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månadens aktie - sobi

Sex insynspersoner köpte aktier i läkemedelsbolaget 
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) i mitten av månaden. 
Köpen kom efter att man offentliggjort köpet av USA-rättig-
heterna till läkemedlet Synagis. Största köpet gjordes av VD, 
Guido Oelkers, som köpte för 9,3 miljoner kronor. Men även 
andra i ledningen köpte för miljonbelopp, däribland finansche-
fen Henrik Stenqvist och FoU-chefen Milan Zdravkovic.

global överblick
 
Det var fortsatt positiv insynshandel globalt och det globala 
insiderindexet noterades till 189. Spanien och Sydkorea 
nådde för andra månaden i rad maxnoteringen 200. Senaste 
ekonomiska statistiken från Sydkorea visar att tillväxten är 
enligt förväntan. Seoulbörsen sjönk svårmotiverade 12 
procent i oktober och den positiva insynshandeln är sannolikt 
till viss del en reaktion på detta. I november återhämtade sig 
börsen med ett par procentenheter.

Lägst index hade Turkiet, som legat i den lägre delen av 
skalan i år. Landets ekonomiska turbulens ser ut att ha lättats 
något och valutan har stärkts sedan sedan sommaren, men 
inflationen är fortfarande över 20 procent och kreditratingin-
stitutet Standard & Poor förutspår en recession i landet 2019.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av sobis aktie de senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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insiderindex tangerar maxnivån

dagligvaror 50% (32)

energi 68% (22)

finans 93% (67)

fastigheter 94% (100)

hälsovård 83% (277) 

indUstrivaror 88% (253) 

informationsteknik 77% (230)

material 55% (29) 

sällanköpsvaror 70% (201)

teleoperatörer 90% (10) 

insiders var mycket positiva i november och insiderindex noterades till 199 och 
tangerar således maxnivå på 200. För att sätta det i perspektiv så är det den 
högsta siffran vi noterat för Sverige sedan vi började offentliggöra indexet 2013.

aktiviteten i insynshandeln var dessutom ovanligt hög - hela 279 insiders var 
aktiva under månaden. Det är nytt årshögsta och aktiviteten ökar därmed för fjärde 
månaden i följd. För flera insiders var det första möjligheten att handla efter 
börsnedgången i oktober då de hade handelsförbud inför kvartalsrapporterna. Vi 
tolkar den höga aktiviteten som att många insiders passar på och fyndköper. 
Många bolag har pressats hårt de senaste månaderna och den höga köpandelen 
kan bara ses som att insiders förväntar sig en återhämtning.

allra tydligast är förväntningarna bland bolagens VD:ar. VD-köpen var inte 
särskilt stora i monetära termer men inte en enda av de 36 aktiva VD:arna sålde 
aktier. Största VD-köp i kronor genomfördes av Guido Oelkers i Sobi - månadens 
insideraktie - som köpte aktier för drygt 9,3 miljoner kronor.

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 (sep-nov)
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