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månadens insideraktie - essity

Sex personer, däribland vd Magnus Groth, köpte aktier för 
totalt 4,5 miljoner kronor i hygienbolaget essity. Groth köpte 
9 500 aktier den 23 mars värda omkring 2,1 miljoner kronor 
och ökade därmed sitt ägande med 28 procent. De sex 
aktiva insynspersonerna ökade i snitt sitt ägande med 23 
procentenheter och det bara ett fåtal dagar före handelsför-
budet inför delårsrapporten som släpps den 27 april.

en gloBal överBlick
 
Det var ett positivt sentiment globalt och insiderindex räknat 
över samtliga länder noterades till 157. Högst enskilt index 
hade Thailand (197) där köpandelen är den högsta på fyra år. 
Den thailändska ekonomin kännetecknas just nu av en låg 
inflation och en räntenivå som gett viss stabilitet och bahten 
har stärkts 10 procent gentemot dollarn det senaste året.

I den motsatta änden av insiderindex-skalan återfinns 
Turkiet med ett insiderindex på 5. Istanbulbörsen steg med 
50 procent under 2017 men uppgången har inte fortsatt på 
det nya året och det finns tecken på ekonomisk överhett-
ning. Den turkiska liran sjönk till sin lägsta nivå gentemot 
euron och dollarn någonsin.

högsta och lägsta insiderindex gloBalt

Utvecklingen av essitys aktie i mars
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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fUlltankat inför rapporterna

dagligvaror 39% (18)

energi 78% (9)

finans 100% (32)

fastigheter 82% (34)

hälsovård 89% (89) 

indUstrivaror 79% (71) 

informationsteknik 65% (83)

material 56% (16) 

sällanköpsvaror 87% (37)

teleoperatörer 100% (2) 

insiderindex noterades i mars till 178 vilket betyder att den positiva trenden som 
vi har sett de senaste nio månaderna håller i sig. Totalt var 229 insynspersoner 
aktiva under månaden, en något högre siffra än normalt. Många passade alltså på 
att öka sina innehav inför rapporterna och handelsförbudet trädde i kraft. Den 
typen av köp återfinns i flera bolag, bland annat i månadens insideraktie.

den höga köpandelen är positiv men storleken på affärerna ger en mer nyanserad 
bild. Vanligaste köpet i mars var 97 000 och vanligaste säljet 276 000 kronor. 
Värderingarna är alltså höga i en hel del bolag och det är hög tid att vara selektiv.

köpandelen är fortsatt hög i hälsovårdssektorn – 89 procent av affärerna var där 
köp. Exempelvis gjordes 14 affärer i Karo Pharma av fyra insynspersoner. Samtliga 
var köp och uppgick till 106 miljoner kronor varav köpen från storägaren uppgick till  
104 miljoner kronor. Insynspersonerna i finanssektorn var annars mest positiva 
och alla affärer den senaste månaden var köp. Insiders i dagligvarubolag var dock 
inte lika positiva och där var bara 39 procent av affärerna köp.
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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 köpaffärer och antal affärer inom parantes
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