
insideranalys
juli 2018. rapporten är fristående från insiderfonder aB:s fondförvaltning. analys@insiderfonder.se

månadens aktie - electrolux

fyra insynspersoner köpte efter rapporten den 18 juli och 
en tids negativ kursutveckling. Styrelseordförande Staffan 
Bohman gjorde sitt första köp och för ett betydande belopp, 
8,3 mkr. Vd Jonas Samuelsson ökade sitt ägande med 5 000 
aktier till 32 070 aktier, alltjämt ett relativt lågt vd-ägande för 
ett så stort bolag. Finanschefen Anna Ohlsson-Leijon köpte 3 
500 aktier och ökade sitt ägande till 8 798 aktier.

en gloBal överBlick
 
Vårt globala insiderindex noterades till 187 i en månad då 
aktiviteten var relativt låg på grund av rapportperioden, 
särskilt då i USA. Fyra geografiskt vitt spridda länder slog i 
toppnoteringen 200 - Australien, Polen, Sydkorea och Israel.

Insynsköpen i flera länder är mer omfattande än på många år. 
Exempelvis får vi gå tillbaka till 2008 för att hitta lika positiva 
insynspersoner i Sydkorea och till hela 2002 för Australien.

De mest negativa insynspersonerna just nu återfinns i Turkiet 
(insiderindex 2) där man brottas med följderna av en ekono-
misk överhettning. Det råder stor osäkerhet om omvalet av 
president Erdogan med ökade befogenheter löser proble-
men.

högsta och lägsta insiderindex gloBalt

kursutveckling elux-B, senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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hög köptemperatur!

dagligvaror 49% (49)

energi 52% (21)

finans 92% (98)

fastigheter 71% (70)

hälsovård 80% (171) 

industrivaror 73% (237) 

informationsteknik 71% (257)

material 77% (47) 

sällanköpsvaror 82% (141)

teleoperatörer 100% (14) 

insiders befann sig på köpsidan i juli och insiderindex noterades till höga 170. 
Indexet har nu legat över 150, betydande att insiders köper mer än normalt, sedan 
i oktober föregående år bara med undantag av maj i år.

världens insynspersoner verkar ta handelskonflikten mellan USA och diverse 
länder med ro vilket framgår av de mycket höga indexen som framgår av den 
globala överblicken nedan. Mot slutet av månaden redovisade SCB positiv 
BNP-statistik vilket kan anses ge ytterligare grund för den optimism som insider-
kollektivet har givit uttryck för en längre tid.

fortsatt stora köp gjordes av Stefan Persson i Hennes & Mauritz. Men trots 
rea-priset på HM-aktien har andra insynspersoner inte passat på att fyndshoppa.

månadens insideraktie i juni, Collector, steg med 17 procent under månaden 
mot 4 procent för Stockholmsbörsen. Köpen i juni gjordes strax före handelsförbu-
det inför Q2-rapporten i juli som marknaden kom att reagera positivt på.
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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.

andelen köp och antal affärer inom parantes (maj-juli)
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