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månadens insideraktie - nobia

Köksbolaget Nobia släppte sin Q3-rapport den 27 oktober. Aktien 
tappade 9 procent på några dagar och den 30 oktober köpte Nobias 
största ägare, Nordstjernan, aktier för 101 mkr och Nobias VD 
Morten Falkenberg köpte aktier för 1,6 mkr. Med köpen ökade både 
Nordstjernan och Falkenberg sitt ägande med 4 procentenheter. 
Nobias finanschef gjorde också ett mindre köp samma dag.

en global överblick
 
Insiders var positiva i de flesta länder och vårt globala Insiderindex 
noterade ett nytt årshögsta på 149. Högst index hade Australien 
(197) och Sydkorea (194), två länder som synts på topplistan en 
längre tid. Aktieindex i dessa länder var också bland vinnarna under 
månaden med uppgångar på 4,0 respektive 4,8 procent. 

På motsatt sida återfinns Frankrike (13). President Macron bjöd 
under månaden in internationella fondförvaltare för att förklara 
planerade reformer och locka investeringar. Landets egna insyns-
personer är dock fortsatt skeptiska. Insiderindex har nu befunnit sig 
under mittpunkten 100 nio av tio av årets månader.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av nobias aktie i oktober.
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insiders åter på köpsidan
insynspersonerna var mycket positiva i oktober och Insiderindex upp-
mättes till 178. Totalt var 77 procent av insynsaffärerna köp och nästan 
hälften av köpen gjordes under den sista veckan då många bolag hade 
redovisat sina delårsrapporter. Det vanligaste köpet uppgick till 132 000 
kronor vilket är 67 procent högre än det vanligaste köpet tidigare i år.
vi noterar alltså en återgång till den optimism som observerades under 
sensommaren. Den låga indexnoteringen i september var således inget 
trendbrott. Genomsnittet för Insiderindex det senaste halvåret ligger nu på 
123, dvs. ett något högre köphumör än normalt.
största köpen under året har gjorts av Stefan Persson och Fredrik 
Lundberg och båda köpte även i oktober. Persson köpte i Hennes & 
Mauritz och Lundberg i Industrivärden och Handelsbanken.
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dagligvaror 73% (15)

energi 100% (2)

finans 87% (23)

fastigheter 95% (19)

hälsovård 88% (43) 

indUstrivaror 67% (58) 

informationsteknik 71% (52)

material 100% (3) 

sällanköpsvaror 81% (37) 

telekomoperatörer 67% (3)
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått 
på insiders köphumör som placeras på en 
skala 0-200. Ett högt indexvärde visar på 
optimism bland insiders och vice versa. 

andelen köpaffärer och antal affärer inom parantes

7 4 4

197 44194 36184 13

läs merpå
insiderfonder.
se/analys
(klicka här)

insiderindex oktober

178
100

HÖGlåg

0,7 -9,21,8 9,6-3,9 103,2

4 3

http:/www.insiderfonder.se/analys

