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månadens akTie - alimak GroUp

Fem insynspersoner köpte aktier i hisstillverkaren efter 
kursfallet på 13 procent i samband med kvartalsrapporten 
den 21 augusti. Mest köpte huvudägaren Latour med ett köp 
på 43 miljoner kronor. Bland de fyra övriga köparna återfinns 
vd Tormod Gunleiksrud och tf finanschef Stefan Rinaldo. De 
köpte sammanlagt aktier för drygt en miljon kronor vilket är 
små köp i relation till deras tidigare ägande.

GloBal överBlick
 

Insiders var positiva på de flesta marknader och insiderindex 
räknat över samtliga länder noterades till 129. Mest positiva 
var spanska insiders som köpte på sig under fallande kurser. 
Landets fastighetspriser har stigit med fyra procent det 
senaste året och fastighetsbolagen är även heta bland 
insiders, med 96% köp i sektorn de senaste tre månaderna.

I motsatt ände av skalan återfinns Nya Zeeland (23) och USA 
(26) där de för närvarande är mest negativa till IT-aktier. Bara 
var fjärde insynsaffär i sektorn under de senaste tre måna-
derna har varit köp vilket inte är allt för uppseendeväckande 
efter de stora uppgångar i sektorn på senare år.

höGsTa och läGsTa insiderindex GloBalT

UTvecklinGen av alimak-akTien senasTe 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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daGliGvaror 63% (24)

enerGi 58% (19)

finans 91% (84)

fasTiGheTer 68% (69)

hälsovård 75% (136) 

indUsTrivaror 85% (210) 

informaTionsTeknik 77% (199)

maTerial 84% (37) 

sällanköpsvaror 74% (108)

TeleoperaTörer 100% (16) 

insiders fortsatte köpa i augusti och insiderindex noteras till 161. Under nuva-
rande köptrend som startade i mitten av 2017 har indexet för 13 av de senaste 15 
månaderna varit över 150 vilket indikerar att de köper mer än normalt. Så positiva 
insiders över en längre period är ovanligt, särskilt då vi har en lång börsuppgång 
bakom oss. Störst köpglädje återfinns i finans- och industrisektorerna med en 
köpandel på 91 respektive 85 procent de senaste tre månaderna.

månadens insiderakTie är Alimak Group där fem insynspersoner köpte under 
månaden. Största affär i augusti var dock en försäljning - Hexagons VD Ola Rollén 
sålde halva sitt innehav i bolaget för drygt 318 miljoner kronor.

den sTarka Börsen imponerar. Trenden i inköpschefsindex mätt som utveckling-
en på snittet de senaste 12 månaderna brukar indikera i vilken riktning börsen bör 
gå. Sedan årsskiftet är trenden fallande från en hög nivå vilket »borde« ha innebu-
rit en börsnedgång. Istället har börsen stigit med 10 procent vilket naturligtvis är 
glädjande. Indexet för augusti är 52,5 vilket betyder en fortsatt tillväxt i industrin.
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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 (jUn-aUG)
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