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månadens insideraktie - bilia
 
Fyra insynspersoner köpte i bilåterförsäljaren efter en negativ 
kursutveckling det senaste året. Störst köp gjordes av Qviberg-
familjen som handlade privat och indirekt via investmentbolaget 
Öresund. VD Per Avander gjorde ett mindre köp vilket är positivt då 
hans nuvarande ägande bara uppgår till en halv årslön före skatt. 
Det återköpsprogram som rullar ger också ett stöd till kursen.

en global överblick
 
Det globala insiderindexet noterade positiva 117. Högst index hade 
Hongkong (194) som vid sidan av sin fastighetsboom kan sägas ha 
en insiderboom - köpandelen bland öns insynspersoner har ökat tre 
månader i rad och är nu den högsta sedan 2012.

Detta är motsatsen till insynspersonernas agerande i Grekland, det 
land med lägst index noterat för månaden. Landet tar sig sakteligen 
ur sin långvariga ekonomiska kris och har noterat en liten tillväxt för 
2017, men insynspersonerna är fortsatt pessimistiska - genom-
snittligt index för året är låga 52 vilket innebär att de säljer i större 
utsträckning än vad som är normalt. Athen-börsen har hittills i år 
sjunkit med 3,5 procent.

högsta och lägsta insiderindex globalt

Utvecklingen av bilias a-aktie i november.
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer i SEK 0
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fler köp men större försäljningar

dagligvaror 47% (32)

energi 0% (2)

finans 59% (22)

fastigheter 85% (27)

hälsovård 87% (67) 

indUstrivaror 72% (94) 

informationsteknik 72% (60)

material 33% (6) 

sällanköpsvaror 88% (66) 

telekomoperatörer 100% (3) 

kraftförsörjning 100% (1)

insiderindex uppgick i november till 154 och 75 procent av insynsaffä-
rerna var köp. Köpandelen var hög både i börsnedgången under månadens 
första hälft såväl som när börsen därefter stabiliserades. Insynspersonerna 
positiva syn till bolagens fundamenta stöds av de senaste barometersiff-
rorna från Konjunkturinstitutet som pekar i samma riktning.
ett orosmoln är dock att insynsförsäljningarna blir större. Medianförsälj-
ningen i november var 371 000 kronor vilket är 27 procent högre än i 
oktober. Samtidigt minskar köpstorleken till 117 000 kronor ifrån 132 000 
kronor i oktober.
en branch där insynspersonerna är extra positiva i just nu är hälsovård. Nio 
av tio affärer där var köp under månaden. I tinnitusbolaget Sensori ökade 
exempelvis alla styrelsemedlemmar sina inehav under månaden.
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått 
på insiders köphumör som placeras på en 
skala 0-200. Ett högt indexvärde visar på 
optimism bland insiders och vice versa. 
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