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månadens aktie - bilia

Fem insynskopplade personer köpte aktier under månaden 
och det största (10,7 mkr) gjordes av styrelseledamoten 
Anna Qviberg. Även styrelseordförande Mats Qvibergs 
hustru, Eva Qviberg, köpte aktier, för 3,5 mkr. Bland övriga 
köpare återfinns vice ordförande, Jan Pettersson, som köpte 
för 3,5 mkr och därmed ökar sitt ägande med knappt 5 
procent. Bolagets kvartalsrapport redovisas den 27 oktober.

global överblick
 
Insynshandeln internationellt är positiv och insiderindex räknat 
över samtliga länder noterades till 165. Mest positivt är det 
just nu i Hong Kong (195) där 95 procent av affärerna i 
fastighetsbolag var köp. Fastighetspricerna i Hong Kong har 
stigit med 13 procent sedan årsskiftet. Det talas dock om en 
eventuell räntehöjning mot månadens slut vilket skulle kunna 
dämpa den positiva trenden i prisutvecklingen.

I Grekland är det däremot en fortsatt negativ insynshandel 
(6). Atenbörsen tappade under september drygt åtta procent 
av sitt värde. Insiderindex för Grekland har fungerat som en 
mycket kortsiktigt börsindikator - under åtta av årets nio 
månader har den förutspått riktningen på nästföljande 
månads börsutveckling. Om mönstret håller i sig så fortsätter 
Atenbörsen mot lägre nivåer i oktober.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av bilias a-aktie senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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höga förväntningar inför q3

dagligvaror 61% (18)

energi 47% (19)

finans 85% (65)

fastigheter 74% (78)

hälsovård 74% (166) 

indUstrivaror 87% (205) 

informationsteknik 72% (177)

material 58% (31) 

sällanköpsvaror 72% (126)

teleoperatörer 100% (14) 

insiders var positiva i september och insiderindex noterades till 144. Det är en 
lägre notering än under sommarmånaderna men innebär samtidigt att insynshan-
deln är fortsatt positiv när kommande rapportperiod nu närmar sig. Det syns 
särskilt tydligt bland bolagens vd:ar där hela 94 procent av affärerna var köp.

mätt i kronor var de största affärerna försäljningar. Christina Stenbeck sålde 
Kinnevik-aktier för 40 mkr och styrelseledamot Per-Anders Johansson sålde för 32 
mkr i Karo Pharma. Det största köpet (25 mkr) gjordes av Latour i Alimak Group, 
som för övrigt var »månadens aktie« i Insideranalys för augusti sedan fem 
insynspersoner köpt efter kursraset när rapporten för andra kvartalet släpptes.

börsen steg marginellt under september trots ett knepigt politiskt läge efter 
rikdsdagsvalet. Trenden i insynshandeln är positiv och särskilt hög är köpandelen 
de senaste tre månaderna i finansbolag, industribolag och teleoperatörer. Att 
insiders gör många köp just nu betyder höga förväntningar på rapporterna för det 
tredje kvartalet och så även på fortsatta kurslyft.

bolag med flest aktiva insiders
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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 (jUl-sep)
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