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månadens aktie - lifco

Sex insynspersoner köpte i industrikoncernen efter rapporten 
den 25:e oktober. VD Fredrik Karlsson, som sedan tidigare 
äger en halv procent av aktierna i bolaget, köpte aktier för 
närmare 12 miljoner kronor. Även vice VD Per Waldemarson, 
förvärvschef Ingvar Ljungkvist och styrelseledamot Ulrika 
Dellby gjorde relativt stora köp för runt en miljon vardera. 
Bolagets omsättning och vinst har ökat och man har uttalat 
att det det finns utrymme för intressanta förvärv framöver.

global överblick
 
Även internationellt reagerade insiders med mer omfattande 
köp under börsnedgången än normalt och Insiderindex för alla 
länder noterades till 199. Tre länder slog i maxnoteringen 200 
- Spanien, Hong Kong och Sydkorea. I Spanien finns viss 
politisk osäkerhet gällande landets budgetförslag som mött 
kritk från EU för att inte uppfylla budgetförpliktelserna. 
Samtidigt var tillväxten för det tredje kvartalet tre gånger så 
hög som snittet i eurozonen. 

De länder med lägst index var återigen Grekland (91) följt av 
grannlandet Turkiet (107). Greklands insiderindex har förut-
spått riktningen på nästföljande månads Atenbörs under nio 
av årets tio månader. Om det fortsätter att förutse utveck-
lingen ska priserna på Atenbörsen sjunka även i november.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av lifcos b-aktie de senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)

0

200

spanien kinahong kong tUrkietsydkorea grekland

100

16,0 mSEK

12,8

  9,6

  6,4

  3,2

  0,0300,00

323,40

346,80

370,20

393,60

0

40

80

120

160

så agerade insiders i börsnedgången

dagligvaror 61% (18)

energi 50% (20)

finans 87% (54)

fastigheter 88% (75)

hälsovård 79% (206) 

indUstrivaror 87% (215) 

informationsteknik 75% (189)

material 48% (27) 

sällanköpsvaror 63% (189)

teleoperatörer 92% (12) 

insiderindex noterades till 186 och drygt 8 av 10 insynsaffärer under månaden var 
köp. På ren svenska betyder det att insiders svarade på börsnedgången med att 
köpa mycket mer än vad som är normalt.

men variationen i andelen köp under månaden är stor. Under de tio första dagarna 
låg andelen på 66 procent. När »oktobereffekten« slog till och bösen tappade över 
fem procentenheter 11-13 oktober sköt köpandelen i höjden till 86 procent. Under 
andra halvan av månaden höll den höga köpandelen i sig samtidigt som börsen 
stabiliserades. Dessutom var aktiviteten hög - 226 insiders var aktiva under 
månaden. Sammantaget indikerar agerandet att fina köplägen uppstod i nedgång-
arna. Kvartalsrapporterna har överlag varit godkända och negången har snarare 
drivits av omvärldsfaktorer än vikande vinster.

en sektor värd att lyfta fram är industrivaror där 87 procent av insynsaffärerna 
varit köp det senaste kvartalet. I oktober var siffran hela 91 procent och inklude-
rade, utöver ett antal köp i månadens insideraktie Lifco, även köp från storägere i 
Volvo, Sandvik och SKF för ett hundratal miljoner.
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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, aUg-okt
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