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månadens aktie - diös fastigheter

Tre personer i ledningen köpte aktier mot slutet av måna-
den. Mest köpte styrelseordförande Bob Persson som med 
ett köp på 2,8 miljoner kronor ökade sitt direktägande med 
33 procent. Han är dock via bolag redan bolagets största 
ägare. Bolagets VD, Knut Rost, och finanschefen Rolf 
Larsson gjorde köp i storleksordningen 110 000 respektive 
56 000 kronor.

global överblick
 
Även i december sträckte sig det goda köphumöret även 
utanför Sverige. Det globala insiderindexet noterades till 194. 

Fem länder nådde toppnoteringen 200 - fyra av dessa var 
europeiska: Frankrike, Storbritannien, Polen och Schweiz. 
Europas ekonomier påverkas för närvarande av många 
faktorer. Media fokuserar på de negativa, såsom Brexit, 
protektionism och politiska risker i ex Frankrike och Italien. 
Insiders ser däremot även positiva möjligheter - inhemsk 
efterfrågan är i allmänhet hög, arbetslösheten sjunker och de 
monetära förhållandena är generellt goda.

I Grekland (41) är däremot insiderindex lägre. Om trenden 
håller i sig kan vi vänta oss att Atenbörsen sjunker i januari.
 

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av diös aktie de senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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fortsatt rekordhög köpandel

dagligvaror 48% (31)

energi 76% (21)

finans 92% (74)

fastigheter 87% (92)

hälsovård 88% (289) 

indUstrivaror 90% (271) 

informationsteknik 79% (229)

material 86% (28) 

sällanköpsvaror 78% (173)

teleoperatörer 86% (14) 

insiders avslutade året med fortsatta köp och insiderindex noterades återigen till 
199 - precis under det teoretiska maxvärdet 200. Köpandelen har varit hög hela 
året men exceptionellt hög under de senaste månadernas börsnedgång. Det ska 
dock sägas att snittköpet sjönk i december samtidigt som snittförsäljningen var 
dubbelt så hög som i november. Det är alltså försiktiga insynspersoner vi ser som 
fyndköper på rejält straffade aktiekurser. Under året gjorde 2226 insiders i snitt 3,3 
affärer - det är 0,4 affärer fler för den aktive insynspersonen än under 2017.

största enskilda köpare 2018 var Stefan Persson som köpte för över 11 miljarder 
kronor i H&M och det spekulerades om ett eventuellt utköp från börsen. Största 
försäljning gjordes i februari av Melker Schörling i Hexagon för två miljarder kronor.

de aktier som utnämndes till månadens insideraktier under 2018 var ofta lönsam-
ma att köpa. Fram till novemberaktien Sobi så har sju av elva aktier presterat bättre 
än börsen. Bäst relativt sett gick septemberaktien Bilia som steg 14% fram till 
årsskiftet samtidigt som börsen sjönk lika mycket. Fem insiders handlade i Bilia 
innan handelsförbud inträdde för Q3-rapporten - som sen visade rekordresultat.
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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 (okt-dec)
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