av vinsten. 
Detta är naturligtvis utmärkt för 
aktieägarna.

Vår uppgift i detta steg är att 
komma fram till hur stor del av 
vins ten vi tror att H&M kommer att 
dela ut per år under den kommande 
femårsperioden. Precis som tidi-
gare tar vi hjälp av historiken och 
är samtidigt en smula försiktiga. 
Medeltalet ligger, som sagt, på 85 
procent, men för 2009 var andelen 
drygt 80 procent – vilket gör att jag 
inte vill lägga mig på ett värde som 
är högre än så. 80 procent känns 
bra, och det fyller jag i under steg 
4.2 efter att först ha svarat Lägre på 
den inledande frågan (fi gur 2). 

Steg 5: P/E-talsprognos
I analysens femte steg är det dags för 
oss att komma fram till ett rimligt 
framtida P/E-tal, en av de två viktiga 
parametrarna i analysen. Vi är egent-
ligen mest intresserade av det högsta 
värdet, men vi kan även ha hjälp av 
det lägsta, varför vi ska komma fram 
till ett intervall för P/E-talet. Detta 
gör vi i steg 5.4.

Precis som i tidigare steg tar vi 
hjälp av historiken för att komma 
fram till rimliga värden. Vi ser att 
H&M som högst under de sex se-
naste åren har haft ett P/E-tal på 
27,4 och att genomsnittet för det 
högsta P/E-talet har varit knappt 
25. Vi ser också att det lägsta P/E-
talet under perioden har varit 13,0 
och att det genomsnittliga lägsta 
värdet har varit 17,6 (se fi gur 3 på 
sidan 44).

Vilka värden ska vi då använda 
oss av i vår analys? En variant är att 
använda det absolut högsta respek-
tive lägsta värdet från de sex senaste 
åren, det vill säga 13,0 och 27,4. Jag 
tycker dock att vi kan begränsa in-
tervallet något, till förslagsvis 15 
respektive 24. Talet 13,0 härrör från 
tiden då fi nanskrisen satte sina dju-
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det lägsta P/E-tal vi angett eller gör 
en egen bedömning.

I detta fall får vi 148,50 kronor 
baserad på det lägsta P/E-talet, 
men jag väljer att göra en egen 
bedömning och antar att H&M-
aktien inte tappar mer än 30 pro-
cent under den kommande femårs-
perioden. Detta skulle innebära 
en nedgång från nuvarande nivå 
med runt 75 kronor, till cirka 160 
kronor. Således skriver jag in 160 
kronor i steg 6.2 (se fi gur 4).

Steg 7: Kursintervall, risk 
och avkastning
Då har vi kommit fram till det sista 
steget, i vilket analysens resultat 
presenteras. I steg 7.1 ser vi tre olika 
kursintervall, ett för vartdera köp, 
behåll och sälj (se fi gur 5). Köp-
intervallet sträcker sig från 160 kro-

paste spår, och en så låg notering 
tror jag inte att vi får se under den 
kommande femårsperioden. 27,4 
uppnåddes vid toppen av den se-
naste högkonjunkturen (2007) och 
det är inte alls omöjligt att värder-
ingen kan nå dit även under de fem 
kommande åren. Som jag nämnde 
tidigare är det dock bättre att man 
är försiktig än alltför optimistisk, 
och därför väljer jag 24.

I steg 5.2 ser vi att kurstillväx-
ten för H&M-aktien inte har hängt 
med företagets tillväxt för försälj-
ning och vinst (fi gur 3). Detta är 
positivt, eftersom aktiekursen på 
sikt brukar följa bolagets utveck-
ling. Hade det varit tvärtom, det vill 
säga om kurstillväxten varit högre 
än försäljningen och vinsten, hade 
det varit en varningsklocka, efter-
som det då troligen inte hade fun-
nits fog för kurstillväxten. Då hade 
en kursnedgång på sikt varit trolig.

I steg 5.3 ser vi att det nuvaran-
de P/E-talet är 21,1. Normalt sett 
ska detta tal befi nna sig inom det 
intervall vi anger i steg 5.4, men 
i samband med lågkonjunkturer 
och låga vinster kan avvikelser 
före komma. 

Steg 6: Kursprognoser
Då har vi kommit fram till framtida 
värden för både vinst och P/E-tal, 
och därmed är analyserandet nästan 
klart. Med hjälp av de värden vi an-
gett ser vi i det sjätte analyssteget att 
den högsta kursen inom den kom-
mande femårsperioden uppgår till 
478 kronor. Denna kurs är framräk-
nad med hjälp av våra antaganden 
och defi nitionen för P/E-talet. Vi 
har räknat med ett framtida högsta 
P/E-tal på 24 och en framtida vinst 
på nästan 20 kronor per aktie.

Multiplicerar vi ovanstående 
värden får vi 478 kronor. Obser-
vera att P/E-talet måste uppnå 24 
under det femte och sista året i vår 
analysmodell för att 478 kronor 
ska nås, eftersom vinsten per aktie 
beräknas vara högst under år 5.

478 kronor är alltså den högsta 
kurs vi kan uppnå enligt våra be-
räkningar. Tyvärr går börsen inte 
alltid uppåt, och därför måste vi 
räkna även på ett sämsta möjliga 
utfall. Detta gör vi i steg 6.2.

Vi har här fem alternativ att väl-
ja på, av vilka jag brukar använda 
två. Antingen använder jag den 
metod som baserar den lägsta kur-
sen på nuvarande vinst (och alltså 
inte räknar med någon tillväxt alls 
under de fem kommande åren) och 
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nor till 266, och eftersom kursen vid 
analystillfället uppgick till 238 kro-
nor är H&M:s aktie köpvärd utifrån 
de parametrar vi matat in i Hitta 
kursvinnare.

Hade kursen varit mellan 266 
och 372 kronor vid analystillfället 
hade vi hamnat i behållintervallet, 
vilket innebär att vi borde övervä-
ga att behålla aktien (om vi redan 
äger den) eftersom det fort farande 
fi nns potential kvar och för att 
vi inte ska tvingas betala skatt 
och kurtage i onödan. Om vi inte 
äger aktien bör vi dock inte köpa 
den, eftersom vi troligen kan hitta 
andra aktier med högre potential.

Om kursen varit över 372 kronor 
vid analystillfället hade vi hamnat 
i säljområdet, vilket innebär att vi 
bör överväga att sälja aktien om vi 
äger den. Att köpa aktien är inte ”Det är 

bättre att 
man är 
försiktig 
än alltför 
optimis-
tisk.”

3



aktuellt, eftersom vi högst san-
nolikt kan hitta aktier med bättre 
framtidsutsikter.

Investeringar i aktier innebär inte 
bara möjligheter utan också risker. 
Ett bra riskmått inom aktiehandel 
är den så kallade vinst/förlust-
kvoten, som defi nieras som aktiens 
uppgångspotential dividerad med 
aktiens nedgångsrisk. Båda dessa 
värden beräknas utifrån kursen 
vid analystillfället. Potentialen bör 
alltid vara större än risken för att 
man ska göra en aktieaffär, och jag 
rekommenderar att potentialen ska 
vara minst tre gånger så hög, vilket 
innebär att vinst/förlust-kvoten 

korrekta vet ingen i dag. Bara när 
det gått fem år vet vi om vår analys 
var bra eller dålig. Dock anser jag 
att vår analys är rimlig.

Under analysens gång har jag satt 
värden som är försiktiga i förhål-
lande till historiken. Skulle jag vilja 
se vilket resultat jag får om jag gör 
lite mer optimistiska antaganden 
kan jag snabbt göra det med hjälp 
av Känslighetsanalysen i steg 7.4 (se 
fi gur 7). Med hjälp av denna funk-
tion kan jag enkelt ändra framtida 
vinsttillväxt och framtida P/E-tal 
för att se hur förändringarna påver-
kar analysen.

Om jag väljer att höja vinsttill-
växten till 17 procent per år och 
det högsta P/E-talet till 27 (vilket 
är rimliga värden enligt historiken) 
får jag en toppkurs på 586,50 kro-
nor och att aktien är köpvärd upp 
till 302 kronor. På motsvarande sätt 
kan jag också se hur mer pessimis-
tiska värden påverkar analysen.

H&M-aktien visar sig alltså vara 
klart köpvärd, enligt vår funda-
mentala analys. Ska vi då köpa ak-
tien direkt? Nej, inte än. Först ska 
vi göra en teknisk analys av aktien 
för att se vilket resultat vi får. Detta 
gör vi i nästa avsnitt, del 4, av Hitta 
kursvinnare-skolan.

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlemsav-
delning med utbildningar i aktiekunskap 
och Hitta kursvinnare.
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som lägst bör vara 3. I vår analys av 
H&M blir kvoten 2,9, vilket i stort 
uppfyller vårt krav.

I steg 7.3 ser vi att den förvän-
tade kurstillväxten bör vara näs-
tan 15 procent per år, vilket är vad 
vi eftersträvar. Då är inte direkt-
avkastningen medräknad, och läg-
ger vi till den får vi en förväntad 
avkastning på nästan 20 procent 
per år (se fi gur 6). Når vi denna 
avkastning årligen fördubblas vårt 
kapital vart fjärde år i stället för 
vart femte, som är fallet vid en årlig 
avkastning på 15 procent.

Har vi då gjort en bra analys? 
Det vet vi inte. Vi har gjort pro-
gnoser om framtiden, och om de är 

”Ett bra 
riskmått 
är den 
så kal-
lade vinst/
förlust-
kvoten.

5
6

7

4



42

Teknisk aktieanalys 
underlättar besluten
I de tre inledande avsnitten av Hitta kursvinnare-skolan 
har vi fokuserat på Aktiespararnas Gyllene regler och 
fundamental analys. Detta fjärde avsnitt handlar om 
teknisk analys. Vi börjar dock med en liten repetition.

Inom aktieanalysen fi nns två olika 
typer: fundamental och teknisk. I 
fundamental aktieanalys, som för-
kortas FA, gör man en analys av 
själva bolaget. Information hämtas 
vanligen från bolagets rapporter 

och pressmeddelanden. I teknisk 
aktieanalys, TA, struntar man i 
denna information och fokuserar 
på enbart aktiekursens utveckling. 
Med hjälp av historiken görs pro-
gnoser för aktiekursens framtida 
utveckling.

Observera att man alltså även 
i den tekniska analysen gör pro-
gnoser och ingenting annat. Detta 
är självklart, eftersom det är fram-
tiden vi försöker ha en uppfattning 
om, och ingen vet exakt hur någon-
ting kommer att utvecklas fram-
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Teknisk aktieanalys 
underlättar besluten

över. Det gäller alltså att man gör 
prognoserna så bra som möjligt.

Med facit kan en prognos så 
småningom visa sig ha varit kor-
rekt eller felaktig, men ingen har 
alltid rätt. Alla som ägnar sig åt 
prognoser har fel ibland. Det vik-
tiga är att man har fel så sällan 
som möjligt.

Den tekniska analysen fokuserar 
på bolagets  aktiekurs och bryr sig 
inte om själva bolaget. Det är trots 
allt genom aktien man kan inve-
stera i ett bolag, och därför är det 
viktigt att man också analy serar 
aktien. Det är ju faktiskt inte all-
tid en akties utveckling beror på 
enbart det fundamentala.

Jag skrev nyss att man inom 
den tekniska analysen struntar i 
fundamental information. Anled-
ningen till att man kan göra det är 
att denna information fi nns ”in-
bakad” i aktiekursen och därmed 
även i TA. Börsbolagen kommer 
med fundamental information en-
dast några gånger per år (åtmins-
tone i samband med rapporter), 
och vad brukar hända med aktie-
kursen vid sådana tillfällen? 

Om informationen går i linje 
med vad marknaden förväntade 
sig händer inte speciellt mycket, 
men om informationen avviker åt 
det ena eller andra hållet tar det 
inte många sekunder förrän detta 
syns i aktiekursen. Ibland kan det 
röra sig om upp- eller nedgångar 
på över 10 procent på bara några 
minuter. Kursen anpassar sig allt-

Kursplan
1. De Gyllene reglerna
2. Nyckeltalssorterare
3. Fundamental analys
4. Teknisk analys
5. Rankning/kurslista
6. Portföljhanterare
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så mer eller mindre momentant 
när det kommer fundamental in-
foration, och därför säger man att 
det fundamentala fi nns inbakat i 
TA.

Med hjälp av kurshistoriken ska vi 
alltså försöka göra så bra progno-
ser som möjligt och komma fram 
till om en aktie bör köpas eller säl-
jas. Vi ska nu lära oss grunderna 
inom TA och sedan använda våra 
nyvunna kunskaper till att analy-
sera Hennes & Mauritz (det bolag 
vi följer i denna skola) även på 
detta sätt.

Teknisk analys uppfattas ofta 
av många som något komplicerat, 
och därför är många aktieintres-
serade personer skeptiska till me-
toden. Sanningen är dock att TA 
i själva verket är tämligen enkelt, 
och alla som håller på med aktie-
placeringar bör använda sig av 
metoden, åtminstone på ett eller 
annat sätt.

För att du ska lära dig att an-
vända dig av teknisk analys behö-
ver vi gå igenom följande saker:
• Diagramtyper
• Trend
• Stöd och motstånd
• Formationer
• Indikatorer

Diagramtyper
Eftersom den tekniska analysen går 
ut på att man gör prognoser med 
hjälp av kurshistoriken är det natur-
ligtvis viktigt att vi kan se och tolka 
aktiekursens historiska utveckling. 

Detta görs enklast i diagram, och 
vanligen använder TA-analytikerna 
sig av antingen linjediagram, stapel-
diagram eller så kallade candlestick-
diagram. Oavsett vilken diagramtyp 
de använder fi nns aktiens pris på den 
vertikala axeln och tiden (exempel-
vis dagar, veckor, månader och år) på 
den horisontella axeln. 

Linjediagram 
Den enklaste diagramtypen är linje-
diagrammet. I ett sådant noteras ak-
tiens stängningskurs för en speciell 
tidsperiod (vanligtvis en dag), och 
sedan binds dessa kurser ihop till en 
linje (se bild 1 på sidan 42). Linje-
diagram är den mest förekommande 
diagramtypen i tidningar, och många 
anser att det räcker med att man tit-
tar i ett sådant. 

Linjediagrammet ger dock be-
sked endast om vilken stängnings-
kurs den aktuella aktien haft, och 
denna information räcker inte för 
de fl esta som ägnar sig åt teknisk 
analys. Dessa använder sig i stället 
av candlestick- eller stapeldiagram.

Stapeldiagram
Medan linjediagrammet alltså ger 
endast en information per period 
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nås, och varje uppgångsfas passe-
rar den senaste toppnivån innan 
aktien vänder nedåt igen. En så 
kallad trendlinje (för en stigande 
trend) fås genom att så många bot-
tennivåer som möjligt binds ihop 
till en rät linje (bild 6).

I en fallande trend noterar ak-
tien hela tiden lägre topp- och bot-
tennivåer (se bild 7 på nästa sida). 
Varje nedgångsfas passerar den 
senaste bottennivån, och varje 
uppgångsfas vänder nedåt innan 
den senaste toppnoteringen nås. 
En trendlinje för en fallande trend 
fås genom att man binder ihop så 
många toppnivåer som möjligt till 
en rät linje (bild 7).

I en sidledes trend handlas aktien 
hela tiden inom ett visst intervall, 
vilket betyder att den vid fl era till-
fällen vänder nedåt vid en viss nivå 
och uppåt vid en annan, lägre nivå. 
Trenden är alltså varken stigande 
eller fallande utan sidledes, vilket 
också kallas konsolidering.

Grunden för trendanalys är att 
trenden är intakt tills motsatsen 
är bevisad, vilket innebär att san-
nolikheten för att en trend ska be-
stå är större än att den bryts. I en 
stigande trend är alltså sannolik-
heten för stigande kurs högre än 
för fallande – och tvärtom. Det gäl-
ler alltså att man fastställer tren-
den för aktien och sedan följer den, 
det vill säga: låt trenden vara din 
vän (’the trend is your friend’).

klarnar det nog. Flera staplar bred-
vid varandra bildar ett candlestick-
digram, som exempelvis kan se ut 
som i bild 5 här ovan.

Vilken diagramtyp ska man då 
använda sig av i teknisk analys? 
Det är naturligtvis vars och ens 
eget val att komma fram till vad 
som passar bäst, men vanligast är 
stapel diagram och candlestick. 
Personligen använder jag mig alltid 
av candlestickdiagram, eftersom 
färgläggningen snabbt ger besked 
om hur aktiehandeln sett ut de 
senaste dagarna. Samma informa-
tion får jag även i ett stapeldiagram, 
men jag tycker att candlestick-
diagrammen är mer lättöverskåd-
liga och enklare att tyda.

Trend
Teknisk analys kan i princip göras 
hur komplicerad som helst, men det 
enklaste inom området är också det 
mest användbara och effektiva. Det 
jag talar om är trender och trend-
analys. Om du ska lära dig bara en 
enda sak inom den tekniska analy-
sen ska du utan tvekan koncentrera 
dig på trendanalys.

Vad är då en trend? Jo, det är 
den riktning som en akties pris 
har för tillfället. Den kan vara sti-
gande, fallande eller sidledes. I en 
stigande trend noterar aktien kon-
tinuerligt högre topp- och botten-
nivåer (se bild 6 här ovanför). 

Varje nedgångsfas vänder uppåt 
innan den senaste bottennivån 

(stängningskursen) ges fyra di-
stinkta besked i ett stapeldiagram. 
För varje stapel/period (dag, vecka, 
månad, år eller del av dag) får be-
traktaren veta öppningskurs, stäng-
ningskurs, högsta kurs och lägsta 
kurs (se bild 2 på sidan 42). 

Varje stapel består av en lodrät 
linje och två små vågräta streck. 
Den lodräta linjen visar mellan 
vilka värden aktien rört sig under 
aktuell period, medan de vågräta 
strecken symboliserar öppnings-
kurs (vänstra strecket) och stäng-
ningskurs (högra strecket) under 
perioden. Ett stapeldiagram består 
av ett fl ertal angränsande staplar 
bredvid varandra och kan exem-
pelvis se ut som i bild 3 på sidan 
43.

Candlestickdiagram
Även i ett så kallat candlestickdia-
gram (staplarna ser ut som små ljus-
stakar, därav namnet) får betraktaren 
fyra informationer per stapel, och de 
är desamma som i stapeldiagram-
met. Skillnaden är att i ett candle-
stickdiagram färgas området mellan 
öppnings- och stängningskurs rött 
eller grönt. Om stängningskursen är 
lägre än öppningskursen (alltså om 
kursen gått ned under  perioden) fär-
gas området rött, me dan det färgas 
grönt om stängningskursen är högre 
än öppningskursen (alltså om kur-
sen gått upp under perioden). 

Detta låter kanske komplicerat, 
men titta på bild 4 på sidan 43, så 
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sälja aktien om vi äger den. När en 
stigande trend bryts får vi alltså en 
säljsignal.

Stöd och motstånd
I den tekniska analysen talar man 
ofta om stöd och motstånd, och pre-
cis som trender och trendbrott är de 
viktiga begrepp och användbara i 
analysarbetet.

Ett stöd är en horisontell linje 
som skär en bottennotering för 
en aktie. Aktiekursen brukar ofta 
vända uppåt när ett stöd nås. Även 
motstånd är en horisontell linje, 
men till skillnad från stödet skär 
ett motstånd en toppnotering för en 
aktie. Ofta vänder en aktie nedåt i 
pris när den nått ett motstånd.

Både stöd och motstånd har en 
förmåga att hålla en tid, vilket man 
kan utnyttja som aktiehandlare. Har 
man, exempelvis, gjort en bra vinst 
på en aktie kan det vara läge att sälja 
den när kursen närmar sig ett mot-
stånd, eftersom sannolikheten är 
hög för att kursen då vänder nedåt 
på grund av motståndet. Går man i 
köpplaner kan det vara läge för köp i 
en aktie om den närmar sig ett stöd, 
eftersom sannolikheten då är hög för 
att kursen snart stiger.

Hur kan det då komma sig att 
stöd och motstånd ofta håller? Jo, 
det beror på psykologin hos dem 
som köper och säljer aktien. En 
person som har en viss aktie, och 
som börjat fundera på att sälja 
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Om du i en trendanalys kommer 
fram till att aktien du funderar på 
att köpa befi nner sig i en positiv 
trend bör du köpa den snarast, ef-
tersom sannolikheten för stigande 
kurs är högre än för fallande. Om 
aktien, däremot, befi nner sig i en 
fallande trend bör du avvakta, 
eftersom sannolikheten för sjun-
kande kurser då är högre än för 
stigande. Du bör alltså, med andra 
ord, kunna köpa aktien billigare 
framöver.

Normalt talar man om tre olika 
trendlängder: primärtrend (måna-
der till år), sekundärtrend (veckor 
till månader) och tertiärtrend (da-
gar till veckor). Riktningen för 
dessa trender kan vara olika för en 
aktie, men i så fall anses den längs-
ta trenden vara den starkaste. I ex-
emplet i bild 8 anses den stigande 
trenden vara starkare än den fal-
lande, eftersom den är längre.

Då har du lärt dig att det är viktigt 
att kunna identifi era trender. Ännu 
viktigare är det att man kan identi-
fi era ett trendbrott, det vill säga 
när en trend bryts och övergår i en 
motsatt trend. Om en fallande trend 
bryts har en stigande trend tagit vid, 
och eftersom det då är hög re san-
nolikhet för stigande kurser än för 
fallande är det dags att köpa aktien. 
Vi har, med andra ord, fått en köp-
signal. Omvänt gäller om en stigan-
de trend bryts. Då har en fallande 
trend tagit vid och det är dags att 

”Både 
stöd och 
motstånd 
har en 
förmåga 
att hålla 
en tid.”

den, har naturligtvis svårt att ac-
ceptera om kursen går ned innan 
personen hunnit sälja. Nästa gång 
kursen närmar sig samma nivå är 
sannolikheten därför hög för att 
personen säljer, eftersom han/
hon inte vill vara med om samma 
sak igen.

Omvänt gäller för en potentiell kö-
pare. Om han/hon inte köper ak-
tien vid en viss nivå och sedan får 
se aktien stiga kommer personen 
med hög sannolikhet köpa aktien 
nästa gång kursen kommer ned till 
samma nivå.

Beskrivningen ovan är en av 
anledningarna till att stöd och 
motstånd ofta håller. En annan är 
att personer som använder sig av 
teknisk analys tar hjälp av stöden 
och motstånden när de gör sina 
aktieaffärer, och på så sätt sker 
en hel del affärer vid dessa nivåer, 
vilket medför att nivåerna stärks.

När ett motstånd bryts får vi en 
köpsignal och när ett stöd bryts får 
vi en säljsignal. Ofta brukar kur-
sen dra i väg ganska snabbt när 
detta sker, eftersom det vanligtvis 
inte fi nns så många order inlagda 
på nivåer strax över motstånd och 
strax under stöd.

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlems-
avdelning med utbildningar i aktiekun-
skap och Hitta kursvinnare.
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Huvudlös skuldra ger  varnande dubbeltopp
I förra avsnittet gick vi igenom de viktigaste grunderna i 
den tekniska analysen. I detta avsnitt ska vi titta på ytter-
ligare några grundläggande delar, lära oss om TA-modu-
len i Hitta kursvinnare och göra en teknisk analys av H&M-
aktien. Dessutom går vi igenom hur modulerna Kurslista 
och Rankning fungerar.

Formationer inom den tekniska 
analysen är mönster som bildas av 
kurshistoriken, och de ger ofta en 
vägledning om vad som händer med 
aktiekursen. Det fi nns två olika hu-
vudtyper av formationer: omslags-
formationer och fortsättningsfor-
mationer.

Omslagsformationer
En omslagsformation är en forma-
tion som oftast innebär att en ny 
trend tar vid. De vanligaste forma-
tionerna av denna typ är dubbel-
botten, dubbeltopp, huvud/skuldra 
och omvänd huvud/skuldra.

En dubbelbotten är en köpfor-
mation som ser ut enligt bild 1. 
Formationen inleds med en fal-
lande trend, men i stället för att 
notera ännu en lägre botten vänder 
aktiekursen uppåt vid samma nivå 

som den senaste bottennoteringen. 
Själva köpsignalen erhålls när kur-
sen överstiger toppnivån mellan de 
två bottnarna, och från och med då 
är trenden stigande.

En dubbeltopp fungerar på om-
vänt sätt, ser ut enligt bild 2 och 
är en säljformation. Här är trenden 
stigande från början, men i stället 
för att notera en högre topp vänder 
kursen nedåt vid samma nivå som 
den senaste toppen. Om kursen 
går under bottennivån mellan de 

två topparna erhålls en säljsignal, 
och trenden blir fallande.

En huvud/skuldra-formation 
är en säljformation och ser ut en-
ligt bild 3. Trenden är från bör-
jan stigande, men efter den andra 
toppen orkar kursen inte upp till 
samma nivå igen, och därmed har 
en lägre topp bildats. Trenden är 
fallande. Formationen har fått sitt 
namn av det mönster som de tre 
upp- och nedgångsfaserna (puck-
larna) bildar. Mittenpuckeln är 
huvudet, medan den vänstra och 
högra puckeln är varsin skuldra. 
Den horisontella linjen kallas för 
nacklinje. När den bryts erhålls 
en säljsignal, och den kommande 
nedgången i ett första skede blir 
ofta lika stor som avståndet mellan 
nacklinjen och huvudets topp.

Vänder vi en huvud/skuldra-

Kursplan
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formation upp och ned får vi lämp-
ligt nog en köpformation som kal-
las för omvänd huvud/skuldra (bild 
4). Här är trenden initialt fallande, 
men den tredje botten noteringen 
hamnar på en högre nivå än den 
andra, och därmed har vi fått ett 
trendbrott och en stigande trend. 
Även i denna formation fi nns en 
nacklinje, och själva köpsignalen 
erhålls när denna bryts uppåt.

De fyra omslagsformationer jag 
beskrivit här är populära och an-
vänds av många. Faktum är dock 
att du får både köp- och säljsigna-
ler tidigare om du använder dig av 
vanliga trendlinjer och konstaterar 
när dessa bryts.

Fortsättningsformationer
En fortsättningsformation är en for-
mation som oftast innebär att tren-
den, efter en kortare paus, fortsätter 
i samma riktning. De vanligaste fort-
sättningsformationerna är rektangel, 
triangel, fl agga och vimpel. Gemen-
samt för alla dessa formationer är 
att de består av ett stöd och ett mot-
stånd och att en köp- eller säljsignal 
erhålls när något av dessa bryts.

I en rektangel är stödet och 
motståndet horisontella och pa-
rallella. Köpsignal erhålls i den 
stigande trenden när motståndet 
bryts. På motsvarande sätt erhålls 
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en säljsignal i den fallande trenden 
när stödet bryts.

En triangel fungerar på samma 
sätt som en rektangel, men stödet 
och motståndet konvergerar (går 
ihop) och bildar triangelns spets. 
Köpsignal fås i den stigande tren-
den när motståndet bryts, och en 
säljsignal uppkommer i den fallan-
de trenden när stödet bryts (bild 5 
på nästa sida).

En fl agga och en vimpel fun-
gerar på samma sätt som en rek-
tangel och en triangel. Enda skill-
naden är att dessa formationer är 
snedställda (se bilderna 6 och 7 på 
nästa sida). En fl agga är en sned-
ställd rektangel, medan en vimpel 
är en snedställd triangel.

Indikatorer
Indikatorer är hjälpmedel i den tek-
niska analysen som indikerar vad 
som kan hända med aktiekursen 
genom att de genererar köp- och 
säljsignaler. I Hitta kursvinnare 
fi nns runt 40 indikatorer, som på 
ett eller annat sätt kan vara till hjälp 
i jakten på nästa kursklättrare. Indi-
katorerna delas vanligen in i de två 
huvudkategorierna trendföljande 
och momentumindikatorer.

Trendföljande indikatorer
Trendföljande indikatorer används 

för att defi niera trenden, och glidan-
de medelvärden är vanligast i denna 
kategori. Glidande medelvärden 
(’moving average’, MA, på engelska) 
jämnar ut en aktie- eller indexkurva 
genom att man för varje period (van-
ligen dagar) räknar fram ett medel-
värde från ett visst antal perioders 
stängningskurs. 

Vanligen delar man in de glidande 
medelvärdena i ett långt (200 peri-
oder), ett medellångt (50 peri oder) 
och ett kort (20 peri oder). Den linje 
man får fram för re spektive glidan-
de medelvärde visar vilken riktning 
trenden har på kort, medellång och 
lång sikt. Pekar en linje uppåt är 
trenden stigande, pekar den nedåt 
är trenden fallande. 

Observera att olika glidande 
medelvärden vid en viss tidpunkt 
kan peka åt olika håll, det vill säga 
att trenden vid en viss tidpunkt kan 
vara riktad åt olika håll i olika tids-
perspektiv. Ett exempel på detta är 
bild 8 på nästa sida, där det korta 
och medellånga glidande medel-
värdet visar att trenden är fallande 
medan det långa visar att trenden är 
stigande.

I bilden ser du också att de gli-
dande medelvärdena skär varandra 
lite då och då. När detta sker får vi 
en köp- eller säljsignal beroende 
på vad som händer. Om ett kortare 

”Olika 
glidande 
medel-
värden 
kan 
samtidigt 
peka 
åt olika 
håll.”
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den hög klass. Lägg till detta att pro-
grammet dessutom är unikt för sin 
modul för fundamental analys, och 
du förstår att Hitta kursvinnare är 
ett suveränt hjälpmedel för dig som 
håller på med aktier.

Allt det jag gått igenom i detta 
och förra avsnittet av Hitta kurs-
vinnare-skolan kan du använda dig 
av med hjälp av programmet Hitta 
kursvinnare. Du kan alltså rita 
trendlinjer, leta efter trendbrott, 
rita ut stöd och motstånd, leta efter 
olika formationer och använda dig 
av glidande medelvärden och RSI-
indikatorn. Dessa saker utgör dock 
endast en del av Hitta kursvinnares 
digra och professionella TA-modul. 
Mer om dem kan du läsa på www.
hittakursvinnare.se och i program-
mets Hjälpavsnitt.

Teknisk analys av H&M
H&M-aktien befi nner sig sedan två 
år i en långsiktigt stigande trend (se 
bild 12 på sidan 53). Rapporten i 
september var dock sämre än vad 
analytikerna hade räknat med, och i 
det kortsiktiga perspektivet är tren-
den fallande. Så länge den långsikti-
ga trenden är stigande bör man dock 
köpa aktien. Ett optimalt köptillfälle 
är när den kortsiktigt fallande tren-
den bryts eller när kursen kommer 
ned till den långa trendlinjen.

Kurslista
Modulen Kurslista är ett av de se-
naste tillskotten i Hitta kursvin-
nare, och den kan användas dels 
som en vanlig kurslista i vilken du 
kan se hur alla eller några aktier har 
utvecklats under en viss period, dels 
för att vaska fram aktier som är in-
tressanta i ett TA-perspektiv.

Om du i modulen Kurslista stäl-
ler in den vänstra rutan på Börslis-
tor, nästa ruta på Samtliga och den 
tredje rutan på senaste dag (se bild 
10 på sidan 53) får du se vilka aktier 
som utvecklats bäst under den se-
naste börsdagen när du trycker på 
Visa. I stället för senaste dag kan du 
välja en vecka, en månad, tre må-
nader, sex månader, aktuellt år, ett 
år, två år eller fem år. Du kan också 
ändra Börslistor till Branscher och 
på så sätt se vilka aktier som ut-
vecklats bäst i en viss bransch un-
der en viss tid. Har du lagt in din 
aktieportfölj i Portföljhanteraren 
kan du även se hur aktierna där har 

glidande medelvärde (ett mer lätt-
rörligt) skär ett längre (ett trögare) 
underifrån får vi en köpsignal. Om 
skärningen sker ovanifrån får vi en 
säljsignal.

Momentumindikatorer
Varje aktie pendlar normalt upp och 
ned jämfört med sin jämviktskurva. 
När aktiens värde är långt ifrån 
sin jämviktskurva är den antingen 
överköpt eller översåld, och en rekyl 
kommer vanligen inom kort. Detta 
kan man använda för att hitta köp- 
och säljsignaler, vilket görs med 
hjälp av momentumindikatorer. En 
välanvänd sådan är RSI, en förkort-
ning för ’Relative Strength Index’.

RSI mäter aktiens styrka rela-
tivt sin egen historiska utveckling, 
och standardmässigt använder 
man sig av 14 perioders historik. 
RSI-indikatorn antar ett värde 
mellan 0 och 100, där 100 betyder 
att aktien har stigit under 14 perio-
der (vanligtvis dagar) i rad medan 
0 betyder att den fallit 14 dagar i 
rad. Aktien anses vara översåld 
om RSI-värdet understiger 30 och 
överköpt om värdet överstiger 70. 
En köpsignal fås när RSI-värdet 
korsar 30-linjen underifrån, och 
en säljsignal fås när värdet korsar 
70-linjen ovanifrån. I bild 9 ser du 
hur RSI-indikatorn ser ut. 

Teknisk analys i Hitta kursvinnare
För att kunna använda dig av teknisk 
aktieanalys måste du ha ett aktie-
analysprogram. Det fi nns ett antal 
sådana på den svenska marknaden, 
men Hitta kursvinnare är det mest 
prisvärda alternativet. Programmet 
har med åren begåvats med en allt 
bättre TA-modul, och i dag håller 
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”Varje ak-
tie pendlar 
normalt 
upp och 
ned jämfört 
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jämvikts-
kurva.”
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dulen kan också användas för att 
komma fram till vilken aktie som går 
bäst i en speciell bransch.

Rankningsmodulen är färgglad 
och inte helt lätt att förstå vid en 
första anblick. Om du väljer Börs-
listor i den vänstra rutan, Large 
Cap i nästa ruta och Ingen jämfö-
relse i den tredje rutan (se bild 11) 
kommer ett stort antal gröna, röda 
och gula rutor att dyka upp på skär-
men när du trycker på Visa. Varje 
rad tillhör ett bolag, och varje ko-
lumn motsvarar en tidsperiod, i 
normalfallet en vecka, det vill säga 
fem börsdagar.

Den färgglada kolumnen längst 
till vänster visar hur bolagets aktie 
har utvecklats under den senaste 
veckan i förhållande till sig själv. 
Om aktiepriset är detsamma som 
för en vecka sedan är värdet 100 
och rutan gul. Om aktien gått upp 
med 3 procent under den senaste 
veckan är värdet 103 och rutan 
grön. Om aktien gått ned 3 procent 
under veckan är rutan röd och vär-
det 97. Förändringarna utgår alltså 
alltid ifrån värdet 100. 

Kolumn 2 visar hur aktien utveck-
lades under en vecka till och med 
det datum som står ovanför kolum-
nen. Hittar vi många gröna rutor 
bredvid varandra för en specifi k 
aktie befi nner den sig i en stigande 
trend. Står i stället många röda ru-
tor bredvid varandra är trenden fal-
lande. Trendbrotten ser du genom 
att en röd ruta följs av en grön eller 
tvärtom.

I ovan nämnda beskrivning 
valde vi Ingen jämförelse i den 
tredje rutan. Väljer vi i stället att 
jämföra aktierna på Large Cap 
med OMXS 30-index får vi se hur 
aktierna utvecklas jämfört med 
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53utvecklats under en viss tid i modu-
len Kurslista genom att välja Port-
följer i den vänstra rutan.

I fjärde avsnittet av Hitta kurs-
vinnare-skolan lärde vi oss att det 
är viktigt att man kan identifi era 
trender och trendbrott. Med hjälp 
av modulen Kurslista kan vi snabbt 
se om det är troligt att en aktie be-
fi nner sig i en viss trend. Om vi, ex-
empelvis, hittar en aktie som gått 
upp i kurs 15 procent på en månad 
är det ju tämligen troligt att den be-
fi nner sig i en stigande trend. 

För att vara på den säkra sidan 
måste vi dock ta oss en titt på ak-
tien i TA-modulen. Ett enkelt sätt 
att komma till den är att höger-
klicka på aktien i Kurslista och 
välja Öppna i TA. Hittar vi en ak-
tie som gått ned i pris med 20 pro-
cent på tre månader är det troligt 
att den befi nner sig i en negativ 
trend. Aktien kanske dock har 
börjat vända uppåt och det kanske 
är läge att köpa den. Titta på aktien 
i TA-modulen för att komma fram 
till om så är fallet eller inte.

Med hjälp av modulen Kurslista 
kan du alltså identifi era de aktier 
som det kan vara lämpligt att göra 
en teknisk analys av, och det är 
praktiskt om du inte har tid och 
ork att analysera börsens samtliga 
fl er än 500 bolag.

Rankning
Även modulen Rankning är ganska 
ny, och precis som Kurslista kan den 
användas för att komma fram till 
vilka aktier man bör analysera med 
hjälp av teknisk analys. Modulen är 
bra för att hitta aktier som befi nner 
sig i en viss trend, för att hitta aktier 
som just haft ett trendbrott och för 
att hitta aktier som går bättre eller 
sämre än börsen som helhet. Mo-

”Med 
Kurslista 
identi-
fi erar du 
de aktier 
som är 
lämp-
liga för 
teknisk 
analys.”

börsen i stort. Detta är speciellt 
intressant för att man ska kunna 
se vilka aktier som utvecklas bäst 
när börsen går ned. Värdet 100 
innebär i denna jämförelse att 
aktien har utvecklats precis som 
OMXS 30-index. Färgerna är de-
samma som tidigare.

Om vi vill veta vilken aktie 
som går bäst i en speciell bransch 
väljer vi Branscher i den vänstra 
rutan, vilken bransch vi vill titta 
på i den andra rutan och samma 
bransch i den högra rutan. Då 
ser vi snabbt vilka aktier som går 
bättre än branschindex, vilka ak-
tier som utvecklas i linje med sam-
ma index och vilka aktier som går 
sämst inom indexet.

Rankningsmodulen är ett myck-
et användbart hjälpmedel för den 
som inte har ork och tid att analy-
sera börsens samtliga bolag. Pröva 
får du se!

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlems-
avdelning med utbildningar i aktiekun-
skap och Hitta kursvinnare.

10 11

12



46

Hitta kursvinnare 
hjälper dig hitta rätt

Det sjätte och sista avsnittet i Hitta kursvinnare-skolan 
handlar om de kvarvarande modulerna Signaler (ny mo-
dul) och Portföljhanteraren samt en sammanfattning. Här 
beskrivs också de olika versioner som fi nns av Hitta kurs-
vinnare och vilken version man bör använda, beroende på 
hur mycket tid man lägger ned på aktieanalys.

Signaler
Modulen Signaler är bara en dryg 
månad gammal och är, precis som 
Rankning och Kurslista, en modul 
som fi nns för att man enkelt ska 
kunna hitta aktier som är intres-
santa att analysera med hjälp av 
teknisk analys, TA. Modulen fi nns 
i abonnemangstyperna Pro och 
Pro Plus. 

I förra avsnittet av Hitta kurs-
vinnare-skolan beskrevs ett antal 
indikatorer för TA, bland annat 
glidande medelvärden och RSI. 
Vi gick igenom hur de fungerar 
och hur de kan generera köp- re-
spektive säljsignaler. Med hjälp av 
modulen Signaler kan du snabbt se 
om dessa indikatorer befi nner sig 
inom köp-, sälj- eller behållinter-
vallet för börsens samtliga aktier. 

Väljer vi, till exempel, att titta 
på samtliga aktier på ”Large Cap” 
(se bild 1) ser vi att Alfa Laval får 
noteringen KÖP både vad gäller 
MA 1-2 och MA 2-3. Detta inne-
bär att MA 1, alltså det kortaste 
glidande medelvärdet, befi nner 
sig ovanför MA 2 (det medel-
långa), som i sin tur befi nner sig 
ovanför MA 3 (det långa glidande 
medelvärdet). I RSI-kolumnen 
står Behåll, vilket innebär att 

RSI-värdet är mellan 30 och 70. 
Kolumnen längst till höger heter 
Rank och antar ett värde mellan 
–1 och +1. För varje indikator som 
visar KÖP får aktien värdet +0,2 
(om det fi nns totalt fem modeller), 
och för varje indikator som visar 
SÄLJ får aktien värdet –0,2. En 
modell som visar Behåll ger vär-
det 0. Resultatet i Rank-kolumnen 
är summan av alla värden. 

Om samtliga modeller visar 
KÖP blir värdet +1 och om samt-
liga modeller visar SÄLJ blir vär-
det –1. Visar tre modeller KÖP och 
två Behåll blir värdet +0,6. Vill du 
snabbt se vilka aktier som har högst 
värden i Rank-kolumnen klickar 
du på kolumnrubriken Rank.

I programmets grundinställning 
fi nns, förutom nämnda modeller, 
även Momentum och Stochastic 
Fast i modulen Signaler. Vill du 

använda dig av några andra kan 
du enkelt lägga till dessa i pro-
grammets inställningar. Där kan 
du också välja att skapa egna mo-
deller.

När du hittat några aktier du 
tycker ser intressanta ut enligt 
modulen Signaler går du in i TA-
modulen för respektive aktie för 
att se om de ser fortsatt intressanta 
ut. Det är ju i denna modul du gör 
själva analysen.

Precis som i modulen Nyckel-
talssorteraren fi nns i Signaler sök-
funktioner, med vars hjälp du kan 
söka bland börsens alla bolag för 
att hitta dem som uppfyller de kri-
terier du väljer att leta efter.

Portföljhanteraren
Den sjunde och sista modulen är 
Portföljhanteraren, i vilken du 
kan följa dina aktieaffärer på ett 
smidigt sätt. Så fort du gjort en 
affär lägger du in transaktionen i 
modulen. Denna håller sedan reda 
på hur ditt aktuella innehav ser ut, 
hur det utvecklats sedan köp, hur 
det gått den senaste börsdagen, 
alla dina transaktioner samt vilka 
realisationer du gjort.

Överst i Portföljhanteraren kan 
du antingen grafi skt följa hur din 

Kursplan
1. De Gyllene reglerna
2. Nyckeltalssorterare
3. Fundamental analys
4. Teknisk analys
5. Rankning/kurslista
6. Portföljhanterare/Signaler
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portfölj har utvecklats sedan star-
ten (bild 2) eller se vilka branscher 
dina aktieinnehav hör till (bild 3). 
Det sistnämnda är ett mycket bra 
hjälpmedel för att hålla koll på 
riskspridningen i portföljen.

Du kan i det närmaste skapa 
hur många portföljer som helst 
i Portföljhanteraren, och i varje 
portfölj kan du göra mängder med 
transaktioner av alla slag. Förutom 
köp och sälj kan du bland annat 
lägga in splitt, utdelning, inlösen 
och återköp.

I Hitta kursvinnare Pro och 
Pro Plus fi nns i Portföljhantera-
ren en mycket användbar funktion 
som heter Portföljutvärderaren. I 
denna kan du enkelt följa hur de 
aktier du analyserat och sparat i 
FA-modulen har utvecklats sedan 
du gjorde analysen. Har aktierna 
utvecklats som du trodde, eller har 
de gått bättre eller sämre? 

Varje aktie visas i diagrammet i 
form av de intervall för köp, behåll 
och sälj du fi ck fram i din funda-
mentala analys (bild 4). Hur aktien 
har utvecklats sedan analysen visas 
med den svarta noteringen i inter-
vallet. Senaste betalkurs symboli-
seras med ett vågrätt streck. Om en 
aktie du äger befi nner sig i säljin-
tervallet kan det vara lämpligt att 
du gör en ny analys i FA-modulen 
för att se om det fortfarande fi nns 
potential kvar i kursen. 

Sammanfattning
Då har vi gått igenom samtliga mo-
duler i Hitta kursvinnare. När sko-
lan började fanns sex moduler, men 
nu har de alltså blivit sju. Här är en 
liten sammanfattning.

● Nyckeltalssorterare – för att 
hitta intressanta aktier (FA+TA)
● Kurslista – för att hitta intres-
santa aktier (TA)
● Rankning – för att hitta intres-
santa aktier (TA)
● Signaler – för att hitta intres-
santa aktier (TA)
● FA – för fundamental analys
● TA – för teknisk analys
● Portföljhanterare – för att följa 
aktieinnehavet

Hitta kursvinnare har alltså fyra 

1

2

4

3



att uppnå en genomsnittlig årlig 
avkastning på 15 procent. Detta är 
nämligen viktiga saker för en pla-
cerare att ha med sig i sitt aktiespa-
rande vad gäller riskspridning och 
rimligt mål. 

I Hitta kursvinnares modul för 
fundamental analys ska vi komma 
fram till om huruvida en aktie 
är köpvärd eller inte på fem års 
sikt. För att kunna dra en sådan 
slutsats måste vi komma fram till 
vilket pris aktien kan tänkas ha 
om fem år, vilket vi åstadkommer 
genom att resonera oss fram till 
framtida värden på P/E-talet och 
vinsten per aktie. Vi tar hjälp av de 
historiska värden som finns i pro-
grammet och gör hellre försiktiga 
antaganden än våghalsiga. Vill vi 
se hur andra siffror påverkar vår 
analys kan vi enkelt se det i käns-
lighetsanalysen.

Vad gäller den tekniska analy-

ta som håller på med aktieanalys 
använder sig av antingen funda-
mental eller teknisk analys och att 
många till och med föraktar den 
metod de själva inte använder.

Ett sådant beteende tycker jag 
är märkligt, och jag råder dig till 
att inte göra samma sak. Kombi-
nera FA och TA! Tycker du bäst om 
fundamental analys bör du göra en 
koll även tekniskt innan du köper 
en aktie, och tycker du bäst om 
teknisk analys bör du komplettera 
med en fundamental koll innan du 
handlar. Varför ska man använda 
bara ett öga när man har två?

Innan vi kort sammanfattar ana-
lysmodulerna FA och TA är det 
lämpligt att vi drar oss till minnes 
att Aktiespararnas Gyllene regler 
råder oss att ha aktier i 10–15 olika 
bolag från 5–6 olika branscher i 
vår portfölj samt att det är rimligt 

”framvaskningsmoduler”, som du 
använder för att komma fram till 
vilka aktier som är intressanta att 
analysera vidare. 

Vi har i Hitta kursvinnare-sko-
lan lärt oss att man i Nyckeltals-
sorteraren snabbt kan hitta vilka 
företag som har den högsta vinst-
tillväxten och att man i Rankning-
modulen snabbt kan se vilka aktier 
som befinner sig i en stigande el-
ler en fallande trend. Sådana ak-
tier kan vi hitta även i modulerna 
Kurslista och Signaler.

I FA- och TA-modulerna görs 
själva analyserna, och jag tycker 
att du ska utnyttja den unika möj-
lighet som Hitta kursvinnare ger 
dig, nämligen att kunna göra både 
fundamental och teknisk analys. 
Detta ökar nämligen dina möjlig-
heter att göra bra aktieaffärer. Du 
kanske kommer ihåg att jag i bör-
jan av denna skola skrev att de fles-
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”Varför 
ska man 
använda 
bara ett 
öga när 
man har 
två?”
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rellt rätt el-
ler fel; pröva 
dig fram och 
hitta det an-

vändningssätt 
som passar just 

dig.

Jag får ofta frågan 
om det är svårt att 

använda Hitta kursvin-
nare, och på den svarar jag 

alltid nej. Man behöver inga 
större förkunskaper, men självfallet 
är det så att övning ger färdighet. 
Stöter man på några problem fi nns 
de fl esta svar i programmets hjälp-
funktion, och hittar man inte sva-
ren där fi nns en hjälpcentral man 
kan kontakta. Att göra antaganden 
i analysarbetet känns ofta svårt i 
början, men du kommer snabbt in i 
det och gör troligen allt bättre ana-
lyser med tiden.

Hur ofta bör man då använda 
Hitta kursvinnare? Svaret är: Så 
ofta man vill! Det fi nns personer 
som sitter klistrade vid program-
met hela tiden när börsen är öppen, 
medan andra använder program-
met en gång i kvartalet. Även här 
gäller det att du hittar ett sätt som 
passar just dig.

Abonnemangstyper
Sedan ett drygt år fi nns tre olika 
abonnemangstyper för Hitta kurs-
vinnare: Bas, Pro och Pro Plus. Ne-
dan följer en kort beskrivning av de 
olika typerna:

Bas
Grundprogrammet, med modu-
lerna Nyckeltalssorterare, Kurs-
lista, FA, TA och Portföljhanterare. 
Kursdata i TA-modulen är fördröjd 
med 15–30 minuter och uppdateras 
var 15:e minut.

Pro
Innehåller allt som fi nns i Bas samt 
modulerna Rankning och Signaler. 
Pro innehåller dessutom fördjupad 
företagsinformation, externa försälj-
nings- och vinstprognoser och fl er 
TA-verktyg än i Bas. Kursdata i TA-
modulen är fördröjd med 15–16 mi-
nuter och uppdateras varje minut.

Pro Plus
Innehåller allt som fi nns i Pro och 
dessutom realtidskurser. Kursdata i 
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sen går den i stora drag ut på att 
man ska identifi era trenden och 
följa denna. Om du i en trendana-
lys kommer fram till att aktien du 
funderar på att köpa befi nner sig i 
en positiv trend bör du köpa den 
snarast, eftersom sannolikheten 
för stigande kurs då är större än 
för fallande. 

Om aktien, däremot, befi nner 
sig i en fallande trend bör du av-
vakta, eftersom sannolikheten för 
sjunkande kurser då är större än 
för stigande. Du bör alltså, med 
andra ord, kunna köpa aktien billi-
gare framöver.

Tänk på att all form av aktieanalys 
handlar om att göra prognoser och 
att det inte fi nns någon människa 
som kan säga om en analys är rätt 
eller fel när den görs. Svaret kan vi 
få bara i efterhand. Alla som ägnar 
sig åt prognoser har fel ibland, och 
det kommer även du att ha. Det 
gäller dock att man har fel så säl-
lan som möjligt.

Hitta kursvinnare är ett pro-
gram med många funktioner, och 
jag brukar ibland likna program-
met vid ett smörgåsbord, som ju 
vanligtvis innehåller många olika 
saker att välja emellan. Alla per-
soner äter dock inte allt, och vissa 
personer gillar saker som andra 
inte gillar. Var och en tar del av det 
som passar en själv. 

Precis så är det med Hitta kurs-
vinnare också; alla använder inte 
programmet på samma sätt. Den 
strategi jag använder mig av pas-
sar säkerligen inte alla, och andras 
sätt att använda programmet kan-
ske inte passar mig. Det viktiga är 
att var och en hittar sitt eget sätt 
att använda programmet. Ta gärna 
det med dig när du börjar använda 
Hitta kursvinnare. Inget är gene-

”Alla 
som 
ägnar sig 
åt pro-
gnoser 
har fel 
ibland.”

TA-modulen är fördröjd med 1–60 
sekunder och uppdateras minst en 
gång per minut. Pro Plus innehål-
ler också realtidskurser för S&P 
500-index i USA och de nordiska 
börsindexen. Dessutom visas 
amerikanska Dow Jones industri-
index och tyska DAX-index med 
fördröjning. Även de vanligaste 
metallerna går att följa i Pro Plus.

Tyvärr måste Aktiespararna 
ta betalt från dem som använder 
Hitta kursvinnare, vilket beror på 
att kursdata är dyrt att köpa in. 
Programmet är dock en medlems-
förmån, och priserna är så låga 
de bara kan vara. Ett Bas-abon-
nemang kostar 595 kronor första 
året och därefter 495 kronor per 
år. Pro kostar 995 kronor första 
året och sedan 895 kronor per år. 
Realtidskurser är extra dyra, och 
därför kostar Pro Plus 2 095 kro-
nor första året och sedan 1 995 
kronor per år. Samtliga priser är 
avsevärt lägre än andra program 
på marknaden.

Vilken nivå bör då du välja? Jag 
brukar rekommendera Bas om 
man har för avsikt att använda 
programmet någon enstaka gång 
per månad eller mindre. Pro bru-
kar jag rekommendera dem som 
vill använda programmet oftare 
och som inte bryr sig om realtids-
kurser. Pro Plus passar bäst för 
den som vill använda programmet 
dagligen när börsen är öppen.

Är du tveksam till vilken nivå 
som passar dig bäst kan du gott 
välja det lägre alternativet du väl-
jer mellan, eftersom det inte är 
några problem med att uppgra-
dera abonnemanget senare. Om 
du vill beställa Hitta kursvinnare 
kan du göra det på www.hitta-
kursvinnare.se. Där kan du också 
läsa mer om programmet.

Därmed har vi nått slutet av 
denna utbildningsserie. Jag hop-
pas att du har funnit Hitta kurs-
vinnare-skolan intressant och 
att du med den i ryggen kommer 
att göra många bra aktieaffärer. 
Lycka till!

OLA JANSSON

Jobbar hos Aktiespararnas medlems-
avdelning med utbildningar i aktiekun-
skap och Hitta kursvinnare.

rellt rätt el-
ler fel; pröva 
dig fram och 
hitta det an-

vändningssätt 
som passar just 

dig.

Jag får ofta 
om det är svårt att 

använda Hitta kursvin-
nare, och på den svarar jag 

alltid nej. Man behöver inga 
större förkunskaper, men självfallet 


	skola1.pdf
	skola2
	skola3
	skola4
	skola5
	skola6

