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månadens insideraktie - arjo

Getinge-avknoppade Arjo är månadens insideraktie. Efter 
noteringen den 12 december köpte sju insynspersoner -  
främst storägaren Carl Bennet som nu äger en större andel 
av Arjo än av Getinge. Utöver aktieköpen förvärvade 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare syntetiska 
optioner för drygt 19 miljoner kronor från Bennet.

en global överblick
 
Likt Sverige så har det globala insiderindexet visat högre 
värden under det senaste halvåret och avslutade 2017 på 
årshögsta 140. Hong Kong hade återigen högst index och 
Hong Kong-börsen steg i december med nära tre procent.

Mest positiva marknad för helåret 2017 var Australien med 
ett snitt på 148 och mest negativ var Franrike med ett snitt 
på 40. Det fanns dock ett lysande undantag i Frankrike i 
form av årets största insynsaffär - då Christian Diors 
styrelseordförande Bernard Arnault konsoliderade sitt 
huvudägande av bolaget genom ett köp på 12 miljarder 
euro.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av arjos b-aktie i december.
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer i SEK
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insiders visar optimism inför 2018

dagligvaror 95% (19)

finans 100% (16)

fastigheter 76% (34)

hälsovård 88% (66) 

indUstrivaror 78% (89) 

informationsteknik 53% (70)

material 57% (21) 

sällanköpsvaror 91% (68) 

telekomoperatörer 100% (4) 

kraftförsörjning 100% (1)

insynspersonerna var återigen på köpsidan i december och insiderindex 
uppgick till 184. Det motsvarar en andel köp i insynshandeln uppgående till 
79 procent. Räknat över hela 2017 hamnade köpandelen på 70 procent och 
det är den högsta andelen för ett helår sedan 2011. 
den gången sjönk kurserna kraftigt efter att kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor för första gången sänkte USA:s kreditbetyg. Bolagens 
fundamenta var dock fortsatt stark och börsen kom att stiga de följande 
tre åren. Hur det blir denna gång återstår att se men den höga köpandelen 
har sammanfallit med sjunkande kurser. Mönstret känns igen ifrån insyns-
personernas motvalls-agerande, dvs. att köpa när massan säljer.  
en som definitivt hoppas på bättre tider är H&M-ägaren Stefan Persson. 
Han köpte HM-aktier för totalt 3,4 miljarder efter månadens kursfall i ett av 
de allra största svenska insynsköpen någonsin.
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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.
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