Inledning
Denna guide till Vikingen är avsedd att dels ge dig en inblick i olika finansiella analysmetoder, men framför är den
till för dig som är ny med att använda programmet och vill komma igång. Vikingen fattar inte beslut åt dig, men
däremot ger programmet dig mycket goda möjligheter att systematiskt testa och utvärdera olika
investeringstrategier. Med rätt beslutsunderlag är det förhoppningen att du ska kunna öka avkastningen på dina
finansiella placeringar. Denna guide är en genväg för alla som snabbare vill få kunskaper om verktyget Vikingen.
Vikingen - ditt verktyg för finansiell analys
Huvudprogrammet Vikingen kan användas för analys av fonder, aktier, index, valutor, råvaror, räntor m m. Med
Vikingen kan du analysera och göra prognoser för de finansiella marknaderna. Vikingen innehåller dels många
välkända tekniska modeller, som till exempel Bollinger band och Stochastics. I programmet finns även även
Fundamental analys i form av nyckeltal både i diagramformat och i tabellformat. Detta gör det möjligt att
rangordna efter ett stort antal kriterier. Du kan använda dessa modeller och urval på alla de objekt (aktier, fonder
etc...) som finns i ditt program.
Du kan testa dina strategier på enstaka objekt för att på så sätt få ökad kunskap om deras ekonomiska värde. Du kan
även sortera ut köp- och säljsignaler med hjälp av de strategier och modeller som har visat sig vara framgångsrika. I
bild-exemplet nedan kombineras teknisk analys för trend och momentum med fundamental analys för
intjäningsförmåga och finansiell ställning för den valda aktien:

Information om en aktie
I Vikingen kan du vidare utläsa ytterligare information specifikt aktier. Den information du kan uthämta för aktier
gäller enligt nedan:
Bolagsbeskrivningar Här kan du läsa en övergripande beskrivning om bolaget och viktiga händelser under året.
Nyckeltal En tabell med bolagets nyckeltal.
Historik samt prognoser finns att tillgå.

Ägarbild - Största aktieägare och företagsinformation hittar du samlat i ett fönster.
Egen text - I detta fönster kan du skriva egna anteckningar om varje bolag.
Senaste information - Den senaste informationen om bolaget presenteras, t ex rapporter och kommunikéer.

Program som ingår i Vikingen
Som grund finns själva huvudprogrammet Vikingen med dess grundläggande funktioner. Till detta finns även flera
ytterligare program vilka fungerar som tillbehör till huvudprogrammet Vikingen. Dessa tillbehör som program är
både komplement och integrerade i Vikingens system. De tillbehör som finns tillgängliga är:
Portföljprogrammet
Indexmodulen
Databashanteraren
Portföljprogrammet
Med portföljprogrammet håller du ordning på ditt aktieinnehav på ett enkelt och smidigt sätt. I portföljprogrammet
kan du jobba med flera portföljer samtidigt. Var och en av dina portföljer kan även exporteras som ett objekt till
Vikingen som du sedan tillämpa valfri finansiell analys på. Därför är portföljprogrammet knutet till Vikingen.

I portföljprogrammet registrerar och hanterar du dina transaktioner för samtliga värdepapper i din specifika portfölj.
Vidare kan du självklart notera insättningar och uttag av likvida medel i portföljen för att få en helt rättvisande bild
av dess utveckling. Du kan skapa rapporter för vinster och förluster som du kan använda som underlag olika
ändamål. För dig som som t ex handlar aktier i noterade i flera olika valutor, t ex SEK, DKK, USD kan även dessa
valutadifferenser hanteras av portföljprogrammet.
Sist men inte minst, portföljprogrammet är också ett utmärkt verktyg för att bevaka dinna värdepappersinnehav i
förhållande till målkurser och stopploss nivåer.
Indexmodulen
Med hjälp av Indexmodulen kan du skapa helt egna index över valfria objekt från Vikingen. Du skapar goda
analyser med hjälp av redan färdiga index för olika länder och sektorer. Men Index modulen tar detta ett steg
längre.
Du får möjlighet att exempelvis skapa ett nytt nordiskt index för vissa urvalda Industribolag. På liknande sätt kan
du skapa ett eget valutaindex för en större valutor där du t ex exkluderar en rad valutor som du olika anledningar
inte vill väga in. Indexmodulen kan du dessutom lägga till en önskad viktning för olika komponenter i det index du
konstrurerar.
Alla dessa funktioner ger dig nya dimensioner i din finansiella analys. Därför är Indexmodulen till stor nytta som
komplement till Vikingen Börs.

Databashanteraren
I Vikingen finns ett register över samtliga objekt med dess namn. Dessutom finns en kursdatabas för vilka data sin
tillhör varje objekt.
Databashanteraren är ett program som du använder för att underhålla Objektregistret och kursdatabasen. Det är
möjligt att redigera kursdata vid särskilda händelser. Det går också utmärkt att ta bort enskilda objekt eller att totalt
sett rensa databasen på utgångna derivat.
Du kan även kontrollera kod på objekt utifrån namn eller kontrollera objektkod utifrån ett namn. Här är möjligt att
redigera splitar och emissioner, hantera stängda börsdagar och mycket därtill.

Paket
Vikingen kommer i grundpaketet Standard. Med grundprogrammet finns möjligheten att vidare utöka till större
programpaket och tillval. De tillgängliga tillvalen att utöka Vikingen med är :
Börs - För en bredare och mer djupgående analys av börsen och världsmarknaderna, även inkluderat råvaror,
valutor, räntor m m
Intraday - Ger möjlighet för analys av kortfristiga trender och när köp och sälj tillfällen uppstår ställt i
kontrast till den långsiktiga analysen.
Trading - Möjligheter att göra back-testing på handelsstrategier, hitta bästa modeller och morgondagens
förväntade köp och sälj signaler
Option - Öppnar för möjlighet till förbättrade optionsstrategier, analys av optioner och att hitta rätt bland de
många derivat som är emitterade.
Läs mer om paketen i respektive avsnitt i den här guiden.
Programmering
I Vikingen Trading och Option finns också möjligheten att jobba med programmering. Där finns möjlighet att jobba
både med script och modellprogrammering:
Autopiloter (script)
Futurelook modell programmering

Läs mer om programmering i respektive avsnitt i den här guiden.
Databaser
Till ditt program har du ett grundabonnemang. I alla grundabonnemang ingår ett standardurval av index och aktier.
Till detta kan du välja att koppla på olika marknader (databaser). Aktuellt utbud av databaser hittar du på sidan för
kursdata.

