
 
 

NVIDIA (NVDA) 

 
Tack till Börsdata som sponsrar veckans 

podd och som levererar en sån grym tjänst! 

Gå in på börsdata och gör portföljen en 
tjänst! 

Länk till Nvidia på Börsdata 

https://borsdata.se/nvidia/nyckeltal 

 
Aktiekurs: 263 USD 
Antal aktier: 618 miljoner 
BV: 162.534 BUSD 
Nettokassa/skuld: 8.9 BUSD 
EV: 153.634 BUSD 

Översikt 
Ett amerikanskt techbolag som grundades 1993 av bland annat nuvarande VD, Jensen 
Huang. De tillverkar grafikkort eller GPU:er (Graphical Processing Unit) och till en början var 
det främst för gamers eller pro visualization marknaden. Men på senare år har de 
expanderat till andra områden. 
 
 

https://borsdata.se/nvidia/nyckeltal


 
 
 

Marknaden 

 
 
Marknaden inom gaming växer fortfarande och det är flera drivers som ligger bakom 
tillväxten. Ökande population av gamers, eSport, VR, AR, högre budget på spel medför 
bättre grafik och tillväxt i gaminglaptops. Detta har bidragit till ökad ASP för Nvidias 
grafikkort.  
 
 



 
Moores lag (på engelska: Moore's law), uppkallad efter en av Intels grundare Gordon E. 
Moore, betecknar det fenomen att antalet transistorer som får plats på ett chip växer 
exponentiellt. Takten som gäller sedan många år tillbaka ger en fördubbling var 24:e månad. 
Ofta citeras Moores lag som att det vore var 18:e månad, men det är enligt Moore inte 
korrekt.[1] Moores lag har visat sig korrekt ända sedan 1965 då den formulerades, dock med 
en och annan justering av fördubblingstiden 
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moores_lag 
 

 
Idag har de endast en konkurrent vilket är AMD, Intel jobbar dock på ett externt grafikkort 
men för tidigt för att dra några som helst slutsatser om detta. De har även försökt förut och 
misslyckats. Nvidia och AMD har ett teknikförsprång och ett knowhow som är enormt.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Moores_lag


AMD har en marknadsandel på ungefär 19% av GPU marknaden vilket är en ökning från 
tidigare nivåer. Nvidia har endast 18% på den totala GPU marknaden. Intel har 63% av GPU 
marknaden. Men dessa siffror inkluderar integrerade grafikkort.  
 
Nvidia är herren på täppan när det kommer till kraftfulla high-end grafikkort, externa 
grafikkort. Dessa har en mycket högre ASP och även om PC marknaden inte växer så växer 
det här segmentet. Nvidia har en marknadsandel på 73% och AMD 27% av den här 
marknaden. AMD tar sakta men säkert lite marknadsandelar av Nvidia här men det går inte 
snabbt, 2018 hade de 26% marknadsandel. 

Affärsmodell och produkt 

 
51% av intäkterna kommer idag från Gaming, 27% Data Center, 11% ProViz, 6% Auto och 
resterande 5% från OEM / IP. Det som är fascinerande är att Data Center har växt från 7% 
av de totala intäkterna 2016 till att 2020 stå för 27%. Bruttomarginalen har samtidigt 
expanderat från 57% till 63% under denna period. 
 



 
Marknaden för externa grafikkort i datorer minskar, då de flesta datorer använder sig av 
integrerade grafikchip från Intel. Men då gamingmarknaden växer så snabbt så har Nvidias 
försäljning inom gaming ökat. AMD har inte lyckats designa någa high-end grafikkort. 
Gamers går mot kraftfullare kort överlag och det ser man på ASP. Anledningen är att spel 
kräver bättre grafik och teknik som Ray Tracing kräver dyrare kort. Men trender som VR/AR 
bidrar också. Ett skifte på marknaden som gynnar Nvidia har varit att PC-gaming marknaden 
har tagit andelar av konsolmarknaden. 
 
Som ett sista tillägg till gaming så har Nintendo Swtich en Nvidia Tegra processor (ARM 
CPU och Nvidia GPU). 
 
Som sagt så är PC marknaden i en negativ sekventiell tillväxt då smartphones och iPads 
etc. fyller mycket av en dators funktion. Men detta gäller ju inte gaming, men trots detta är 
det en negativ trend, men Nvidia verkar även på andra marknader, såsom Data Center och 
Automotive. Dessa är riktiga tillväxtmarknader. 
 
 
 



 
Grafikkort används för att accelerera mängden beräkningar som kan utföras när det kommer 
till applikationer såsom träning av AI system eller att träna ett system utföra medicinska 
diagnoser. Det går snabbare att utföra dessa beräkningar om man använder CPU:er i 
tandem med GPU:er, jämfört med om man endast använder CPU:er. De är bra på att 
beräkna på olika sätt. 
 
Bolag som Google, Facebook, Amazon och Microsoft ser att GPU:er är väl lämpade för att 
accelerera cloud beräkningar för deep learning. Som används för att möjliggöra t.ex. Voice 
recognition såsom (Siri, Google Now, Alexa, Cortana), image recognition (identifying faces in 
pictures on Facebook, videos of cats on YouTube), eller rekommendationsalgoritmer 
(Netflix, Amazon, spotify).  
 
För att träna en dator att känna igen mönster, såsom ord eller bilder, så måste datorn tränas 
genom att exponeras för en massiv mängd data som är utvald för att upfylla ett specifikt 
ändamål. Till exempel att visa systemet 10 000 olika bilder på katter så att systemet känner 
till alla möjliga varianter av hur en katt kan se ut. För att sedan kunna ställa frågan “Är nästa 
bild en katt eller inte?” 
 
Dessa typer av beräkningar är inte så effektiva att beräkna på servrar som endast har en 
CPU. GPU:er beräknar saker parallellt medan CPU:er räknas sekventiellt. Så GPU:er är 
bättre på att räkna på mycket data samtidigt. Men detta är en väldig förenkling av skillnaden 
mellan dessa. Man får googla själv om man vill lära sig mer. 
 
I mars 2019 så annonserade Nvidia att de skulle förvärva det Israeliska bolaget Mellanox för 
6.9 BUSD i ett cash-bud. Mellanox säljer nätversprodukter som fokuserar på effektiv 
dataöverföring via deras InfiniBand och Ethernet teknologier. Detta är ett horisontellt förvärv 
för att Nvidia ska stärka sitt erbjudande inom Data Center. Detta kommer göra att switching 
cost blir högre att byta från Nvidia när det kommer till Data Center om man också har 
mellanoxlösningen i kombination med Nvidia GPU.  
 



Något som inte analytikerna eller bolaget själva nämner särskilt mycket är IoT. Även 
kvantdatorer kommer att driva tillväxten för Nvidia. 

 
Företagskunder använder Nvidia’s GPU:er för professionalla visualiseringsapplikationer som 
kräver realistisk rendering. Exempelvis Computer-aided design, video editering, och special 
effects 

 
 
Inom automotive så är Nvidias Tegra processorer inkluderade i cirka 8 miljoner bilar. Som 
ägare av en Tesla kan jag intyga att bilar kommer bli extremt mer komplicerade. För 
funktioner som “autopilot” krävs det att man tolkar mängder data från flertalet kameror/lidar 
och sedan tar beslut baserat på den datan.  
 
Sen kan man t.ex. kolla på Netflix i bilen, spela enklare tv-spel osv. Detta kommer bli en 
enorm tillväxtmarknad när man inser hur många bilar som säljs per år (Cirka 80 miljoner). 



Kryptovalutor har också drivit på GPU marknaden, men detta är ett dubbeleggat svärd då 
cryptomarknaden är väldigt volatil. När cryptopriser går ner så får det begagnade Nvidiakort 
att säljas på marknaden. 
 

 
High Performance Computing 
 

Ägarbild och management 
VD:n Jensen Huang är en av de två grundarna av bolaget och har varit VD sen bolagets 
begynnelse 1993. Han äger också rikligt med aktier. 
 
Huang äger runt 22 miljoner aktier vilket motsvarar  3.8% av bolaget, ungefärligt värde är 
5.79 BUSD. 
 
67% av aktierna ägs av institutionella investerare. 

Vallgravar 
Väldigt starka vallgravar, har oligopolställning på GPU-marknaden tillsammans med AMD. 
 
Har ett starkt teknikförsprång 
Starkt varumärke 
Patent 
Höga inträdesbarriärer. Intel har inte lyckats med ett dedikerat GPU chip och AMD har legat 
efter Nvidia i alla år. AMD har bara möjlighet att vara bättre än Nvidia i vissa prissegment, 
framförallt low-end, då de inte haft tillräckligt med kapital för att kunna satsa på att göra de 
bästa GPU:erna i alla prissegment.  
 



Resultatutveckling 
FY2020 = CY 2019. 

 
https://borsdata.se/nvidia/analys 
 
Omsättningen och marginalerna fölll under FY2020 eller CY2019 på grund av en bakfylla 
relaterad till kryptovalutor. Då priset på många kryptovalutor gick ner rätt kraftigt sålde 
många miners sina kort på andrahandsmarknaden och därmed så köpte färre personer helt 
enkelt nya grafikkort. 
 
Omsättning 
CAGR 9 yr: 13.3% 
CAGR 5 yr: 18.5% 
CAGR 3 yr: 16.5% 

 

https://borsdata.se/nvidia/analys


Bruttoresultat 
Bruttomarginalen har sakta men säkert stigit från 50% till 60% över de senaste tio åren. 
 
EBITDA 
EBITDA som kan användas som en lat mans kassaflöde har ökat med  
 
CAGR 9 yr: 24.7% 
CAGR 5 yr: 26.9% 
CAGR 3 yr: 15% 
 
  



Rörelseresultat 
 
CAGR 9 yr: 30.7% 
CAGR 5 yr: 30.3% 
CAGR 3 yr: 13.7% 
 

 
Tycker non-GAAP reflekterar tillväxten i underliggande verksamheten på ett mer korrekt vis. 
 
CAGR 4 yr: 35% 
CAGR 3 yr: 19% 
 
EBIT FY2020 ser missvisande ut då det skiljer rätt mycket mellan non-gaap och gaap 
siffrorna. Lägger man tillbaka kostnader för “stock-based compensation” och kostnader 
relaterade till förvärv så är EBIT 2020 3735 MUSD. 
 



 
Marginalen ligger på strax över 30% om man kollar non-gaap och har gjor det de senaste 
fyra  åren. 
 
 
FCF & CAPEX 

 
 
OCF 
CAGR 5 yr: 39% 
CAGR 3 yr: 42% 
 
FCF 
CAGR 5 yr: 40% 
CAGR 3 yr: 42% 
 
Cash conversion är god och de flesta år överstiger det fria kassaflödet vinsten. 
 
CAPEX 
CAGR 5 yr: 37% 
CAGR 3 yr: 43% 
 
Capex växer men växer i linje med Operativt Kassaflöde så det fria kassaflödet växer 
fortfarande bra. 
 



Balansräkning 
 
Nettokassa på 8.9 BUSD och skulden uppgår till endast 0.5x EBITDA samt att soliditeten är 
70.5%. Väldigt god balansräkning. Immatriell tillgångar uppgår endast till 3.9% av BO. 
 

Lönsamhet 
ROE: 23% 
ROA: 16% 
ROIC: 60%, men det har legat högre tidigare år, runt 80-120%. 

Värdering 
Skapat fyra värderingsmatriser. Samma randvillkor för alla matriser, EBIT-marginalen 
sträcker sig från 25% till 40% med en procent intervaller och omsättningen sträcker sig från 
15% tillväxt per år till 25% per år med 2% intervaller. 
 

 
 
Ganska konservativt värderat i mitt tycke, men då tillväxten 2019 var negativ så tror jag att 
det är farligt att endast se det som en blipp på radarn. Men marginalen bör vara högre än 



25% men har tagit höjd för detta genom att anta en marginal på 40% som bäst. Så tycker jag 
är ganska rättvis här. 
 
Hur står sig då värderingen på nuvarande kurs på 260 USD? 
 

 
 
För  
 
Strukturell och hög tillväxt 
Starka uthålliga konkurrensfördelar 
Best in class 
Väldigt lång runway 
 
Emot 
 
Hög värdering 
Hög dollar 


