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månadens insideraktie - shB

Fem insynspersoner köpte efter handelsbankens 
kvartalsrapport den 25 april. Mest köpte Fredrik 
Lundberg som privat och genom Lundbergföretagen 
köpte för sammanlagt 211 miljoner kronor. Styrelseord-
förande Pär Boman köpte för 6,7 miljoner kronor och VD 
Anders Bovin för 1 miljon kronor. Boman mer än 
dubblerade sitt tidigare innehav medan Bouvin ökade 
sitt ägande med 21 procent.

en gloBal överBlick
 
Insynspersonerna var också positiva utanför Sveriges 
gränser och vårt globala Insiderindex noterades till 167. 
Mest positivt var det i Östasien i allmänhet och Australien 
(200) i synneherhet. Den australienska dollarn har förvagats 
men räntenivån är låg och den 8 maj redovisas en ny budget 
som väntas innehålla skattesänkningar såväl som satsningar 
som kan visa sig positiva för bolagen.

I motsatt ände av skalan hamnade tre länder i Sydösteuropa. 
Lägst index noterades i Rumänien (22) - ett land som för 
närvarande befinner sig i en utmanande politisk situation där 
presidenten kräver premiärministerns avgång.

högsta och lägsta insiderindex gloBalt

Utvecklingen av handelsBankens a-aktie i april.
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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positiva insiders i börsuppgången

dagligvaror 61% (33)

energi 81% (16)

finans 93% (96)

fastigheter 86% (65)

hälsovård 85% (214) 

indUstrivaror 87% (180) 

informationsteknik 59% (208)

material 60% (30) 

sällanköpsvaror 86% (124)

teleoperatörer 100% (12) 

insiderindex noterades i mars till höga 182 vilket bekräftar den rekordpostiva 
insynshandeln under inledningen på 2018. Köpandelen under månaden uppgick till 
80 procent samtidigt som Stockholmsbörsen steg med över fyra procentenheter.

medianen på köpstorlekarna (126 tkr) var något större än medianförsäljningarna 
(80 tkr), något som inte tillhör vanligheterna och som därför är positivt. Normen är 
annars att insiders - likt investerare i allmänhet - gör fler och mindre köp och färre 
men större försäljningar.

nytt denna månaden är att avsnittet »Insideraffärer per bransch« nu baserar sig 
på statistik från det senaste kvartalet. Det är en rapportering som har efterfrågats 
av läsare eftersom det rymmer en rapportcykel samtidigt som det bättre fångar in 
eventuella branschtrender. Från staplarna kan det, bland annat, utläsas att insyns-
personerna i finansbolag tillhör de mest positiva för närvarande samtidigt som de i 
IT-bolag gör flest försäljningar.
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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 (feB-apr)

4

200 49197 43194 22

läs mer på
insiderfonder.
se/analys
(klicka här)

insiderindex april

182100

HÖGlåg

3 345

  3  4  5  6  9  10  11  12  13  16  17  18  19  20  23  24  25  26  27  30  

106,00

220 3,20,8 1,90,6

2

3
2 1

http:/www.insiderfonder.se/analys

