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Equity Research 

YTRADE GROUP AB 

investors.yaytrade.com 
 
Sektor: E-handel 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 61 miljoner kronor 
 
Grundanalys: 21 september 2021 (motiverat värde per aktie: 5,0 kronor) 

 

Jättar ger vind i seglen  
Vi ser tecken på marknaden för second hand-mode online fortsätter att utvecklas i spåren 
av ökat intresse och efterfrågan från konsumenter. För knappt en månad sedan med-
delande Boozt om deras satsning Reboozt, en marknadsplats där privatpersoner kan köpa 
och sälja begagnat mode från Boozt.com. Således följer Boozt i Zalandos fotspår som 
redan 2018 lanserade sin marknadsplats Zalando Zircle.  
 
Vår bedömning är att de stora bolagen kan kratta vägen för mer nischade spelare som 
Ytrade. Det genom att vidare etablera konceptet att köpa och sälja second hand-mode 
online. Som Ytrade tidigare kommunicerat kommer bolaget också intensifiera satsningar 
mot försäljningen av second hand-mode när den nya lager- och hanteringscentralen är på 
plats. Denna möjliggör för effektiviserade och till delar automatiserade processer och kan 
därmed bidra till lönsamhet över tid.  
 
Utöver second hand-mode arbetar Ytrade även direkt med varumärken för utförsäljning av 
överskottslager och provexemplar via så kallade digitala pop up-butiker. Det är vår bedöm-
ning att bolaget lyckats förlänga många kundavtal (uppskattningsvis 70 till 90 procent) för 
B2B-verksamheten. Det påvisar styrkan i erbjudandet. 
 
Som framgår i graf ovan handlas Ytrade i en kort svagt stigande trend. På uppsidan utgör 
MA100 vid 3,3 kronor nästa nivå. Vid brott på nedsidan finns stöd runt 2,4 kronor.  
 
Läs hela grundanalysen här. 
 
Aktieutveckling (kronor) 
 

  

                

Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare 

 

  

https://investors.yaytrade.com/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-ytrade-group-tillvaxtbolag-med-tydlig-nisch-inom-e-handel/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-ytrade-group-tillvaxtbolag-med-tydlig-nisch-inom-e-handel/
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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 Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


