
       

 
FÖRHANDSBOKA FUNDAMENTALDATA IDAG! 

Nu är det möjligt att förhandsboka tilläggspaketet Fundamentala Nyckeltal 

Halva priset första året om du bokar innan 1:a oktober 

PRIS: 600:- 300:-/land 

 

VARFÖR BÖR JAG HA FUNDAMENTALDATA? 

 Fundamentala nyckeltal är ett utmärkt komplement till Teknisk Analys för att 

försäkra sig om att man hittat ett bra bolag. Med bra fundamenta ökar dina 

vinstchanser. 

  Hitta bolag i intressanta köplägen med hjälp av Vikingens tekniska Autopiloter 

och stärk din teori om ett lyckat köp med faktiska siffror från bolagens egna 

rapporter.  
 Sortera fram aktierna med lägst PE-tal, högst vinst, bäst vinstmarginal, soliditet, 

direktavkastning och mycket mer 

 Få en total överblick över alla företagsekonomiska siffror på ett enklare vis med 

hjälp av färdiga arbetsytor i grafiska diagram.  



VAD SOM INGÅR: 

 Fundamentala nyckeltal för Svenska, Norska, Danska och Finska bolag (ett abonnemang 

per land). 10 års nyckeltal. 

 Nya arbetsytor för Fundamental analys 

 Över fyrtio nyckeltal  

 Tre nya Autopiloter, bland annat den omfattande Autopiloten F10_rank som skapar 

flera Topp/Botten listor på de viktigaste nyckeltalen på endast några sekunder. För 

varje nyckeltal väljs de tio bästa och de tio sämsta bolagen och resultatet presenteras i 

en tabell som är väldigt enkel att läsa av. 

 Andra Autopiloter: F20_bv: Beräknar börsvärdet för aktuell objektlista och sorterar 

fram de tjugo bolag med högst börsvärde. F20_pe: Rangordnar bolagen efter PE-tal. 

 

EXEMPEL PÅ NYCKELTAL: 

 Anställda 
 Avkastning på Eget kapital 
 Balansanalys 
 Balanslikviditet 
 Balansomslutning 
 Balansomslutning/aktie 
 Börsvärde 
 Direktavkastning 
 Eget kapital 
 Eget kapital/aktie 
 FundBoxGraph 
 Fundfilter 
 Intäkter 
 Intäkter/aktie 
 Kapitalomsättningshastighet 
 KundfordrOmsHast 

 Omsättningstillväxt 
 P/EK 
 PB-tal 
 PE-tal 
 Prisband 
 PS-tal 
 Rörelsemarginal 
 Rörelseresultat 
 Rörelseresultat/aktie 
 Soliditet 
 Utdelning/aktie 
 Varulagrets Omsättningshastighet 
 Vinst 
 Vinst/aktie 
 Vinsttillväxt 
 Vinstmarginal 

 

FÖRHANDSBOKA HÄR: 

E-MAIL: vikingen.order@addiva.se 

Skicka ett mejl med ditt inloggningsnamn och adressuppgifter samt det land/länder du vill ha.                                                                    

Telefon:  070-865 82 31 / 076-8687058 

 


