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ANALYS

AKTIVITETSINDEX (AI)

Aktivitetsindex för juli uppgick till 44 vilket är en låg nivå. Andelen av 
börsens insiders som gjorde aktieaffärer var 1,9 %.
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namn efternamn namn efternamn

Låg aktivitet men insiders fortsatt på köpsidan

Juli visade en låg aktivitet bland insiders, som i många fall hade handelsförbud under månaden. Av 
de affärer som gjordes var en stor andel köp.

AktivitetsIndex för juli hamnade på 44 vilket motsvarar att 1,9 procent av börsens insiders gjorde 
aktieaffärer. Detta är en minskning från den tidiga sommaren då aktiviteten var hög – i maj var tre 
gånger så många insiders aktiva som nu. Den främsta förklaringen till den låga aktiviteten i juli är att 
det är en rapportmånad och att insiders har ett förbud att handla i sina egna bolag inför redovisningen 
av deras rapporter. Historiskt har därför julimånader haft en låg aktivitet.

SentimentsIndex uppgick till 156 vilket är en hög siffra i förhållande till indexets mittpunkt 100. Detta 
innebär att insiders köpte i en hög utsträckning, och köplusten låg i linje med den i föregående må-
nad, juni. Att insiders nu ligger på köpsidan efter att tidigare under året ha legat på en neutral nivå, 
tyder på att de ser den senaste tidens kursnedgångar som tillfälliga. Detta gäller i synnerhet börsens 
stora bolag, men i juli var synen även positiv på Stockholmsbörsens Small Cap lista.

Månadens insideraktie blev klädbolaget RNB där fyra högt uppsatta insiders rapporterade affärer i 
juli. Bolagets båda piloter – styrelseordförande Laszlo Kriss och VD Magnus Håkansson – fanns bland 
köparna. Håkansson ökade sitt innehav med 50 procent eller motsvarande 340 000 kr, medan Kriss 
genomförde sitt första köp sedan han tillträdde styrelsen 2009, på ungefär samma belopp. Även 
bolagets viceordförande Lilian Fossum såväl som Marthyn Inghamn, VD för dotterbolaget JC, köpte 
aktier under månaden. Köpen gjordes i efterdyningarna av bolagets kvartalsrapport som redovisades 
den 30 juni och mottogs som en besvikelse av marknaden.

Månadens insideraktie i juni, Haldex, hade en bra julimånad med en utveckling på +4,4 procent mot 
börsens -4,7 procent.

INSIDERFAKTA

En insider är en person som genom sin ställning i sitt bolag anses kunna ha tillgång till förtrolig information om 
bolaget. För en utförlig definition, se www.fi.se.
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Antalet registrerade insid-
ers på Stockholmsbörsen

365 mdr kr 
Så mycket äger insiders aktier 
för på Stockholmsbörsen

10,0 %
Insiders ägarandel av  
Stockholmsbörsen

1,08 mdr kr
Största registrerade insideraffär  
i juli; Stefan Persson köpte aktier i 
Hennes & Mauritz

•  Låg aktivitet 

•  Över medel för julimånader

•  1,9 % av insiders köpte eller sålde

44

      0–50: låg aktivitet
  50–150:  normal aktivitet 
150–200:  hög aktivitet

     Aktivitet = andel insiders som rapporterat  
     minst en aktietransaktion under månaden.
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SENTIMENTSINDEX (SI)

INSIDERTRANSAKTIONER PER BRANSCH

MÅNADENS INSIDERAKTIE - RNB
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SentimentsIndex uppgick till 156, vilket är högt och över genomsnittet för 
julimånader. Av de transaktioner som registrerades av insiders var 76 % 
köp.

•  Högt sentiment 

•  Över medel för julimånader

•  76% av affärerna var köp

156

     0–50:  lågt sentiment
  50–150:  normalt sentiment
150–200:  högt sentiment

Sentiment = andel av insiders aktietrans-
aktioner som varit köp  

Industrivaror hade flest transaktioner 
av branscherna på börsen, följt av 
sällanköpsvaror och finans- och fast-
ighet. Synen var övergripande positiv 
i dessa branscher. Sett till underbran-
scher sticker detaljhandelsbranschen 
ut. Där var 13 av 14 insiders köpa-
re, med ett nettoinflöde på hela 1,5 
miljarder, främst hänförligt till stora 
köp rapporterade av Stefan Persson i 
Hennes & Mauritz i månadens början.

Friskrivning: Månadens insideraktie är sådan aktie som enligt fondernas placeringsinriktning typiskt sett ingår eller kan komma att ingå 
i Scientia Hedge och/eller Scientia Sveriges portfölj.  Scientia Hedge och/eller Scientia Sverige kan därför komma att gynnas av såväl 
positiva som negativa förändringar i det beskrivna värdepapprets kurs eller marknadsvärde. Månadens insideraktie är en bedömning av 
vilken aktie som är mest populär bland börsens insynspersoner för närvarande och ska inte betraktas som en köprekommendation från 
Scientia Fund Management.

        Källa: Scientia Fund Management

Månadens insideraktie blev RNB där 
fyra högt uppsatta insiders rappor-
terade affärer i juli. Bolagets båda 
piloter – styrelseordförande Laszlo 
Kriss och VD Magnus Håkansson – 
fanns bland köparna. Även bolagets 
viceordförande Lilian Fossum såväl 
som Marthyn Inghamn, VD för dot-
terbolaget JC, köpte aktier. Köpen 
gjordes i efterdyningarna av bola-
gets kvartalsrapport som mottogs 

som en besvikelse av marknaden.  
 
Bubblorna visar antalet registrerade insi-
derköp/försäljningar. De ljusgröna stap-
larna visar nettoköpta volymer i kronor.


