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månadens insideraktie - getinge

Sex insiders köpte aktier under månaden. Köpen uppgick totalt till 

5,5 miljoner kr. Den störste köparen var VD Mattias Perjos som 

köpte sina första aktier för 4,2 miljoner kronor. Samtliga köp 

gjordes före den 24/8 vilket innebär att de ger rätt till deltagande i 

den stundande nyemissionen.

en gloBal överBlick
 
Det globala insiderindexet steg för tredje månaden i följd och 

noterade ett nytt årshögsta på 150. I Sydkorea (182) är ekonomin, 

valutan och börsen stark trots geopolitiska oroligheter. Även i 

Australien (173) fortsätter den positiva trenden bland insiders som 

började för drygt ett år sedan. Bland länder med lägst insiderindex 

hittar vi flera europeiska länder. Lägst index hade »Europas sjuke 

man« Italien (12) som återfunnits på bottenlistan även i de tre 

föregående rapporterna. Den italienska ekonomin är på bättringsvä-

gen men har ännu inte återhämtat sig från krisen som startade för 

snart 10 år sedan.

högsta och lägsta insiderindex gloBalt

utvecklingen av getinges B-aktie i augusti.
Ringarna visar antalet insideraffärer och staplarna visar nettovolymerna i 
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insiders rekordköper 
insynsköpen fortsatte under augusti och insiderindex uppmättes till höga 
191. Det innebär en köpandel på 83 procent köp vilket är den högsta 
andelen sedan april 2012. Då köpte insynspersonerna i en sjunkande börs 
men under året därpå steg börsen med 29 procent.
det höga sentimentet bör inte ses som en omedelbar köpsignal. Insyns-
personerna brukar öka sina innehav successivt när kurserna faller och det 
kan hålla på under en längre period av fallande kurser. Den ökade köpande-
len bör istället tolkas som att insynspersonerna inte tycker att nuvarande 
värderingar är baserade på långsiktig fundementa. 
den positiva Bilden bekräftas av bolagens VD:ar - 28 av 31 som var aktiva 
under månaden var på köpsidan och många köpte efter rapportperioden 
som nu är avklarad för de flesta bolag.

Bolag med flest aktiva insiders
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dagligvaror 62% (13)

energi 50% (4)

finans 91% (23)

fastigheter 88% (34)

hälsovård 78% (50) 

industrivaror 88% (80) 

informationsteknik 74% (58)

kraftförsörJning 100% (1) 

material 79% (14) 

sällanköpsvaror 94% (35) 

telekomoperatörer 100% (1)

insideraffärer per Bransch
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått 
på insiders köphumör somplaceras på en 
skala 0-200. Ett högt indexvärde visar på 
optimism bland insiders och vice versa. 

andelen köpaffärer och antal affärer inom parantes
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