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insiderindex januari

inleder året på köpsidan
insynspersonerna inleder 2018 som fjolåret avslutades - på köpsidan. Insiderindex i januari uppmättes till 170, den fjärde månaden på raken med fler köp än
normalt. Det är en naturlig konsekvens av att många bolag har blivit billigare under
perioden. Den höga köpandelen i januari är extra intressant eftersom köpandelen
historisk sett har haft sin lägsta notering under just januarimånader.
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två stora insynsköp gjordes i hotellbranchen. I Pandox köpte styrelseledamoten
Helene Sundt för 60 miljoner kronor strax före handelsförbudet inför årsrapporten
den 15 februari. I Scandic Hotels köpte fyra insynspersoner för 52 miljoner kronor
efter vinstvarningen den 16 januari. Men det största köpet var det från Carl Bennet
i Getinge på 316 miljoner kronor bara två dagar efter Q4-rapporten den 29 januari
då aktien tappade 10 procent efter sämre resultat än väntat och sänkt utdelning.
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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.
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Man ska aldrig bortse ifrån insynspersoners agerande inför och efter rapporter...

bolag med flest aktiva insiders
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insideraffärer per bransch
andelen köpaffärer och antal affärer inom parantes

nettoflöde msek
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FINANS 94% (17)
Fastigheter 94% (16)
HÄLSOVÅRD 86% (62)
INDUSTRIVAROR 76% (46)
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INFORMATIONSTEKNIK 50% (50)
MATERIAL 100% (7)
SÄLLANKÖPSVAROR 83% (36)

månadens insideraktie - byggmax
Totalt köpte fem insynspersoner efter årsrapporten där bolaget
meddelade att de ska öppna totalt 20 nya butiker under 2018, att
jämföra med de 130 butiker man har idag. Bland köparna finns VD
Mattias Ankarberg som köpte för 241 000 kronor och efter det äger
55 000 aktier värda 2,6 miljoner kronor. En annan som har köpt är
chefen för dotterbolaget Skånska Byggvaror, Oscar Tjärnberg. Han
köpte för totalt 609 000 kronor och äger därefter 58 500 aktier.
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en global överblick
Insynspersonerna var allmänt på säljsidan runtom i världen
och det globala insiderindexet hamnade på 56. Allra lägst
var index i Grekland. Grekland är ett land i förändring i
samband med att landets »bailoutprogram« kommer mot
sitt slut. Athenbörsen har reagerat positivt på detta men inte
insynspersonerna som fortsatt säljer i stor utsträckning.
Betydligt positivare är sydafrikanska insynspersoner, där
index noterades till 193. En ny ANC-ledare har tagits emot
väl av investerare i allmänhet och insynspersonerna i synnerhet. Dessutom har landets valuta stärkts kraftigt på kort tid.

högsta och lägsta insiderindex globalt
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Utvecklingen för byggmaxaktien i januari.

Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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