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månadens insideraktie - tele2

Tele2 står inför en fusion med Com Hem och när insynspersoner-
nas handelsförbud hävdes efter rapporten den 2:e februari passade 
sju av dem på att köpa aktier för första gången sedan fusionen 
offentliggjordes. Bland köparna återfanns VD Allison Kirkby som 
köpte aktier för 1 miljon kronor samt finanschefen Lars Nodmark 
som köpte för 0,75 miljoner kronor. Köpen gjordes till en snittkurs 
om 97 kronor och idag (5 mars) handlas aktien omkring 95 kronor.

en global överblick
 
Vårt globala insiderindex räknat över samtliga länder notera-
des till 157. Högsta enskilda index hade Israel (195). Trump-
administrationen meddelade under månaden en påskynd-
ning av USA:s ambassadflytt till Jerusalem. Israels BNP 
steg med 3,7 procent under det fjärde kvartalet 2017.

Precis som under förra månden var Grekland det land med 
lägst insiderindex, denna månad med en notering på 36. 
Grekland är en för analytiker svårtförutspådd marknad med 
stora börssvängningar, men insynspersonerna är tydligt 
negativa. Atenbörsen sjönk med 5,1 procent i februari.

högsta och lägsta insiderindex globalt

utvecklingen av tele2:s b-aktie i februari.
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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positivaste starten på 26 år

dagligvaror 100% (10)

energi 80% (5)

finans 89% (26)

fastigheter 89% (27)

hälsovård 83% (60) 

industrivaror 94% (83) 

informationsteknik 55% (94)

material 90% (10) 

sällanköpsvaror 83% (30)

teleoperatörer 100% (10) 

insiderindex noteras fortsatt på en hög nivå och uppgår för februari till 185. Om 
man slår ihop flera köp (flera sälj) som har gjorts samma dag av en insynsperson 
till ett köp (en försäljning) så har 78 procent av affärerna sedan årsskiftet varit köp. 
Det är den mest positiva öppningen av insynshandeln som har registrerats sedan 
1993 vilket är så långt som vår databas sträcker sig. Det närmaste man kommer 
en lika positiv öppning under årets två första månader är 2009 då 77 procent av 
affärerna var köp. Under 2009 steg börsen med 52 procent men ett lika positivt 
börsår lär det inte bli i år. Insynspersonernas agerande visar däremot att det finns 
ett visst utrymme för uppgångar de närmaste månaderna.
en bransch där insynshandeln inte är fullt så positiv är i IT-branchen. Där har 
köpandelen de senaste månaderna varit relativt låg och under månaden var bara 
drygt hälften av de 94 affärerna köp. Årets största försäljning gjordes för övrigt i 
IT-bolaget Hexagon då Melker Schörlings investmentbolag med samma namn 
sålde för 2 miljarder kronor strax efter att det lämnat börsen.
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått 
på insiders köphumör på en skala 0-200. 
Ett högt indexvärde visar på optimism 

och vice versa. 
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