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insiderindex september

insiders mindre positiva i september
köphumöret bland insynspersonerna sjönk i september. Insiderindex
uppmättes till låga 39 vilket betyder att de köpte mindre än normalt. Det
svalare köpintresset sker efter två månader med en högre köpandel än
normalt. Den högre köpandelen i juli och augusti ser ut som att insynspersonerna korrekt förutspådde börsnedgången som tillfällig. Samtidigt
uppgår insiderindex i snitt de senaste sex månaderna till 118.
Relationen mellan den vanligaste säljstorleken och köpstorleken ökade
till 4:1 från 3:2 under augusti. Negativa insynspersoner innebär en osäker
börshöst men fortsatt högt index kan betyda en positiv börs på längre sikt.
en branch som gick mot strömmen är sällanköpsvaror där 73 procent av
affärerna var köp. Bland annat köpte Ax:son Johnson-familjen aktier för 77
miljoner kronor i köksåterförsäljaren Nobia.
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått
på insiders köphumör som placeras på en
skala 0-200. Ett högt indexvärde visar på
optimism bland insiders och vice versa.
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månadens insideraktie - BESQAB

HÄLSOVÅRD 62% (63)
INDUSTRIVAROR 61% (80)
INFORMATIONSTEKNIK 59% (71)
MATERIAL 64% (14)
SÄLLANKÖPSVAROR 73% (33)
TELEKOMOPERATÖRER 100% (1)

en global överblick

Styrelseordförande Olle Nordström registrerade ett köp på 30

Insiders var positiva i de flesta länder och det globala insiderindexet

miljoner kr via ägarbolaget Skirner den 13 september. Köpet utgör

noterades till 124. På topplistan återfanns återigen Sydkorea (198)

1,4 procent av bolaget och Skirners ägande uppgår därefter till

där ekonomin går bra trots den politiska oron med grannen i norr.

35,5%. Även ledamoten Zdravko Markovski gjorde ett mindre köp.

Strax efter månadens slut redovisades nya siffror som visar att

Sedan i maj har 8 insynspersoner ökat sina innehav.

landets exporter ökade hela 35 procent gentemot föregående år,
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framförallt av stål och halvledare.
På motsatt sida återfinns tre europeiska länder, varav Frankrike (9)
och Italien (7) varit impopulära bland insiders en längre tid. Störst
utflöde i Italien hade IT-bolaget Reply med försäljningar av tunga
insiders såsom VD, styrelseordförande och finanschefen.
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Utvecklingen av besqabs aktie i september

Ringarna visar antalet insideraffärer och staplarna visar nettovolymer i SEK
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