insideranalyS

Läs mer på
insiderfonder.
se/ANALYS
(klicka här)

juni 2018. R apporten är fristående fr ån Insiderfonder AB:s fondförvaltning. analys@insiderfonder.se

insiderindex juni

insiderindex noterar årshögsta
insiderindex noterade nytt årshögsta på 189 och 8 av 10 affärer var köp. Insynspersonernas sedan tidigare observerade positiva börssyn bekräftades därmed
återigen. Nedgången till 109 i maj visade sig alltså vara ett tillfälligt trendbrott.
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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 är hög i de flesta sektorer, allra högst de senaste tre månaderna är
den bland finansbolagen - 93 procent. Mer försiktiga är insynspersonerna i
dagligvarubolagen - bara 47 procent av affärerna där är köp. Stefan Persson
fortsätter att öka sitt innehav i H&M genom Ramsbury Invest, under månaden
köpte han aktier för 887 miljoner kronor. Elektas ordförande, Laurent Leksell, sålde
däremot aktier för 116 miljoner kronor efter en fin utveckling under året.

bolag med flest aktiva insiders
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efter första halvåret kan det konstateras att börsutvecklingen har varit postitiv
(SIX Return Index under perioden +3,92 procent) men att uppgångarna har
dämpats av en oro för ett globalt handelskrig. Insiders tydliga optimism visar dock
en fundamental potential i bolagen och om den kommande rapportperioden
bekräftar detta kan vi komma att se fortsatta uppgångar under andra halvåret.
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insynsaffärer per bransch
andelen köp och antal affärer inom parantes (APR-JUN)

nettoflöde msek

DAGLIGVAROR 47% (49)
energi 61% (18)
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Fastigheter 82% (54)
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HÄLSOVÅRD 84% (177)
INDUSTRIVAROR 70% (196)
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INFORMATIONSTEKNIK 66% (230)
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MATERIAL 68% (37)
SÄLLANKÖPSVAROR 85% (158)
teleoperatörer 100% (7)

en global överblick

månadens aktie - collector
I månadens insideraktie köpte tre insynspersoner strax
före handelsförbudet inför bolagets rapport den 19 juli.
Största köpare var tf VD Lena Apler (4,2 msek) följd av
blivande VD Martin Nossman (2,5 msek). De analytiker
som täcker aktien har samtliga en »behåll«-rekommendation. Insynsköpen är intressanta då de sker efter en
mycket svag kursutveckling de senaste två åren.
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insiderindex räknat över samtliga länder noterades till
mycket höga 174. Högst enskilt index noterades i Hong Kong
(195) som under en längre period noterat höga index såväl
som en stark ekonomi.
lägst index noterades i USA (33). Där var insiders mycket
positiva under 2015-2016 varefter börsen har stigit med
drygt 40 procent. Index har på senare tid varit betydligt lägre
och det senaste året har det befunnit sig under 100 vid 8 av
12 tillfällen och börsutvecklingen har planat ut under 2018.
Amerikanska aktier blev i snitt 4,2 procent dyrare under
månaden och det verkar alltså insiders ha sett som ett
säljtillfälle.
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högsta och lägsta insiderindex globalt
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Utvecklingen av collectors aktie i juni.

Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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