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månadens aktie - nCC

Sex insynspersoner köpte efter årsrapporten den 30 januari. 
Marknaden reagerade på rapporten genom att sänka aktien 
med åtta procent. De största köpen gjordes av VD Tomas 
Carlsson, styrelseordförande Tomas Billing och ledemö-
terna Mats Jönsson och Viveca Ax:son Johnson, som köpte 
för runt en miljon kronor vardera. Även finanschef Susanne 
Lithander köpte för ett mindre belopp.

gloBal överBliCk
 
Insiders var positiva i de flesta länder och det globala 
insiderindexet noterades till 170. Högsta notering uppnåddes 
i Thailand (197) och Bangkokbörsen steg i slutet av månaden 
på nyheten att man håller nya val - första gången sedan 
militärkuppen 2014. Detta stärker troligtvis landets redan 
goda inhemska efterfrågan och säkerställer att dess fyrapro-
centiga tillväxt håller i sig.

Betydligt lägre index hade Grekland (29). Atenbörsen 
svängde kraftigt 2018 och tappade totalt en tredjedel av sitt 
börsvärde. Landets politiska och ekonomiska framtid är 
svårförutspådd men insiders agerande den senaste tiden ger 
inte upphov till någon större optimism. Premiärminister 
Tsipras klarade med nöd och näppe sig från en misstroende-
förklaring i parlamentet i månadens mitt. 

högsta oCh lägsta insiderindex gloBalt

utveCklingen av nCC B de senaste 6 månaderna
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)

0

200

thailand filippin.sChweiz greklanditalien australien

100

72,0 mSEK

  57,6

  43,2

  28,8

  14,4

 0126,00

133,20

140,40

147,60

154,80

-10,0

0

10,0

20,0

30,0

börjar 2019 på köpsidan

dagligvaror 49% (33)

energi 87% (15)

finans 91% (63)

fastigheter 75% (96)

hälsovård 90% (236) 

industrivaror 89% (247) 

informationsteknik 75% (208)

kraftförsörjning 75% (20)

material 96% (22) 

sällanköpsvaror 86% (104)

teleoperatörer 92% (13) 

insiders inledde 2019 på köpsidan i tre av fyra affärer. Även om insiderindex sjönk 
till 131 från föregående månaders rekordnivåer så visar det på en fortsatt stark 
optimism. Minskningen var delvis väntad eftersom januarimånader historiskt haft 
en köpandel som är sju procentenheter lägre än snittet för övriga månader.

månadens Börsuppgång på drygt sju procent dämpade köpivern något. Insiders 
som kollektiv tenderar att köpa mer under nedgångar - vilket många redan gjorde 
mot slutet av 2018. Detta är också en förklaring till varför aktiviteten var relativt låg 
i januari - 115 insiders var aktiva, vilket är drygt hälften av aktiviteten under de 
senaste månaderna. Men redan under februari väntas aktiviteten öka väsentligt då 
många insiders inte längre träffas av handelsförbud inför årsrapporterna.

en storaffär gjordes i Volvo av ordförande Carl-Henric Svanberg som köpte 
aktier för 104 miljoner kronor och därmed dubblade sitt tidigare innehav. Bolaget 
med högst aktivitet var dock i byggbolaget NCC där inte mindre än sex insynsper-
soner köpte efter årsrapporten som släpptes den 30 januari.
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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 (nov-jan)
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