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Sektor: IT/Teknik 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 47 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,27 kronor 
 
Grundanalys: 2 juni 2020 
Senast uppdaterad analys: 10 maj 2021 
Motiverat värde: 0,65 kronor/aktie (per 10 maj 2021) 

 

Full fart i industrin borde gynna H&D Wireless 
Den svenska verkstadsindustrin går starkt just nu, till följd av en kraftigt stigande efterfrå-
gan. Det märktes i resultateten för andra kvartalet 2021, där 75 procent av de större 
svenska verkstadsföretagen överträffade aktiemarknadens förväntningar som ändå var 
ganska uppskruvade inför dessa rapporter. Orderingången för verkstadsbolagen ökade 
som regel mer än intäkterna, vilket indikerar en fortsatt tillväxt under andra halvåret 2021.  
 
Volvo-koncernen rapporterade en intäktstillväxt om 43 procent i kv2/2021 justerat för 
avyttringen av UD Trucks. Efterfrågan i den internationella fraktmarknaden var god, vilket 
resulterade i en ökad serviceaffär samt en god orderingång (+143 procent i kv2/2021 jäm-
fört med kv2/2020). Volvos utmaning är att hänga med i leveranstempot, där det varit stör-
ningar till följd av komponentbrist.  
 
Traton, där Scania ingår, ökade sin orderingång med 168 procent under kv2/2021, medan 
intäkterna ökade med 61 procent (redovisning i Euro).  Scania gav den 17 juni H&D Wire-
less en utökad order för sin pilot i Södertälje-fabriken i ytterligare 12 månader, där bolaget 
har beställt en Edge AI-version som inkluderar viss artificiell intelligens.  
 
Incitamentet för verkstads- och fordonsindustrin att göra investeringar för att höja kost-
nadseffektiviteten och visualisera materialflödet borde vara stort i tider som dessa. Värdet 
av marknaden för H&D Wireless produkter uppskattas enbart i Norden uppgå till 3,6 miljar-
der kronor. 
 
Nedan visas inköpschefsindex (PMI) för industrin i Eurozonen de senaste två åren. Det 
visar tydligt på den återhämtning i efterfrågan som skett sedan Covid-restriktionerna sat-
tes in från mars 2020. PMI-talen ligger nu högre jämfört med 2019.  Utvecklingen bekräf-
tas också av Sandvik, vars försäljning av vändskär är en erkänd konjunkturindikator. I 
Sandviks kv2/2021-rapport pekar efterfrågepilarna uppåt för samtliga kundsegment i 
Europa och Nordamerika.  
 
Inköpschefsindex (PMI) för Eurozonen, augusti 2019-juli 2021 

 
 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare 
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http://www.hd-wireles.com/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-hd-wireless-stora-pengar-i-att-digitalisera-industrin/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-hd-wireless-kv1-2021-laga-intakter-visar-att-emissionen-var-nodvandig/
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


