Kom igång med
trading
En introduktion till aktiehandel

Förord
När vi fick rådet att skapa en e-bok för nybörjare var jag skeptisk. Hur skulle
vi kunna fånga essensen i trading i en e-bok på ett par få sidor? Det gick
över förväntan. E-boken beskriver på ett bra sätt de viktigaste aspekterna
för nybörjaren som utan erfarenhet funderar på att bevandra sig inom
trading för att eventuellt ta steget och faktiskt bli trader, på deltid
eller heltid.
Jag och Johan Hellström driver E2 tillsammans i syfte att förmedla våra
kunskaper och erfarenheter från trading. Det gör vi genom framför allt
böcker och föreläsningar av olika slag. Jag har jobbat med de finansiella
marknaderna hela mitt vuxna liv. Jag har varit aktieanalytiker, fondförvaltare,
räntehandlare och valutahandlare, men det är som privat trader jag trivs allra
bäst. Det ger mig en möjlighet att själv styra och ställa över min vardag,
mina framgångar och motgångar. Att få möjlighet att tävla med andra
traders varje dag är fantastiskt kul.
Jag har lagt mina 10 000 timmar för att vara där jag är
idag. Jag har hunnit skriva åtta böcker och hållit
flera föreläsningsserier. Men, som sagt, på bara
en kvart av din tid fångar den här e-boken vad
trading handlar om. Så, är du nyfiken på
trading – lägg en fikapaus på att läsa e-boken.

Peter Nilsson
E2 Trading
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Vad kan du förvänta dig av den
här e-boken om trading?
Bara att du just nu läser den här e-boken betyder att du förmodligen har
ett litet intresse eller åtminstone en nyfikenhet för trading. Det glädjer
oss på E2 Trading. Vi ska göra vårt bästa för att ge dig en tydlig och någorlunda lättsmält förklaring av den värld vi tycker så mycket om.
Syftet med den här e-boken är tvådelat. Vi vill att du ska få:
• en tydlig bild av vad trading är
• praktiska råd för att komma igång med trading.
Rätt teoretisk grund att stå på är, tillsammans med mycket övning, en
förutsättning för att bli en lönsam, duktig trader.
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VI HAR VIDEOKURSER OCKSÅ

Våra videokurser är ett bra nästa steg när du
läst den här e-boken. Vi har spelat in över 35
timmars e-föreläsningar för Aktiespararna.
I föreläsningsserien får du en heltäckande
grundkurs i trading. Se föreläsningarna på:
http://www.aktiespararna.se/tradingwebb

FÅ LÖPANDE UPPDATERINGAR
FRÅN VÅR FACEBOOK

På vår Facebook-sida delar vi med oss av
våra analyser, tipsar om händelser i trading-världen och ger dig chans att komma
i kontakt med andra intresserade i ämnet.
Gilla oss och få allt serverat direkt i ditt
flöde.
https://www.facebook.com/E2Trading
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KAPITEL 1

Vad är trading – egentligen?
Innan vi går in på hur du blir en duktig trader, reder vi
ut vad trading egentligen är. Dessutom tittar vi på vilka
typer av traders det finns – vilken stil lockar dig?
Den här e-boken handlar om trading som sker på aktiemarknaden, specifikt om kortsiktig aktiehandel på börsen. När
ordet ”trading” och personbeteckningen ”trader” används
i dag tycks det oftast syfta på just den kortsiktiga aktiehandeln, men trading är ett vidare begrepp än så. Trading är
att köpa och sälja finansiella instrument, som t.ex. aktier,
valutor eller råvaror, på en finansiell marknad.

Från skalpare till position traders
– vilka typer av traders finns det?
Råvaru- och valutahandlare i all ära, men läser du det här är
du nog sugen på handel med aktier. Inom det fältet finns det
flera olika typer av traders, allt från sådana som öppnar och
stänger sina affärer under en dag (day traders) till de som
gör affärer med flera månaders horisont (position traders).
Uppställningen här bredvid ger dig bra koll på de vanligaste
typerna av traders.

Trading handlar om mer än kortsiktig aktiehandel.
Typer av traders
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Vad är trading
egentligen?
Typer av traders

SKALPARE

Gör 500–1 000 små affärer per dag med målet att många
små vinster ska ge en stor avkastning totalt sett. Säljer allt
innan börsen stänger och börjar om igen nästa dag.
FREKVENT DAY TRADER

”Jag är en swing trader. En day
trader har väldigt lite nytta av de
taktiker en intermediate investor
använder och vice versa, men
däremot har både day tradern och
intermediate investorn nytta av
att känna till principerna i swing
trading. Det är en av anledningarna
till att vi på E2 är expterter på just
swing trading.”
PETERS KOMMENTAR

SWING TRADER

Köper för att sälja inom 1–8 dagar. Därmed tar en swing
trader oftast med sig sina affärer (s.k. positioner) över
natten då börsen är stängd. Det innebär både en risk och en
möjlighet för swing tradern.

Gör mellan 50–100 affärer varje dag. Säljer alltid innan
börsen stänger för att slippa ta med sig den risk det innebär
att äga en aktie över natten, medan börsen är stängd.

Gör affärer med avsikt att behålla aktierna allt från flera
dagar till flera veckor.

POSITION DAY TRADER

POSITION TRADER

Jobbar precis som skalpare och frekventa day traders med
handel endast över dagen, men fokuserar på att hitta så lite
som 1–2 affärer per dag och rida på dagstrender.

INTERMEDIATE INVESTOR

Har en horisont på sina affärer på allt från ett par månader
till ett par år.
KLASSISKT AKTIESPARANDE (BUY & HOLD)

Det klassiska aktiesparandet ser oftast ut som så att personer köper aktier med avsikten att låta dem ligga i decennier. Då blir det just ett sparande snarare än aktiv trading.
En sådan strategi kallas buy-and-hold.
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KAPITEL 2

Så här är det att vara trader
Har du de drivkrafter som passar för trading? Hur ser
egentligen livet som trader ut? Vi går igenom vad du kan
förvänta dig och avlivar några sega myter om trading och
traders.
FÖREDRAR DU SPÄNNING ELLER
FÖRUTSÄGBARHET?

Essensen i trading är att köpa något till ett visst pris först,
för att senare kunna sälja det till ett högre pris. Det är inte en
lika säker inkomst som att gneta på med en månadslön, men
om du lockas av utmaningen och tävlingsaspekten finns det
få sysselsättningar som erbjuder vad trading erbjuder.

”Jag försörjer mig helt som trader
och kan leva vad de flesta skulle
stämpla som ett helt vanligt liv. Jag
jobbar på veckodagarna, tränar
på lunchen, åker på skidsemester,
har trevliga middagar på helgerna.
Nyckeln är framförhållning och lite
disciplin.”

Utmaningen, den händelserika vardagen och den spännande tillvaron
är oftast det som lockar och driver en
trader. Du har stor frihet och stora
möjligheter, men tar också vissa risker
– du styr direkt över din egen framgång (eller ditt nederlag).

Tradingens grundtanke måste alltså locka dig. Var du sedan
befinner dig när du sköter dina affärer är mindre viktigt.
Kontoret, köket, hotellrummet på semestern – du avgör.
Många traders sitter ensamma för att kunna fokusera, men
det finns också de som samarbetar i team.
GLÖM HOLLYWOOD!

Det finns nog lika många sätt att jobba och leva som trader
som det finns traders. En sak är säker: Hollywood-filmernas
bild är oftast rejält överdriven. Du vet, folk springer omkring
och viftar med papper, skriker och pratar i tre telefoner
samtidigt. Spektakulärt, men inte alls rättvisande för den
genomsnittliga tradern. Att vara trader är sällan en riskfylld
promenad på en tunn lina där varje sekund innebär ytterligare en möjlighet att förlora allt.
Trading är snarare att likna vid att sitta bakom spakarna i ett
kontrollrum, men där det inte är trafik eller säkerhetssystem
som övervakas, utan pengaflöden. Vardagen för oss traders
handlar mycket om analys, riskhantering och säkerhetsåtgärder. Sedan måste du, baserat på den analysen och kunskapen,
kunna fatta snabba beslut om hur du ska agera.

PETERS KOMMENTAR
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Fyra myter om trading

Så här är det att
vara trader

”ALLA TRADERS ÄR DAY TRADERS”

P.g.a. till exempel Hollywood sprids bilden att trader är att
likställa med day-trader. Det är fel – det finns många andra
typer av traders.

Fyra myter

Vad är
och vad är

FALSKT

”ALLA TRADERS ÄR RIKA”

SANT
FALSKT

?

FALSKT

Långt ifrån alla traders är förmögna. Många går rent av med
förlust. Precis som inom alla andra sysselsättningar kan
många också försörja sig men kanske inte så mycket mer. De
riktigt skickliga, ja, de är rika. Men de har också investerat
mycket tid för att nå dit.
”EN TRADER LÖPER NÄRSOMHELST RISKEN
ATT FÖRLORA ALLT”

FALSKT

Bilden av att en trader kan vakna upp och ha förlorat alla sina
pengar kommer troligen från enskilda fall där någon, aningen dumdristigt, satsat allt. I att vara en skicklig trader ingår i
allra högsta grad att bedöma risk och hantera den, att satsa så
att inte allt riskeras.
”DU MÅSTE VARA DAY TRADER
FÖR ATT TJÄNA DE STORA PENGARNA”

FALSKT

Day traders kan tjäna stora pengar, visst, men bara de skickliga. Kunskapen är det centrala. Om du kan din sak kan du
tjäna precis lika mycket som t.ex. swing trader.
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KAPITEL 3

Vilka är fördelarna med
kortsiktig handel?
MÖJLIGHETERNA I SWING TRADING VS.
TRYGGHETEN I LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR

Om det nu i snitt ger 10 % avkastning per år att investera i
aktier, varför inte bara göra det? Det kan du givetvis, om du
är nöjd med den avkastningen och ett mer passivt sparande.
Men du känner nog också att möjligheterna med de mer
kortsiktiga typerna av trading lockar.
Swing trading ger dig möjlighet till betydligt större avkastning (i snitt kanske 25–30 % per år), är mer spännande som
disciplin samt ger dig en aktiv roll där du varje dag jobbar
med att maximera din avkastning. Men vi vill återigen trycka
på att den här större avkastningen är helt beroende av att du
lägger mycket tid på att förstå teorin och på att öva praktiskt.

”...den här större avkastningen är helt
beroende av att du lägger mycket tid på att
förstå teroin och på att öva praktiskt.”
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bra anledningar till att
handla kortsiktigt med
aktier

I slutänden är anledningen till att handla
med aktier självklar: Om du är skicklig kan
du få stor avkastning på dina pengar. Det
gäller ju dock flera andra sparformer. Vad
gör aktiehandeln särskilt intressant?
1. Historiken
Sett historiskt är börsen som sparform mycket stark. Den
svenska aktiemarknaden har sedan 1900-talet haft en
genomsnittlig avkastning på strax över 10 % per år (inflationen ej inräknad). Går du till en bank och placerar dina
pengar på ett räntebärande konto lär du knappast kunna
räkna med 10 % avkastning per år …
2. Möjligheterna
Börsen är en handelsplats som erbjuder långt fler affärsmöjligheter än någon annan arena kan. På börsen kan
du snabbt köpa och sälja, du är flexibel och rörlig. Dessa
möjligheter gör att allt från skalpare till position traders
hittar affärsmöjligheter på börsen. Handlar du med t.ex.
råvaror eller valutor är dina möjligheter betydligt färre.
3. Spänningen
Som trader lägger du ner en stor del av din tid på trading. Att handla med aktier på börsen är spännande och
stundtals riskfyllt, men därför också oerhört belönande
när du tack vare din kunskap lyckas med affärer som ger
stor avkastning.
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KAPITEL 4

Tänk rätt från början – 7 tips
innan du sätter igång
Känner du att trading lockar och är rätt för dig? Vi på E2
har några konkreta tips att skicka med dig för hur du ska
tänka och agera innan du startar din karriär.

1

SKAFFA KUNSKAP – TUR TAR DIG
INGENSTANS

Trading är ett hantverk som vilket som helst, det kräver
professionalism. Det tar tid att lära sig och du ska ha såväl
rätt teoretiska grunder som praktisk erfarenhet. För att bli
skicklig måste du med andra ord ställa in dig på att inhämta
en hel del kunskap (att du läser den här e-boken är en riktigt
bra start) och på att öva, öva, öva.

2

SÄTT ETT LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR DINA
KORTSIKTIGA AFFÄRER

Även om du gör kortsiktiga affärer måste du sätta ett långsiktigt mål och mäta din framgång över en längre tidsperiod.
Långsiktiga mål gör att du kan ta kortsiktiga förluster med
större ro. Precis som med allt annat tar det länge att bli
riktigt bra på trading.

Fundera över var du vill vara om 5–10 år. Är ditt mål att fortsätta
hålla det på hobbynivå? Vill du ha gått ner i arbetstid eller kanske
ha slutat jobba inom 5 år? Hur du ser på de här sakerna, avgör din
långsiktiga strategi.
Du kan också göra långsiktiga affärer parallellt med kortsiktiga –
du måste inte välja det ena eller det andra.
Fler tips

”Om jag analyserar marknaden och ser
ett bolag jag bedömer är nedvärderat,
då kan jag ta på mig större positioner
i det bolaget som jag bestämmer mig
för att hålla på lång sikt. Sedan kan jag
handla kortsiktigt runt den positionen
och försöka maximera mina vinster, men
grundinnehavet behåller jag på lång sikt.
På så vis har jag en strategi som kombinerar kort- och långsiktigt. ”
PETERS KOMMENTAR
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Tänk rätt från början
– 7 tips innan du
sätter igång

3

KOM IHÅG ATT DU KAN GÖRA ALLT RÄTT
MEN FÖRLORA ÄNDÅ

I trading-världen kan du göra allt rätt i en enskild affär och
ändå förlora pengar. Detta beror helt enkelt på att slumpen
är en faktor på börsen. Så även om det blev förlust, var det
rätt att göra affären. För på lång sikt kommer rätt strategi att
ge resultat.
På vissa sätt går det faktiskt att närma sig aktiehandel som du
närmar dig slantsingling. Du vet att det är 50 % chans att det
blir krona, 50 % att det blir klave. På bara några singlingar
finns dock risken att det blir klave flera gånger i rad. Det
enda sättet att nå det förväntade utfallet (50/50) är att singla
tillräckligt många gånger. På samma sätt måste du i trading
göra tillräckligt många affärer för att det förväntade i längden
ska kunna tala till din fördel.

I vår föreläsningsserie som vi producerat för Aktiespararna fördjupar vi
oss i hur du räknar med riskenheter
och hur det ställs mot förväntad
avkastning.
Du hittar den på:

http://aktiespararna.se/tradingwebb

PETERS KOMMENTAR
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BESTÄM VAD DU VILL SATSA OCH ANPASSA
FÖRVÄNTNINGARNA DÄREFTER

”Hur mycket kan man tjäna på trading?” Frågan är vanlig
och ofta kastas en procentsats fram som svar. I snitt kan du
när du blivit duktig förvänta dig att ligga på en avkastning på
mellan 25–30 % om året, men det betyder att ett år kan du
tjäna 100 % och ett annat förlora 20 %.
Att prata procent är dock problematiskt, eftersom 100 %
inte är någon vinst att tala om ifall du satsat 1 000 kr. Därför
är det bättre att tänka i och tala om riskenheter. Det är en
enhet som relaterar till hur mycket du riskerar att förlora och
därmed också skapar möjlighet att vinna.

Hur räknar du med
riskenheter?
1.

Du gör en affär där du köper att innehav för
100 000:- (ditt commitment).

2.

Du bestämmer att du max kan tänka dig att
förlora 10 000:- och sätter upp en s.k. stop-loss,
d.v.s. sjunker värdet ner till 90 000:- säljer du
den automatiskt.

3.

De 10 000:- du riskerar är din riskenhet.
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LÄS PÅ OM BÖRSEN, AKTIER OCH
TRADING-VÄRLDEN

Börsen är arenan för alla traders och innan du ger dig in i
trading-världen måste du vara bekant med börsens grunder.
Hur fungerar den? När öppnar och stänger den? Vad finns
det för börsbolag?
Börja läsa börssidor och skaffa grundläggande kunskap om
aktier. Då kommer du att lära dig fortare och känna dig mer
bekväm när du gör dina första affärer. Ett tips är Aktiespararna (http://www.aktiespararna.se), världens största
intresseorganisation för aktiesparare. De har mycket
gratismaterial och du får ännu mer om du blir medlem, för
bara 500:- om året. Väl investerade pengar i början av din
karriär som trader.
Fler tips
10

Tänk rätt från början
– 7 tips innan du
sätter igång
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GÖR 100 AFFÄRER MED SMÅPENGAR
FÖRST

Att börja smått och sedan öka är en bra strategi i många
sammanhang – inte minst inom trading. När du lärt dig de
absoluta grunderna, gör 100 affärer med småpengar. Vi
talar om några tusenlappar som du kan hava eller mista, en
investering i att du ska bekanta dig med alltifrån hur börsen
fungerar till hur gränssnitten i olika program och på olika
webbplatser ser ut.

”Vad behöver man för redskap för att
syssla med trading? Inte mycket, i dagsläget. Vid sidan om det självklara – kunskapen – behöver du en dator med bra
internet, ett konto på t.ex. Avanza eller
Nordnet, och gärna en smartphone så att
du enkelt kan ha koll om du är på resande
fot. Jag gjorde själv 500 affärer i mobilen
bara i fjol.”

PETERS KOMMENTAR

På samma sätt kan du börja smått i tid.
Sätt av en halvtimme varje kväll för
att börja göra dessa första 100 affärer
och vänj dig med trading-världen,
händelserna och begreppen.
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GLÖM ALLT!

Det viktigaste rådet vi kan ge när du ska börja med trading
är också det kanske mest radikala: glöm allt du lärt dig om
aktiehandel. Trading handlar om att agera logiskt, följa
strategier och se samband, men sambanden är inte de du
först tror.

”Trading handlar om att agera logiskt,
följa strategier och se samband. Men sambanden är inte de du först tror.”
Om ekonomin i ett land utvecklas väl, då utvecklas börsen
också väl – eller? Nej, sanningen är att det är tvärt om. Du
kan t.ex. aldrig använda BNP för att förutse utvecklingen
på börsen. Däremot kan du använda börsen för att göra
prognoser om ekonomin och BNP-utvecklingen.
Missuppfattningar om ekonomi och om börsen sprids i
mainstream-media som exempelvis Dagens Industri eller
ekonominyheterna på tv. Att du tagit till dig en del av dessa
missuppfattningar är inte konstigt. Nu när du ska ge dig in
i trading måste du alltså glömma allt du lärt dig, och börja
se de riktiga sambanden som råder och som kan göra dig
framgångsrik.
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KAPITEL 5

Vad gör du nu?
Enkla steg för att komma vidare
LÄS NÅGOT AV
VÅRA BOKTIPS

SE VÅR SERIE MED
E-FÖRELÄSNINGAR

Det finns många böcker om aktiehandel och trading, men de bra kan
vara svåra att hitta bland ett stort utbud. Därför har vi tagit fram tre tips
för dig att börja med:

Vi har spelat in över 35 timmars e-föreläsningar för
Aktiespararna. I föreläsningsserien får du en heltäckande
grundkurs i trading.

•
•

Se föreläsningarna på:

•

Vinnande aktieplaceringar (Tobbe Rosén)
Framgångsrik aktiehandel (Johnny Torssell, Peter Nilsson, Johan
Hellström )
Technical Analysis of the Financial Markets (John J. Murphy) (eng)

BÖRJA FÖLJA
RELEVANTA KÄLLOR
Skapa en rutin där du läser innehåll om aktiehandelns värld. Tre tips som
passar dig som just sätter igång med aktiehandel är:
•
•
•

www.aktiespararna.se
www.placera.nu
www.di.se

www.aktiespararna.se/tradingwebb

FÅ LÖPANDE UPPDATERINGAR
På vår Facebook-sida delar vi med oss av våra analyser, tipsar om händelser i trading-världen och ger dig chans att komma i kontakt med andra
intresserade i ämnet. Gilla oss och få allt serverat direkt i ditt flöde.
Följ oss här:

facebook.com/E2Trading
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Läs mer på
www.e2trading.se
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