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1.  Innledning 
 
En krone har alltid en alternativ anvendelse.  Den brukes til forbruk eller investeres eller 
spares.  Sparing kan defineres som fravær av forbruk eller utsatt forbruk. Denne lille boken 
dreier seg om hvordan man skal får mest ut av en krone som ikke forbrukes.  Vi vil ikke skille 
mellom investering og sparing.  En krone plassert på høyrentekonto i bank og en krone 
investert i aksjemarkedet betraktes således begge som sparing eller investering.  Sparing eller 
investering er en strøm, mens formue er en beholdning.  Et enkelt bilde er skissert i figuren.       
 
 
 
 
 

 Sparing 

            Formue 

 
 
 
 
 
 

Forbruk  
 
 
 
 
 
Netto sparing eller investering øker formuen, mens netto forbruk reduserer den.  Sparingen 
kan ta mange former.  Man kan spare ved å investere i bolig, hytte, kunst, frimerker, mynter, 
sjeldne viner, antikviteter, edle metaller, aksjer, obligasjoner eller kontanter.  Der er mange 
motiver for å spare.  Vi skal konsentrere oss om tre måter å spare eller investere på. 

• Rentebærende papirer som kontanter og obligasjoner. 
• Aksjer eller egenkapitalinstrumenter. 
• Varer som for eksempel råvarer og edle metaller. 

 
De internasjonaler kapitalmarkedene integreres og blir friere.  Kapitalen flyter mer eller 
mindre fritt over landegrensene.  Det er da viktig å være investert der hvor avkastningen til 
gitt risiko er høyest.  Man har innrettet seg dumt om man til gitt risiko kunne oppnå høyere 
avkastning enn den man oppnådde.  Dette er skissert i den neste figuren.  Figuren viser at 
 
 

P 

     
       Risiko 

Avkastning  
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det er en sammenheng mellom avkastning og risiko.  Kurven viser den maksimale 
avkastningen man kan oppnå til en gitt risiko. Figuren viser også at en person som har 
tilpasset seg i punktet P, har tilpasset seg dumt.  Til den gitte risikoen kunne vedkommende 
oppnådd høyere avkastning, ved å identifisere den investeringen, som gjorde at han kom opp 
på den krumme kurven.  Med utgangspunkt i denne figuren kan man stille de rette 
spørsmålene til en person som forteller om god avkastning. 

• Til hvilken risiko? 
• Hvor nær den krumme kurven? 

 
Høyrentekonto i bank og kontanter befinner seg helt til venstre på risikoaksen, mens en 
unotert internettaksje befinner seg langt ute til høyre.  Slik figuren er tegnet kan det se ut som 
om avkastningen alltid er positiv.  Det er den selvsagt ikke.  Jo lenger ut man beveger seg på 
risikoaksen, dess større blir sjansen for negativ avkastning.  Man må også trekke inn 
prisstigning og skatt.  Et mål er, til gitt risiko, å oppnå maksimal realavkastning etter skatt. 
 
Dersom nominell avkastning pro anno er 10 %, inflasjonen 5 % og skattesatsen 28 %, vil man  

• Nominelt ha en avkastning på 10 % p.a. 
• Reelt etter prisstigning ha en avkastning på 5 % (avkastning – inflasjon).  
• Reelt etter prisstigning og skatt ha en avkastning på 3.6 % p.a. 

 
Vi trekker ikke inn formuesskatt og det forhold at renter beskattes hvert år, mens gevinst på 
aksjer ikke beskattes før de selges.   Det er pengeillusjon å tro at høy nominell avkastning er 
det samme som høy reell avkastning etter skatt.  Mange går i den fellen når de sier at 
høyrentekonto bare gir 3 % rente.  Det er innlysende hvilken situasjon som er best av følgende 
tre: 

• Nominell avkastning på 10 % p.a. og 15 % inflasjon. 
• Nominell avkastning på 3 % p.a. og 1.5 % inflasjon. 
• Nominell avkastning på 0 % p.a. og 2 % deflasjon (prisfall). 

 
Dersom du ikke har sett at det tredje alternativet er best, bør du nå ta deg en pause og tenke 
grundigere over hvorfor.  Det tredje alternativet gir heller ingen skatt!!  Inflasjon kan 
betraktes som en skatt staten tar på pengene dine.  Har du en 1000 lapp liggende i skuffen fra 
nyttår til desember og inflasjonen er 10 % det året, har myndighetene beskattet deg med 10 %.  
Du får 10 % mindre for tusenlappen ved utgangen av året enn ved begynnelsen.  Din 
kjøpekraft har med andre ord sunket med 10 %.  Dersom vi har en deflasjon på 2 %, har 
derimot din kjøpekraft steget med 2 %.  Myndighetene har på sett og vis subsidiert ditt 
forbruk med prisfallet på 2 %.   
 
En krone har som nevnt innledningsvis alltid en alternativ anvendelse og før man kaster seg 
blindt på en investering, må man alltid tenke grundig over hva alternativ plassering er.  
Dersom vi definerer innskudd på høyrentekonto i bank som risikofri investering, må man 
forvente en avkastning som etter prisstigning og skatt, er bedre enn denne.  Er forventet 
avkastning lavere enn høyrentekonto i bank, er det best å ha pengene i banken.     

 
2.  Renter, aksjer og varer. 
 
Aksjer, obligasjoner og tilsvarende fond er vel kjent for de fleste nordmenn.  På veldig lang 
sikt (men da er vi alle døde) skal aksjer gi høyere avkastning enn obligasjoner.  Peter Lynch 
(1993), av Time magasin utropt til USAs “number 1 money manager” sier i sin berømte bok 
side 17 følgende: 
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“Gentlemen who prefer bonds don’t know what they’re missing.”   
 
Det amerikanske aksjemarkedet utgjør grovt regnet 50% av det globale aksjemarkedet, så vi 
benytte Wilshire 5000 indeksen som mål på det amerikanske aksjemarkedet.  Bigcharts.com 
er en gratis ikke kvalitetssikret ressurs på internet som vi skal gjøre mye bruk av.  I boken 
“Markedets musikk”, jfr Bleivik (2003) gir vi mange eksempler på effektiv bruk av denne 
siden.     
 
Den øverste figuren nedenfor viser at Peter Lynch i et langsiktig perspektiv har hatt rett.  Den 
viser den relative utviklingen for det amerikanske aksjemarkedet (sort kurve) målt med 
Wilshire 5000 indeksen (WLX) og  CBOE 30-Year Treasury Yield Index (INDEX) (oransje 
kurve).  Bildet blir ikke dramatisk annerledes om vi sammenligner med obligasjoner med 
kortere løpetid. I den andre figuren har vi sammenlignet aksjemarkedet med Philadelphia   
 

 

 
 

 
Gold Silver index (XAU).  Også den sammenligningen viser at en investering i det 
amerikanske aksjemarkedet ville gitt høyest avkastning.  Aksjer har med andre ord i den 
aktuelle perioden fra 1994 til i dag gjort det mye bedre enn obligasjoner og edle metaller. Men 
perioden er ikke valgt vilkårlig.  Den aksjeboblen som sprakk i mars 2000 begynte som vist i 
figuren å utvikle seg i begynnelsen av 1995.   Som vist i figuren øverst på neste side opplevde 
det amerikanske og det globale aksjemarkedet en uavbrutt stigning fra 1982 til 2000.  Det er 
også lett å se at stigningen akselererte i rundt 1995.  Figuren viser tydelig det noen 
amerikanere kaller et “super bull market”.  Så er spørsmålet, etter et slikt marked som ender i 
en boble, følger det da like naturlig et “super bear market”?  Mange og forfatteren av denne 
boken er av de som mener det.  Denne korreksjonen, som nærmest følger som en naturlov, 
kan ta mange ulike forløp.  Boblen sammenlignes med den boblen man opplevde etter 
jobbetiden i 1920 årene.  Den gangen fikk man et enkelt forløp, en såkalt sikksakk.   Mest 
sannsynlig vil vi ikke oppleve et slikt enkelt forløp denne gangen.  Nedgangen kan komme i 
bølger av ulik styrke som vist i den neste figuren. 
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      Her??

En av flere mulige korreksjoner. 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den første avsatsen på vei ned fjellsiden er unnagjort.  Det er ikke uvanlig at den tredje 
bølgen er den sterkeste og ofte sterkere jo kraftigere den andre oppgangen blir.  Det er denne 
oppgangen vi opplever nå.  Men ingen er synske og ingen vet hvordan korreksjonen vil 
komme til å se ut.  I aksjemarkedet er alt mulig.   Hvor lenge kan en oppgang dras ut?  I en 
emosjonell fase, er svaret alltid, til den er uttømt. Men en ting er sikkert.  Markedet puster.  
Som tidevannet stiger det for så å trekke seg tilbake.  Frem til 2000 bevegde vi oss opp en 
fjellside.  Fra 2000 og x antall år fremover, vil vi bevege oss ned en fjellside avbrutt av en 
eller  flere humper (“bear market rallies”) oppover.  Men det er viktig å ha klart for seg den 
overordnede trenden, og den peker nedover.  Selv om den neste figuren bare er oppdatert til 
2002, viser den at det amerikanske aksjemarkedet målt med pris i forhold til inntjening (P/E), 
er priset hinsides hva det har vært de siste 60 årene.  Den 10. desember 2003 ligger forholdet 
på litt over 30, omtrent der det ligger på slutten av figuren.  Markedet er således fortsatt dyrt 
og det karakteriserer ikke bunnen på den korreksjonen som må komme etter boblen som 
sprakk våren 2000.  Figuren viser at en normal P/E for det amerikanske markedet ligger i 
området 10 til 20 og noen ganger har den ligget marginalt over 5.  Det er rimelig å tro at dette 
forholdet vil ligge betydelig under 5 når bunnen nås x antall år frem i tiden.  Så boblen er 
intakt og den utvikler seg som en skogbrann.  Kjøp og stå er ikke oppskriften i et slikt 
marked.  Dynamisk allokering er som tittelen på denne boken, stikkordet.  Alan Newman, 
har i flere år hatt følgende overskrift på sine rapporter  “Pictures of a Stock Market Mania” og 
han hevder at  “the business of America is trading stocks.”  Den neste figuren viser dette           
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på en dramatisk måte http://www.cross-currents.net/subscribers/monthly.asp. Siden 1995 
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har handelen med aksjer eksplodert i USA.  Før 1996 lå den daglige omsetningen på godt 
under 100 millioner.  I 2003 ligger den på over en milliard aksjer og i 2000, et år som 
karakterisert som “mania”, mani, psykose eller boble på godt norsk.  Det blir en veritabel 
mani når penger kastes etter aksjer og mennesker går mann av huse for å kjøpe aksjer.  De 
aller dristigste låner penger som de plasserer i aksjemarkedet.  Der er en stor forskjell på  

• “aksjetrading” og aksjeinvestering.  I det første tilfellet er man ute etter å kjøpe 
billig å selge dyrt eller selge dyrt og kjøpe billig.  Man er kun ute etter svingninger 
i pris og ikke interessert i de fundamentale verdier som ligger i selskapet.  For at 
dette null sum spillet skal kunne fortsette, er man helt og holdent avhengig av at 
det tilføres nye friske midler til markedet. 

• Aksjeinvestering.  Da kjøper man aksjen fordi man er interessert i den langsiktige 
verdistigningen i selskapet.  Man vurderer selskapets fremtidige inntjening som 
god og har tro på det selskapet driver med.  Derfor investerer man.  Man er ikke 
ute etter kortsiktige kurssvingninger. 
 

Aksjetrading har alltid forekommet og vil finne sted i fremtiden så lenge vi har frie 
kapitalmarkeder.  Men når denne boblen er borte, blodet har flytt i gatene og stillheten har 
lagt seg, vil der ikke være mange tradere igjen.  Man hadde en helt parallell utvikling i 1920 
årene.  Jobbetid og gode tider gjorde at folk etterspurte aksjer som aldri før.  Boblen fikk 
utvikle seg, og etter 10 år endte det i det man i dag karakteriserer som krakket i 20 årene.  
Men det var ikke et krakk.  Den rette betegnelsen er korreksjon etter en altfor sterk oppgang.  
Motkreftene ligger innbakt i oppgangen.  Til slutt er der ikke mer penger blant folk til å 
understøtte en fortsatt oppgang og nedgangen kommer.  Det typiske med slike aksjebobler er 
raske penger på jakt etter rask gevinst.  I de mest ekstreme tilfellene setter man hus og hjem i 
pant for på kort sikt å kunne innkassere en rask gevinst.  
 
Men figurene i innledningen til dette kapitlet som viser den relative utviklingen for det 
amerikanske aksjemarkedet, viser et helt annet bilde om vi fokuserer på et kortere 
tidsintervall.  Det er ofte slik at når aksjer faller i verdi, søker kapitalen til andre kilder eller 
substitutter som økonomer kaller det.   Figuren nedenfor viser på en dramatisk måte hva 
dynamisk allokering kan bestå i.  En som i begynnelsen av 2000 tok advarslene til     
 

    

    
   
erfarne investorer som Peter Lynch og andre alvorlig og flyttet penger fra det inflaterte 
aksjemarkedet (gul kurve) over til private obligasjoner, Citigroup CORP BOND A (INDEX) 
(sort kurve) ville siden hatt en positiv avkastning.   Formuen hadde steget i perioden.  Man får 
et tilsvarende bilde om man sammenligner investeringer i aksjemarkedet med investering i 
edle metaller.  Men der kunne man gjort det enda bedre ved å vente til sommeren 2001 som 
vist i den neste figuren.  Der fremgår det tydelig at en som investerte i edle metaller sort 
kurve, ville sommeren 2001 gjort det dramatisk bedre enn en som i samme periode investerte  
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i det amerikanske aksjemarkedet, oransje kurve.  Man kan si at dette er etterpåklokskap.  Men 
når du er ferdig med denne lille boken, vil du ha et verktøy til å kunne identifisere viktige 
trendskifter mellom ulike finansielle instrumenter og dermed skifte fritt til det markedet som i 
øyeblikket går best.  Du greier ikke å tidfeste dette skiftet eksakt, men om du bommer med 
noen måneder eller kvartaler vil det allikevel være lønnsomt.  En ting er sikkert.  Fremtidens 
fire markeder vil svinge.  Noen er inne i en fallende trend, mens andre går inn i en stigende 
trend.  Da gjelder det om å være der vinden blåser i øyeblikket.  Som kameleonen gjelder det 
om å tilpasse seg omgivelsene og ikke ha forutinntatte meninger.  Når alle andre hopper på en 
investering har den smarte hoppet av og funnet et nytt instrument eller posisjonert seg i 
kontanter.       

 
3.  Enkel dynamisk aksjeallokering. 
 
Med det enkle verktøyet som er tilgjengelig på Bigcharts.com, har man hjelpemiddelet som 
skal til for å lage sitt eget aksjefond.  Ideen er å plukke ut ca 20 aksjer og så overvåke denne 
porteføljen en gang i uken, måneden, kvartalet eller halvåret.  Selve eksersisen er gjort på 
noen timer.  Hovedregelen er at man aldri skal investere mer enn 7 % i ett enkelt selskap.  
Metodene som benyttes her er beskrevet i boken “Markedets musikk” og gjentas ikke her.  En 
kort forklaring på de indikatorene som benyttes, finner man oppe i høyre hjørne på hjelp 
menyen på Bigcharts.com.  Trykk på “Chart help” og skillearket “Glossary”.  Vi benytter her 
kun teknisk aksjeanalyse og kombinerer dette med teknikker for 

•   Kapitalbevaring (“Stopp loss”) samt 
•   Prismål (“Risk / reward”). 

Dette er utførlig beskrevet i boken nevnt ovenfor.  På Bigcharts finner man ikke bare 
amerikanske, men også nordiske aksjer deriblant svenske og norske.  Man finner også den 
største av de finske aksjene Nokia.  Norske aksjer har prefiks NO: deretter fulgt av den norske 
“tickeren” for aksjen.  Svenske har tilsvarende prefiks SE: mens amerikanske ikke har noe 
prefiks.  Dersom man vil unngå valutarisikoen, kan man dermed lage sitt eget norske fond 
bestående av 20 norske aksjer.  Det beste er å han en datamaskin med to skjermer.  På den ene 
skjermen har man oppe Bigcharts.com mens man på den andre har oppe “ticker” listen på 
Oslo børs.  Den finner man her http://www.oslobors.no/ob/vis_alle.  Vi skal vise hvordan vi 
raskt analyserer et selskap, Elkem.  På skjermen til høyre klipper vi ut “tickeren”, ELK, limer 
den inn i symbolfeltet på Bigcharts.com og setter inn prefikset NO:  Dermed skal symbolfeltet 
se slik ut NO:ELK.  Vår faste mal med  “Candle sticks” på ukesdata og tidsintervall 2 år viser 
at Elkem tagger øvre Bollinger Band i en stigende trend.  At aksjen er inne i en sterkt stigende 
trend fremgår også av trendindikatoren DMI (“Diretional Movement Index”) hvor den blå 
kurven, DMI+  som viser den stigende tendensen i aksjen, skar DMI-, den fallende tendensen 
rundt midten av april i år.  I dette punktet er der likevekt mellom de to trendretningene.  Det er 
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et kjøpssignal når den blå kurvens skjærer den røde nedenfra. Samtidig begynte den sorte 
kurven ADX (“Average Directional movement indeX”), som er et uttrykk for trendens 
 

  
 
gjennomsnittlige styrke, å stige kraftig.  Penger flyter inn i aksjen målt ved OBV (“On 
Balance Volume”) og Stochastics ligger over 50 og Fast Stochastics (rød kurve) har på slutten 
krysset Slow Sochastics (blå kurve), nok et kjøpssignal på slutten.  Selv om man blir løpende 
etter toget, kan man trygt investere i Elkem så lenge aksjemarkedet generelt stiger.  I neste 
avsnitt viser vi metoder for å identifisere vendepunkter i det generelle markedet og da er det 
grunn til varsomhet.  Som en siste fasit på om analysen ovenfor er riktig, erstatter vi Bollinger 
Band med Parabolic SAR (“Stop And Reverse”).  I figuren på neste side har vi samtidig 
erstattet volumindikatoren OBV med en annen volum indikator “Money Flow” og to nye 
prisindikatorer MACD (“Moving Average Convergence Divergence”) og RSI (“Relative 
Strenght Index”).  Parabolic SAR (prikket kurve) ligger på den lange siden av kursen og 
volum og prisindikatorene bekrefter bildet ovenfor.  Ulike prisindikatorer betraktes som en 
indikator når de sier det samme.  Det samme gjelder volumindikatorene.  Dersom 
indikatorene spriker, betraktes de fortsatt som en indikator, men såkalt divergens (ulikt 
budskap) av ulike indikatorer innen samme kategori, maner til varsomhet.  Det kan tyde på at 
noe er i ferd med å skje.  Parabolic SAR er en måte å plassere sikkerhetsnettet på, motivert ut 
fra kapitalbevarings hensyn.  Dersom kursen faller tilbake og skjærer den stiplede kurven, 
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stoppes man ut.  Inntreffer dette like etter at posisjonen er satt, går man på et lite tap.  
Fortsetter aksjen å stige, flytter man stoppen opp der hvor den stiplede kurven treffer.  Etter 
hvert har man da en sikker gevinst.  Ideen er hele tiden å være maksimalt investert i 20 aksjer.   
 

 
 
 
Maksimal investering i et enkelt selskap settes til 7 % og aldri mer enn 1 – 2 % i en såkalt øre 
aksje, aksjer som kan falle til null (selskapet går konkurs).  De maksimale 7 prosentene 
investeres i store selskaper som NOKIA, Norsk Hydro, Hennes & Maruitz etc.  Når man 
holder fast på den første malen, er det gjort på noen timer å gå gjennom en liste på 50 aksjer.  
De aksjene som har et gunstig teknisk bilde, sjekkes til slutt for hvor kursen ligger i forhold til 
parabolic SAR.  Invester ikke mot en trendende aksje om Parabolic SAR viser at aksjen skal 
selges (“shortes”).  Den prikkede linjen ligger over kursen.  Man kjøper aksjen via sin bank 
eller hos en nettmegler.  De fleste større norske banker gir kunden mulighet til å handle aksjer 
via internet til en rimelig penge.  Der ligger også et sikkerhetsaspekt i dette, da store banker 
ikke så lett vil får problemer som en nettmegler.  Samtidig vil man ofte ha høyere avkastning 
på pengene når man står i kontanter. Det er ikke nødvendig med adgang til avansert utstyr.  
Ovennevnte analyse er tilstrekkelig.  Samme regneark som følger med boken “Markedets 
musikk”, følger med denne boken.  Det har foruten egne unike indikatorer som ikke finnes 
andre steder, også såkalte akselerasjons bånd.  Disse båndene er stivere enn Bollinger Bands 
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og aksjer som først skjærer gjennom øvre Bollinger Båndet og deretter gjennom øvre 
akselerasjons bånd, er kandidater til å ta av eller “boble”.  Slike aksjer er det svært viktig å 
identifisere i den første fasen, før det generelle markedet har oppdaget aksjen.  Når alle andre 
kaster seg over aksjen, er det snart på tide for den smarte investoren å ta gevinsten og finne et 
annet investeringsalternativ.  Slike aksjer er doblings og tredoblingskandidater.  For en aksje 
som har doblet seg, kan man selge halvparten og plassere en stopp loss ved 25 % tap på 
resten.  Dermed har man innkassert en sikker gevinst på 75 % av opprinnelig investering.  Det 
er selvsagt mulig å være med aksjen videre oppover, men for stor grådighet lønner seg 
sjelden.  Det omtalte regnearket krever en del arbeid, men dersom man benytter det på ukes 
eller månedsdata blir ikke arbeidet avskrekkende for den som vil analysere en eller flere 
aksjer grunidigere.   For den som behersker Excel, kan man der også finne de nøyaktige 
matematiske formlene for Bollinger Bands, Aksellerasjonbånd, Parabolic SAR, DMI og ADX 
etc.  Disse formlene er ikke lett tilgjengelige andre steder.  Det er ypperlig egnet for en som 
trader på to tre aksjer på daglig basis eller for en posisjonstrader.  Det er jo også en form for 
dynamisk allokering, selv om den horisonten vi har for øye i denne boken ikke er så kort. Man 
får da fingerfølelse med aksjen og har samtidig et unikt verktøy til å identifisere når man skal 
gå inn og ut av en aksje.  Men den enkle analysen ovenfor med en fast mal og en “tickerliste” 
er alt som skal til.  KISS (“Keep It Simple Stupid”).  Til slutt noen ord om metoden.  Ingen 
metode virker på ethvert marked.  Dette er en av de største feilene de som trader aksjer gjør.  
Verktøyet virket jo utmerket under oppgangen, men så gikk aksjen inn i en lengre sidelengs 
bevegelse eller konsolideringsfase som det også heter.  Grovt sett har vi to regimer i 
aksjemarkedet. 

• Et trendende regime.  DMI benyttes til å identifisere det.  Trenden kan være 
nedover og da står man i kontanter, om man ikke velger mer eksotiske 
løsninger som salgsopsjoner og “shorting”.  Da må man vite hva man driver 
med, så det er ikke for nybegynnere.  Trenden er stigende og da er man på den 
lange siden av markedet.   

• Et flatt regime.  Et sagblad regime er det verst tenkelige om man ikke raskt 
oppdager det.   

 
Parabolic SAR benyttes sammen med DMI og ADX og er best når aksjen trender.  Parabolic 
SAR kan være ubrukelig i sagblad regime.  Da kan man “sagblades ut” som betyr at man går 
inn i aksjen, legger en stopp loss på Parabolic SAR for så rakst og stoppes ut. Skjer dette flere 
ganger etter hverandre, kan den gevinsten man møysommelig opparbeidet under oppgangen 
fort bli spist opp.  Man går på en rekke mindre tap etter hverandre som etter hvert blir til et 
betydelig tap.  Et sagblad regime er derfor de fleste aksjetraderes skrekk. Man kan ha et 
regime som er en blanding av de to ovennevnte.  Råvarepriser kan ofte ligge i ro eller bevege 
seg sidelengs for så plutselig å ta av i den ene eller andre retningen.   Regimet er skissert i   
 
 Rykk og napp instrument.  Stikkord trend reaksjons system. 
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figuren nederst på foregående side.  Welles Wilder har laget et eget system som er 
programmert i regnearket.  Det er skreddersydd for å takle verdipapirpriser som har et slikt 
mønster.  For å undersøke om det er tilfelle, studerer man prisen over et lengre tidsrom, flere 
år.  Mønstre har en tendens til å gjenta seg, om ikke eksakt, så er der ofte likhetstrekk over 
ulike tidsintervaller.   
 
Der finnes også løsninger for regimer hvor kursen nesten ikke beveger seg, men de består av 
mer eksotiske løsninger hvor man kombinerer aksjer med opsjoner eller kombinerer ulike 
typer opsjoner.   Det er ikke temaet for denne boken, men behandles i en fremtidig bok 
“Markedets eksotiske løsninger”.  Stochastics kan også være ubrukelig i et trendende regime.  
Stochastic kan i et sterkt stigende marked ligge over 80 hele tiden, som indikerer at aksjen er 
overkjøpt. Man legger ikke noen større vekt på Stochastics i et sterkt trendende regime og 
Parabolic SAR i et flatt regime.  Men stochastics er ypperlige egnet sammen med “Candle 
Sticks” analyse og Bollinger bånd til å handle stearinlys i båndet.  Dette er omtalt i et eget 
avsnitt i boken “Markedets Musikk”.  Man kjøper da aksjen ved nedre Bollinger Båndet og 
selger ved øvre.  Dermed er de tre viktigste elementene til suksess ved dynamisk allokering 
følgende: 

• Å kunne indentifisere regimeskifter.  Når beveger aksjen seg inn i et flatt regime og 
når trender den i den ene eller andre retningen.  Bruk riktige tekniske indikatorer. 

• Kapitalbevaring.  Bytte mellom aksjer og kontanter og investerer aldri mer enn 7 % i 
et enkelt selskap og aldri mer en 1 – 2 % i en øre aksje.  Sette riktige Stopp Loss og 
kunne ta gevinster.  Man bør investere i likvide selskaper hvor det er lett å komme 
seg ut om markedet stuper.  Det kan være vanskelig om man kun holder seg til Oslo 
Børs.  Særlig om man er inne i et fallende marked og skal finne aksjer som går mot 
markedet.  Vi antar da at man kun tar lange posisjoner.  Salgswarrants er et 
alternativ.   De stiger i verdi når vedkommende underliggende instrument blir 
billigere. Men igjen, man må vite hva man driver med.  Det finnes flere feller. 

• Disiplin.  Man må ta det emosjonelle elementet ut av analysen og være tro mot 
metodene. 
 

Det er hevdet at det er vanskelig å ta tap, men det kan være enda vanskeligere å ta store 
gevinster.   Ofte blir man for grådig etter en stor gevinst, for eksempel etter en kraftig, bred 
oppgang.  Følgende regel bygger på sunt folkevett.  Har du innkassert en større gevinst, sett 
den tilside på høyrentekonto, til du har vent deg til gevinsten.  Etter noen måneder eller et 
halvt år har du vent deg til at det er en del av din formue, og du investerer denne formuen på 
samme måte som du er lært opp til i denne boken og i boken “Markedets Musikk.”  I dette 
kapitlet har du lært en enkel metode til å lage ditt eget fond bestående av 20 aksjer.  Du har en 
rekke fordeler fremfor fondsforvaltere.  

• Du kan raskt og fleksibelt bytte mellom aksjer og kontanter. 
• Du kan stå hundre prosent investert i markedet.  Du trenger ikke kontanter for å 

kunne møte fondsinnløsninger. 
• Du slipper forvaltningshonorarer og provisjon til rådgivere.  

 
Og sist men ikke minst, du er din egen herre, og kan gjøre dine egne analyser.  Dette går vi 
inn på i det neste avsnittet som gjengir en rekke metoder til å identifisere overgang til nye 
markedsregimer, som vi ovenfor påpekte var noe av nøkkelen til suksess.      
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4.  Hvordan oppdage når markedet snur. 
 
I kapittel 2 gav vi et eksempel på hvordan den korreksjonen aksjemarkedet nå er inne i kan 
komme til å se ut.  Men mulighetene er mange.  Alt kan som nevnt skjer i aksjemarkedet.  
Tenk deg at du sitter på toppen av en gardintrapp med en fotball i hånden.  Toppen av gardin-
trappen, er teknologisektorens topp i mars 2000 målt ved Nasdaq indeksen på litt over 5000.  
 

 
 
Jeg minnes overskriften i et amerikansk tidskrift i år 2000. “There is something about Cisco”, 
jfr. neste figur.  Ja, vær sikker.  Det er var en boble i Cisco og der var en boble i det 
amerikanske teknologimarkedet.  Du sitter altså på toppen av gardintrappen og smeller 
fotballen i gulvet, og den spretter høyere enn der du sitter.  Nasdaq stiger, om ikke altfor 
lenge, over sin toppnotering ved litt over 5000??  Er det mulig?  Alt er mulig i aksjemarkedet.  
Noter deg det først som sist.  Er boblen slutt??  Nei har vi sagt i avsnitt 2 og nei mener mange 
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kjente amerikanske analytikere.  Fremst blant dem er Alan Newman som er omtalt tidligere. I 
sin oktober 2003 “Mania Update” viser han under overskriften “Act II: The Greatest Stock   
Stock Market Mania of All Time” følgende figur. 
 
They don’t want their own shares either.  Neither do we. 
 

 
 
Insiderne selger aksjer som aldri før.  Insiderne vil ikke ha selskapets egne aksjer.  Det er ofte 
et tidelig varsel.  Insiderne kan ligge opptil et år foran kursens utvikling i normale regimer.  
Den boblen vi nå er inne i er ikke normal.  Der er et begrep om at en bølge kan være forlenget 
og denne forlengelsen kan også være forlenget osv.  Det er ikke noe overraskende i det for en 
med hovedfagsemne i matematisk finans og kaosteori, jfr Bleivik (1996).  

 “What is the maximum time another surge last?  A surge could conceivably last into the final 
days of December.  There are only 12 trading sessions remaining in the year, but the day after 
Christmas will be an abbreviated session and typically, the Christmas eve and New Year's eve 
sessions are very light trading.  So, there is not much time to take action.  However, come 
January 1st, there will be a huge impetus to cash in the gains from 2003, so that any tax 
liability is pushed into the new year!  Hence, we believe whatever rally begins tomorrow will 
end no later than the last trading session of the year.  What is the maximum distance the rally 
can extend? In an emotional phase, the answer is always "until it is exhausted."”  

Jfr.  Alan Newman Longboat Global Advisors, special update December 14, 2003. 
 
Ja her kan det komme til å svinge og det vil ganske sikkert gjøre det.  Ballen kan komme til å 
sprette over gardintrappens topp på vei mot gulvet.  Vi skal ikke spekulere i hvor sannsynlig 
dette er, men det er også et av flere scenarier man må ha i bakhodet.  Akt II.  Ja den har 
begynt.  Senen er satt og ingen vet sikkert hvor toppen av dette “bear market ralliet” er.  For 
det er ikke et nytt “Bull market” som mange vil ha det til og spesielt de som anbefaler 
langsiktig “Buy and hold”.  Man kan kjøpe og stå til man blir blå i ansiktet og etter en ny 
oppgang oppleve at investeringene forvitrer om man ikke greier å identifisere viktige 
regimeskift i markedet.  For dem som er i stand til det, er dette et spennende marked.  Fisken 
biter sjelden på stille hav.  Fisken biter når sjøen beveger seg og de største laksene kan man få 
der hvor elva går striest.  Vi elsker markeder med svingninger.  Markeder uten bevegelse er 
uinteressante.  Kurser som står i ro er riktignok ok om prisene faller og verdensøkonomien 
opplever deflasjon.  Men vi har større ambisjoner.  Når du er ferdig med dette kapitlet vil du 
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ha et verktøy til å identifisere slike regimeskift i markedet.  Du vil ha et verktøy til å 
identifisere når en trend nærmer seg slutten eller når den er overmoden.  Men vi begynner 
med en advarsel.  Det er ikke lett i en bobleøkonomi hvor kurser strekkes og foldes.  Men det 
verktøyet som nå skisseres er fritt tilgjengelig på Internett foreløpig, og man kan også her lage 
en mal som man går gjennom med visse mer eller mindre regelmessige mellomrom.  Vi 
begynner der vi sluttet ovenfor, nemlig med en indikator på hva informerte insidere gjør.  
Figuren nedenfor er klippet fra følgende side http://www.argusgroup.com/
 

       
                             Sell-Buy Ratios** 
 
**A ratio of 2.25 is considered “neutral”. Under 2.25 suggests a rising market; More than 
2.25 a weakening market.  
 
Samme budskap som ovenfor.  Insiderne selger som aldri før.  Et forhold på 2.25 (aksjer solgt 
for hver aksje kjøpt) betraktes som nøytralt.  I øyeblikket ligger den på akkurat 7!!!  Insiderne 
selger 7 ganger mer aksjer enn de kjøper.  Det er også vel kjent at markedet er nærmere en 
topp jo mer “bullish” analytikerne er.  Den neste figuren er klippet fra “Investors Intelligence” 
sin side på nettet http://www.schaeffersresearch.com/streetools/inv_intel.asp     
 

 
 
Figuren viser at der er en klar overvekt av positive anbefalinger, så en ting er sikkert, vi er 
ikke nær en markedsbunn, men nærmer oss en markedstopp for hver dag som går.  Vi har 
klippet følgende forklaring til figuren. 
  
“We normally view a bullish percentage higher than 55 combined with a bearish reading 
lower 30 % as bearish for the market. On the other hand, overwhelming investor pessimism is 
reflected in Investors Intelligence bearish readings that are in excess of 55%, which normally 
translates into bullish market conditions.” 
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Men bevegelsen kan strekkes ut i tid, så eksakt tidfesting er vanskelig ved utelukkende å 
benytte disse to indikatorene.  Man skal ha et batteri av indikatorer og etter hvert som det  
 

 

 

 
 
 
tause budskapet fra flere indikatorer formidles til oss, danner vi oss en sterkere og sterkere 
oppfatning av hvor markedet er.  Hvem leser aviser?  Hvem ser på Tv?  Det er ikke der 
finansnyhetene formidles.  Det er rapportert historie.  Det er for såvidt også figurene ovenfor, 
men mønstre gjentar seg, og de som kjenne disse, leser et annet budskap ut av dem.  Det er 
dette tause budskapet som varsler regimeskift.  På samme måte som skyer hoper seg opp  
rundt en fjelltopp og et økt drag i luften kan varsle uvær i fjellet, varsler disse indikatorene at 
noe kan være i emning.  Blåser det opp til orkan, kuling eller er det falske varsler? For den 
observante analytiker som ikke lar seg villede og veilede av villedende nyheter i media, kan 
varsellampene begynne å lyse rødt.  Den siste figuren ovenfor sier noe om hvor de smarte 
pengene tar veien i USA.  De ulike Rydex Ratios er i figuren invertert, dvs. at de har bunner 
der hvor markedet har topp og omvendt.  Vi ser hvor godt disse indikatorene er til å 
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identifisere bunner og topper i det amerikanske aksjemarkedet målt ved Standar & Poor 500 
indeksen.  Indikatorene er glattet med ulike eksponensielle glidende gjennomsnitt, røde kurver 
og omgitt av standard Bollinger Bands, grønne kurver.  Det er nesten skummelt hvor godt 
indikatorene tidfester vendepunktene, særlig når man studerer deres bevegeleser i og utenfor 
båndet.  Foreløpig ligger indikatorene midt i båndet, så isolert sett varsler de ikke en 
umiddelbar topp.  Men ting endrer seg raskt i aksjemarkedet, så disse må man overvåke fra 
dag til dag om man vil være rask på avtrekkeren.  Indikatornene er klippet fra følgende side,  
http://www.decisionpoint.com/Glossary/RydexRatio.html, så den som vil ha en mer 
utførlig forklaring henvises til den siden. 
 

 
 
CBOE Put/Call Ratio klippet fra følgende side på nettet http://www.market-
harmonics.com/free-charts/sentiment/putcall.htm, er også en invers indikator som har topp 
når markedet er nær en bunn og omvendt.  Den uglattede indikatoren svinger for mye, så vi 
benytter den røde kurven som er et 13 dagers glidende gjennomsnitt av den uglattede kurven.  
Merk hvor godt forholdet signaliserte bunnen i oktober 2002 og i februar / mars 2003.  Den 
glattede kurven steg da opp mot 1, som uttrykker at det omsettes like mange salgs som 
kjøpsopsjoner.  Når man vet at salgsopsjoner brukes som forsikring av formuer, er det ikke 
rart at dette forholdet når en topp når markedet er nær en bunn.  Panikken er størst nær en  
 

 
 
markedsbunn og da gjelder det om å gjøre motsatt av alle andre, kjøpe panikk og selge 
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hysteri.  På samme side finner man også den såkalte Nasdaq sentiment indeksen, jfr figuren 
nederst på foregående side.  Denne svinger langs en stigende trend, optimisme. 
 

 
 
Vi ser at indikatoren på en god måte tidfester bølgene i Nasdaq indeksen.  Den røde kurven 
har en tendens til å vende før det amerikanske teknologimarkedet, og veldig mye avhenger av 
dette markedet.  VXN eller CBOE Nasdaq Volatility index, er et mål på nervøsiteten i dette, 
 

  
 

 
kan hende viktigste av alle aksjemarkeder på kloden.  Volatilitetsmålet er her tegnet på  
Bigchats.com og omgitt av standard Bollinger Bands.  Vi ser at nervøsiteten nådde en topp og 
tangerte øvre Bollinger Band i oktober 2002 samtidig med at teknologibørsen i USA nådde en 
bunn.  Nok et eksempel på at markedet når en bunn når nervøsiteten er på topp, og da finner 
de smarte pengene veien inn i markedet.  For øvrig ser vi at trenden i denne indikatoren har 
vært fallende siden oktober i fjor så foreløpig er det underliggende amerikanske teknologi-
markedet robust.  Men det fremgår tydelig av figuren hvor raskt nervøsiteten kan stige.  Dette 
er også en indikator som må følges daglig for dem som følger Nasdaq indeksen med 
argusøyne. 
 
Stort sett er det tre måter å tjene penger på i aksjemarkedet, når markedet faller 

•    Finne såkalte kontrasykliske aksjer, dvs. aksjer som går mot markedet og investere i 
disse. 

•    “Shorte” aksjer.  Dvs. starte med å selge aksjen og så kjøpe den tilbake når den har falt 
pris.  Man selger først dyrt og kjøper aksjen tilbake billig og tar gevinsten. 

•    Kjøpe salgsopsjoner. 
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http://www.trading-ideas.com/SI/MonthBarChart.asp?SE=NASDAQ
 

 
  

 
“Short Interest”, som er vist i figuren ovenfor og sett i sammenheng med den totale 
omsetningen i markedet, er med andre ord et mål på hvor “bearish” markedet er.   Siden kjøp 
av salgsopsjoner og “shorting” er to sider av samme sak, må denne indikatoren sees i 
sammenheng med hvor stor aktivitet der er i salgsopsjoner, ovenfor illustrert ved “put/call 
ratio” for samme marked.  Som alltid er signalet sterkest om begge indikatorer formidler 
samme budskap.  Indikatoren vises her som metode.  Den er ubrukelig når dette skrives, da 
den ikke er oppdatert.   
 
Stemningen i markedet, eller markeds “sentimentet”, er det viktig å ha en oppfatning av. 
http://www.sentimentrader.com/ utarbeidet sin egen indikator for mål på stemningen i 
markedet på så vel kort som lang sikt.  Indikatoren øverst på neste side viser at stemningen er 
marginalt mer optimistisk på kort enn på lang sikt. 
 
De neste to indikatorene ble nevnt i boken Markedets musikk, men de er så viktige for det 
som drøftes i dette kapitlet at de også gjengis her.  Indikatoren viser at man foreløpig skal stå 
investert i Nasdaq markedet http://www.wwfn.com/crashreport.html.  Indikatoren er 
tregere enn noen av de andre indikatorene og passer best for dem som investerer på måneds 
og kvartalsbasis.  For dem som vil følge markedet på pulsen fra dag til dag er den litt for treg.  
Figuren viser for eksempel at man skal være ute av eller selge seg ut av bioteknologi- og 
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farmasisektoren i USA. 
 

 
 
 
Det er også viktig å vite omfanget av eller bredden i en oppgang eller nedgang.  For Nasdaq 
markedet har http://www.decisionpoint.com/affiliate/AD.html utarbeidet følgende 
indikatorer: 

 21

http://www.decisionpoint.com/affiliate/AD.html


 

 

 
 
Figuren ovenfor viser at bredden i den oppgangen som startet i oktober 2002 / mars 2003, er i 
ferd med å flate ut samtidig som indeksen også flater ut.  Dette kan tyde på at markedet tar 
seg et midlertidig pusterom, eller at det er i ferd med å snu.  Noe av det som karakteriserte 
toppen i mars 2003, var at markedskursen fortsatte å stige etter at bredden i oppgangen målt 
med indikatorene ovenfor hadde begynte å synke. Dette er en annen form for divergens og 
divergens et alltid et signal om å vise varsomhet.  Oppgangen ble konsentrert om stadig færre 
selskaper.  Indeksfond øker i popularitet.  Et indeksfond kan være et passivt eller aktivt 
forvaltet fond som investerer i de selskapene som inngår i indeksen.  Er det aktivt forvaltet, 
vil forvalteren prøve å plukke ut de selskapene i indeksen som gjør det best i øyeblikket.  
Målet er å ikke gjøre det dårligere enn indeksen.  Et passivt indeks fond hvor penger kastes 
etter selskapene med samme vekt som de har i indeksen, vil derimot per definisjon gjøre det 
dårligere enn indeksen av følgende grunner 

•   Kostnader ved kjøp og salg. 
•   Forvaltningshonorarer og provisjon. 
•   Under en oppgang vil fondet måtte holde en viss andel kontanter for å møte 

innløsninger. 
•    Nær en markedsbunn vil fondet ha størst kontantandel fordi innløsningen kan være 

størst nær en bunn og fordi kontantandelen stiger som følge av at aksjeandelen 
verdsettes lavere ved fallende kuser.  Selv om man sitter med absolutt samme beløp i 
kontanter, vil den relative andelen øke fordi aksjeandelen har falt i verdi.  Dette er det 
motsatte av hva det burde være.  Nær en bunn skulle man være 100 % investert i 
markedet, mens man nær en topp skulle vært 100 % plassert i kontanter.  Men denne 
fleksibiliteten har ikke et fond. 
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http://www.cross-currents.net/charts.htm
 

 
 

Vi har omtalt den boblen markedet nå befinner seg i.  Mange ser ikke dette.  Man er 
fargeblind.  Det er vel kjent at rødt og grønt er komplementærfarger, så de signalene som etter 
hvert lyser rødt, oppfattes som grønt lys.   Det er den største aksjeboblen i historien.  
Indeksfond og såkalte “exchange traded funds”, er siste mote.  Ja jeg skriver mote, for tilbudet 
av finansielle løsninger skifter som motene og oppfinnsomheten er uendelig, særlig i USA.   
Ved passive indeksfond kastes penger passivet etter selskaper uten noen teknisk eller 
fundamental analyse.  Man investerer simpelthen i en aksje fordi den inngår i en indeks.  På 
den måten øker etterspørselen etter aksjen kunstig og prisen inflateres.  Dette er et annet 
karakteristisk trekk ved boblen.  Blind investering uten å vite annet om selskapet enn at det 
inngår i en indeks.  Historien kjenner mange eksempler på bobler.  Den kanskje ikke mest 
kjente, men den villeste av dem alle, var vel “tulip bulb mania” i Holland på 1600 tallet.  Av 
en eller annen grunn hadde hollenderne fått det for seg at tulipanløker var mer verdifulle enn 
gull.  Ja tro det eller ei, de ble priset hinsides all fornuft.  Og det er hevdet at på grunn av 
tulipan løk boblen, ble Holland, som på den tiden var en stormakt, redusert til en annenrangs 
nasjon.  Hadde ikke boblen forekommet, ville språket i dag vært hollandsk og ikke engelsk på 
“Wall Street” hevdes det.  Mennesker gikk mann av huse for å delta i spekulasjonen mot 
tulipanløker og de solgte hus, hjem og bedrift for å kunne delta i den astronomiske 
prisstigningen på tulipanløker.  Mange groteske historier ble fortalt.  En hollandsk sjømann 
kom hjem etter å ha vært ute på sjøen noen år.  Han satte seg på en kafe for å spise, og da han 
gikk, tok han med seg en tulipanløk i den tro at det var en vanlig løk.  Han ble tatt av politiet 
da han satt på dekk på båten, som lå ved kai, og han hadde begynt å skrelle og fortære løken.  
Mannen fikk tre års fengsel og det ble hevdet at for de pengene et salg av tulipanløken hadde 
innbrakt, ville han kunnet fø mannskapet på båten i tre år.  Alan Newman har holdt hodet 
kaldt.    Er det noen som aner likheten med det som i dag skjer i aksjemarkedet og da særlig i 
USA?  Ta en titt en gang til på figuren øverst på neste side.   Aksjemarkedet kan oppføre seg 
på samme måte som et jordskjelvområde.  I lange perioder ligger det i ro, så kommer det 
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plutselig noen få mindre skjelv som innevarsler det store skjelvet.  Var skjelvet i 2000 det 
største??  Alt er som nevnt mulig i aksjemarkedet, så det kan komme et eller flere større.  
Figuren viser at forskjellen fra 1930 årene og i dag, er at boblen nå er i ferd med å reparere 
seg selv, godt hjulpet av den amerikanske sentralbanken som trykker opp “billige” penger.  
Penger kan lånes til å kjøpe aksjer på margin.  Men er  

• Pengene billige? 
• Aksjene billige? 

Nei, i en periode med nesten ingen inflasjon gir selv en rente på 2 % en positiv realrente.  
Under inflasjon skjer det en overflytning av verdier fra kreditor til debitor.  Det motsatte skjer 
under deflasjon.  Når priser og lønninger synker, øker gjeldsbyrden dramatisk.  Og 
aksjemarkedet er skjørt.  Hvor lenge var Adam i Paradis?  Oppgangen kan slutte like 
dramatisk som den begynte.  I 1987 falt Dow Jones indeksen i USA 22 % på en dag.  Over 
natten var 1 million USD skrumpet til 780 000 USD.  Men noen av de indikatorene som er 
gjengitt ovenfor lyste rødt som aldri før og de som benyttet denne verktøykassen kom seg ut i 
tide.    
 
Dr. Robert Schiller er en kjent kapasitet på finans i USA.  Han har utarbeidet sine egne  
http://icf.som.yale.edu/confidence.index/ indikatorer, hvor den såkalte “crash indeksen”, 
som med visse mellomrom omtales på Bloomberg Financial Tv,  kanskje er den mest kjente.  
Indikatoren øverst til venstre på neste side pretenderer å være fremoverskuende og si noe om 
investorene forventer at markedet skal stige de nærmeste årene.   Figuren viser klart 
forskjellen på publikum (rød kurve) og de institusjonelle investorene (blå kurve).  Figuren 
viser tydelig at flere institusjonelle investorer, på et tidelig tidspunkt, så hva som var i emning 
like før 1000 års skiftet.  Sentimentet falt i 1998 og begynte å svinge, mens publikum som 
gruppe har fortsatt sin optimistiske holdning til markedet.  I skrivende stund er begge grupper 
svært optimistiske til markedet i de nærmeste årene.  Indikatoren oppe til høyre er et mål på 
hvor robust investorene mener markedet er.  Indeksen er et mål på tilliten til at markedet vil 
stige dagen etter et sterkt fall.  Troen på markedets evne til å ta seg inn er med andre ord stor 
og nesten lik for begge grupper, selv om der er litt divergens like etter 11. september 2001 og 
nå på slutten.  På slutten er de institusjonelle investorene litt mer skeptiske til markedets evne 
til å ta seg inn og det er det verdt å merke seg.   “Crash” indeksen nede til venstre, viser igjen 
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stor  
 
forskjell fra de smarte til de dumme pengene.  Tilliten til at det ikke vil bli noe krakk i 
aksjemarkedet de neste seks måneden har siden begynnelsen av 90 årene svingt betydelig for 
de institusjonelle investorene, mens det først inntraff etter IT-smellet i 2000 for publikum.  På 
slutten er der nok en gang en liten divergens som kan være et tidelig varsel.  Siden bunnen i 
oktober 2002, har tilliten til at det ikke vil bli noe krakk de neste 6 månedene økt for begge 
grupper, men den blå kurven kan ha toppet ut.  I en slik situasjon øker man beredskapen og 
følger de andre indikatorene som er forklart i dette kapitlet grundigere.  Den svært fleksible 
investor sitter med andre ord med fingeren på avtrekkeren.  Figuren er vist i større målestokk 
øverst på neste side og da kommer signalet tydligere fram.  Tusen kroners spørsmålet er med 
andre ord.  Er det et ekte eller falskt vendepunkt?   Den konservative og forsiktige investor, er 
defensiv i en slik situasjon og flytter alt eller en gitt prosent av investeringene i aksjemarkedet 
over i kontanter eller i andre instrumenter.  Vedkommende er nøktern og blir ikke for grådig.  
Dersom indikatoren på nytt viser oppgang, kan han se over porteføljen på nytt og gå ut i 
markedet med en annen fordeling.  Han benytter anledningen til å fordele investeringen på 
andre sektorer og bedrifter, med andre ord på selskaper med et gunstigere teknisk bilde.  
Enhver investering har alltid et substitutt.  Den gang man bestemte seg for en fordeling, 
gjorde man det ut fra en solid analyse.  Denne gangen er analysen ny og fordelingen blir en 
annen.  De sektorene som ledet an i den begynnende oppgangen, er ofte forskjellige fra de  
som kommer til etter hvert som en oppgang vokser i omfang.  Ofte er det de store, såkalte 
“Blue chip” selskapene, som leder an.  Etter hvert følger de mindre typiske vekstselskapene 
etter. Nok en gang viser indikatoren som prøver å måle hvordan de to gruppene verdsetter 
markedet ulikt forløp.  Riktignok falt trenden i denne evalueringen av markedet for begge 
grupper frem til år 2000, men publikums er mye mer rettlinjet enn for de institusjonelle 
investorene.  Siden slutten av 2000 har begge gruppers verdsetting av markedet steget, men 
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nok en gang er det tydelig divergens på slutten.  Publikum er blitt mer skeptiske til de verdier 
som finnes i aksjemarkedet, mens de intstusjonelle investorene har økt sin tillit til markedet.  
Men et budskap er helt klart fra disse fire figurene.  De “smarte pengene” er mye mer 
fleksible i sine vurderinger av aksjemarkedet enn de “dumme pengene.”   Mange ganger og 
særlig på slutten går de to gruppenes oppfatning i motsatt retning.  Det er det verdt å merke 
seg.  Ovennevnte verktøyskrin er uunnværlig for den som vil delta i dagens volatile 
langsiktige korreksjon.  Og nettopp Professor Shiller anbefaler å tidfeste markedet.  Følgende 
sitat  
 
Before the bubble burst, Yale economics professor Robert Shiller warned investors early on 
that the bull market was doomed to end in tears in his prescient book, "Irrational 
Exuberance," published in March 2000.   
 
er hentet fra “Wall Street Journal”  29. juli 2002  
http://cowles.econ.yale.edu/archive/people/shiller/rjs-020729wsj.htm
under følgende overskrift “Prescient Professor Favors Market Timing”.  Ja hva annet kan en 
professor anbefale i et langsiktig volatilt “secular bear market”?  Artikkelen anbefales, da 
dens budskap for tidfesting av markedet er kort og konsis. 
 
I tillegg til disse ferdiglagde indikatorene, som jeg har lagt inn som koblinger, og som er fritt 
tilgjengelige på nettet, kan man selvsagt gjøre sine egne analyser på blant annet 
Bigcharts.com.  Metodene er godt forklart i boken “Markedets Musikk”.  Det regnearket som 
følger med, kan like godt benyttes på enkeltaksjer som markeds- område- og sektorindekser.  
Dersom man er investert i norske teknologibedrifter, kan det for eksempel være naturlig å 
legge inn et regneark for den norske It- indeksen og sammenligne selskapene man er 
posisjonert i med denne.  Disse siste indikatorene til Robert Schiller leder oss naturlig over til 
neste kapittel. 
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5.  Rotasjon på økonomiske sektorer og geografiske områder. 
 
Prof. Yoshiro Tsutsui ved Osaka University og Fumiko Kon-Ya ved the Japan Securities 
Research Institute har siden 1989 laget tilsvarende indikatorer for det japanske markedet som 
Shiller lager for det amerikanske.  Indikatorene finnes på denne siden  
http://icf.som.yale.edu/financial_data/confidence_index/japan.shtml

 

Det amerikanske og japanske markedet har vist et svært ulikt forløp de siste 15 årene.  Dette 
fremgår tydelig av figuren nedenfor.  Selv om målestokken spiller oss et lite puss, fremgår det 
at det japanske aksjemarkedet målt ved Nikkei 500 (sort kurve) har falt betydelig siden 1990.  
Et mer enn 10 år langt “secular bear market” mens det amerikanske som kjent, målt med 
Standard & Poor 500 indeksen (oransje kurve), steg kraftig frem til 2000.  De største 
pessimistene mener at det japanske krakket vil fremstå som en picknick i forhold til det som 
er på gang i den amerikanske teknologibransjen.  Den neste figuren viser at det  
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stemmer så langt.  Den sorte linjen viser Nikkei indeksens utvikling fra toppen i første januar 
1990, mens den lilla kurven viser Nasdaq indeksens utvikling siden 11. mars 2000.  Så langt 
har fallet på Nasdaq vært mer dramatisk enn Nikkei indeksens fall.  

 
 
Slike ulike forløp kan selvsagt utnyttes av den smarte investoren.  Men foreløpig har det ikke 
vært mye å hente ved å investere i Japan, men oppgangen kan komme der på et tidspunkt hvor  
markedet faller i USA.  Samtlige av de fire indikatorene vi diskuterte i slutten av forrige 
kapittel konstrueres for det japanske markedet som vist i figuren på foregående side.  
Nedenfor har vi sammenholdt to av dem med de tilsvarende indikatorene for USA.  
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Indikatorene har i perioder vist et ulikt forløp og uten å analysere det grundigere kan det ha 
vært noe å tjene på å hoppe fra det ene til det andre markedet.  

 
 
 I øyeblikket er begge “crash”  indeksene fallende, så man skulle gjerne vente til en gang de 
viser ulikt forløp.  Det amerikanske markedet betyr mye mer for det japanske enn omvendt, så 
selv om det japanske faller, smitter ikke det over på det amerikanske, mens et fall i det 
amerikanske ofte raskt forplanter seg til andre aksjemarkeder på kloden.  Er det for eksempel 
slik at den amerikanske IT-trenden driver andre markeder som for eksempel den norske IT-
sektoren?  De neste to figurene tyder på at så er tilfellet. Den 
 
                                        It-indeks Norge 

 
 
øverste figuren viser den norske IT-indeksen, mens den neste viser NASDAQ indeksen.  Så 
utsagnet om at “når USA nyser, så får Europa lungebetennelse” ser ut til å holde  
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Vi skal ikke dvele så mye mer ved dette, men bare konstatere at mye bestemmes av det 
amerikanske markedet.  Men det finnes eksotiske og mer volatile markedet som visse 
asiatiske og fremvoksende (“Emerging”) markeder som nok viser et annet forløp.  Man skal 
være observant på indikatorer for ulike globale markedet som de som er gjengitt for Japan og 
USA ovenfor.  Vil for eksempel det japanske markedet også i fremtiden vise et annet forløp 
enn det amerikanske, ved at det begynner å stige, mens det amerikanske fortsetter sin 
langsiktige korreksjon nedover?  Indikatorene vist ovenfor kan gi tidlige varsler. 
 
Peter Lynch (1993) så mye på P/E når han fant investeringskandidater.  Han la vekt på at P/E 
ikke skulle være for høy, helst i intervallet 10 – 15.  I tillegg benyttet han følgende metode til 
å rotere mellom sektorer.  Nå P/E for sektoren ble for høy (over 2) i forhold, til markedet 
solgte han sektoren.  Når P/E for sektoren falt ned mot markedets P/E, dvs i området 1 – 1.2 
kjøpte han sektoren.  Dette er skissert i figuren nedenfor. 
 
                                                                                                                                P/E Sektor  / 

P/E Marked  
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Vi tar utgangspunkt i følgende side 
 
http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/sectoroverview.asp
 
og figuren nedenfor fremkommer.  Det fremgår tydelig at man regner med at transport er 
neste års vinner.  Figurene er ikke helt oppdaterte, da de ble klippet i sommer.  Her er 
imidlertid poenget og vise en metode.  Ved å klikke på søylen for de ulike sektorene kommer 
undersektorer frem.  Ut fra figurene på de neste sidene vil vi lete etter 3 selskaper i følgende 
bransjer 

•   Maritim transport. 
•   Bioteknologi 
•   Forsikring. 

Ved å klikke på undersektoren komme også bedriften opp.  Det er stort sett bare Nasdaq 
bedrifter.   
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Dette er verktøy som er gratis tilgjengelig på internet.  Siden http://www.nasdaq.com har en 
rekke med analyser og grafer det vil være svært viktig for den globale investor å lære seg å 
kjenne.  Her kan man også analysere enkeltselskaper i større detalj.  Chicago er verdens 
opsjons børs nummer en og børsens hjemmeside http://www.cboe.com/Home/Default.asp bør 
man også gjøre seg kjent med om man velger mer eksotiske løsninger, spesielt denne 
http://www.cboe.com/MktQuote/RTQuoteReg.asp undersiden.  Ytterligere informasjon om 
verktøy og andre ressurser på internet finnes i den lille boken “Markedets 
investeringsverktøy.”  
 
6.   Andre instrumenter. 
 
Ulike finansielle instrumenter har ulik rytme.  Noen faller når andre stiger.  Investeringer i 
aksjemarkedet er utførlig forklart ovenfor og i boken “Markedets musikk.”  Det er kjent at 
ulike varepriser ofte kan gå motsatt av aksjemarkedet.  Dette fremgår tydelig av figuren 
nedenfor som viser Reuters CRB Index, en indeks som består av 17 forskjellige varer fra 
levende kveg til råolje.  Figuren er tatt fra http://quotes.ino.com på “Charts” menyen.  Her kan 
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man foreta enkle gratis analyser. For eksempel,  intradag, daglige, ukentlige og månedlige 
data pluss “Candlesticks” og glidende gjennomsnitt av ulik lengde.  Figuren ovenfor hvor vi 
har benyttet månedlige data, “Candlesticks” og et 50 dager glidende gjennomsnitt, viser nok 
en gang hvor gode signaler “Candle Sticks” gir.  Ved toppen i april 2003, nær en bunn i 
aksjemarkedet, hadde denne indeksen nesten en Doji.  Lyset har en høy øvre “bearish” veke.  
Etter den fine oppgangen fra januar 2001, tar den konservative investor som har som mål 

• kapitalbevaring, 
• kapital appresiering, 
 

gevinsten og går på dette klare signalet om å gå ut av markedet.  Budskapet i figuren er klart: 
 

• Om man ikke vil “shorte” eller kjøpe salgsopsjoner, kan varemarkedet være et klart 
substitutt til aksjer i at volatilt og fallende aksjemarked. 

• En godt diversifisert portefølje bør alltid ha en viss andel i råvaremarkedet. 
 

Man kan handle er rekker råvarer i det amerikanske markedet og profesjonelle amerikanske 
investorer kan like lett eksponere seg i markedet for kveg, tømmer, juice, edle metaller etc.  
Man kjøper da ikke selve varen, men et avledet instrument en “future” som følger samme 
prisprofil som den underliggende varen.  Futuren er en avtale mellom to parter om å kjøpe 
eller selge en underliggende vare på et gitt fremtidig tidspunkt, for eksempel om et halvt år. 
Denne futuren er et vedipapir og har som andre verdipapirer en pris. Det er denne futuren som 
trades.  Man ser som regel aldri selve varen, da futuren selges i markedet før forfall.  Futuren 
er m.a.o. et verdipapir på lik linje med en aksje eller en obligasjon og den har et stort marked.  
Ofte skjer prisoppdagelsen først i futures markedet, men kort etter er dette diskontert i prisen 
på varen.  Prisen på den underliggende varen og futures prisen er etter en kort tidsforsinkelse 
perfekt korrelerte. 
 
En salgsopsjon er en forsikring når man er i markedet, mens en kjøpsopsjon kan betraktes 
som en forsikring mot å være ute av markedet når oppgangen kommer.  Er man for eksempel 
redd for å gå glipp av en forestående oppgang i det amerikanske aksjemarkedet, kan man 
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man kjøpe en opsjon på Standard & Poor 500 futuren.  Futures har ingen krummet 
avkastningsprofil som en opsjon.  Dette er vist i figuren nedenfor.  Futuren har samme 
avkastningsprofil som det underliggende instrumentet og futuresprisen vil være eksakt 
(bortsett fra kortsiktige uoverensstemmelser som vist i neste figur) korrelert med prisen på det  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futures prisFutures pris 

Profitt / tapProfitt / tap 

 
underliggende objektet eller instrumentet.  Figuren viser at futuresprisen (stiplede kurver) 
konvergerer mot prisen på det underliggende instrumentet (heltrukket kurve). Prisoppdagelsen 
skjer som nevnt først i futures markedet, for eksempel følger futuresprisen på Standard & 
Poor 500 indeksen samme bane som indeksen selv.  For den kortsiktige trader er der 
imidlertid visse avvik og de studerer med lykt og lupe avviket mellom futurens pris i  
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markedet og dens rettferdige pris (“fair value”). Den heltrukne kurven i figuren ovenfor 
representerer spotprisen, mens den prikkete viser en situasjon hvor futuresprisen på kort sikt 
ligger under spotprisen og den stiplede viser en situasjon hvor futures prisen ligger over 
spotprisen.  
 
Etter som tiden går viskes disse prisforskjellene ut.  Nyheter er ikke nyheter når de 
rapporteres.   Nyheter er rapportert historie.  Figuren øverst på neste side viser 
kurseutviklingen på Nokia det siste halve året.  Rundt den 20. juli skjedde  
det et dramatisk fall i kursen på Nokia.  De som kjenner “candle stick” analysen, jfr boken 
“Markedets musikk”, ser av skjermdumpen at Nokia dager før det dramatiske fallet sender ut 
varsler om at noe er i ferd med å skje. To lukkinger utenfor Bollinger Båndet etterfulgt av to  
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Dojis ved en topp og deretter lukking under den siste Dojien. Stort klarere kan et budskap 
ikke formidles.  En som kjøpte “at the money” salgs-opsjoner eller salgswarrants på Nokia  
rundt den andre Dojien, kunne bare sitte å vente på nyhetene som rullet over verdens Tv. 
skjermer de neste dagene.  Nyhetene som ble formidlet var gammelt nytt.  Informasjonen var 
allerede diskontert i prisen, “Candle Sticks” mønsteret om man vil.  Informasjonen var for 
lengst formidlet via den tause informasjonsbærer, aksjekursen.  Selg på nyheter og kjøp på 
rykter sier et slagord som det kan være lønnsomt å følge, men noen ganger kommer man for 
sent.  Når kursen på Nokia begynner å rase, starter samtidig en kraftig stigning i prisen på 
salgsopsjonene.  Man kommer til perrongen i det toget går.  Lær deg å lytte til de nyhetene 
som formidles via den tause informasjonsbærer, dvs. instrumentets eller objektets 
overordnede tekniske (og fundamentale bilde).  Noen ganger ligger pengene på bordet og det 
er bare å gå bort å hente dem.  I løpet av en til to dager var opsjonene 20 kroner “in the 
money” og kunne selges med en dobling til tredobling av prisen.  Noe lignende skjedde i 
begynnelsen av september.  Tagging av båndet i slutten av august, så en Doji, etterfulgt av en 
spinning top, et lite gap opp og så en “bearish” gravestone Doji.  Alt skjer ved øvre Bolliinger 
Båndet.  Det første bladet som faller om høsten.  Noen overser det.  Japanerne sier.  En 
gravestone Doji ved en topp signaliserer død, og da skal man ut.  Tre dager senere kommer 
fallet på over 10 kroner.  Jeg har fulgt Nokia kursen i reell tid og sett hvordan nyheter som 
formidles om selskapet slår ut i kursen.  Aksjene kan pøses ut i bøtter og spann, kursen raser 
og salgsopsjonene stiger i pris.  Men jeg fulgte ikke aksjen de to aktuelle dagene.  
 
Regel:   Nyheter som formidles via Tv kan være rapportert historie.  Priser og volum er også 
              informasjonsbærere som formidler sitt tause budskap lenge før nyhetene sendes over 
              verdens Tv-kanaler. 
 
En Doji soom forekommer i en kanal eller inne i båndet er ikke et så sterkt signal som en Doji 
ved en topp eller bunn i kanalen (båndet).  Vi har en ny Doji utenfor Bollinger Båndet i 
begynnelsen av november.  Like etterpå går Nokia inn i et flatt regime, for så å falle kraftig på 
slutten, rundt midten av desember 2003.  Dette var et lite sidesprang om nyheters betydning 
for verdipapirpriser.     
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De ulike futures markedene er forskjellige.  Investering i de riktige aksjene eller aksjefondene 
kan være vanskelig nok.  Før du begynner å investere i futures markedet gjelder regelen 
“learn before you earn”.  Studer ulike futures marked en stund, og se hvordan noen av dem er 
påvirket av 

• Myndighetenes pengepolitikk.  Rente og valutakurs futurene.  Det viser seg at man 
skal ha en god modell for å slå en tilfeldig gang (med drift) til å forklare 
valutakursens og rentens utvikling.   Valutakursens bevegelse kan med en viss rett 
sammenlignes med en full mann på byen som skjener av gårde til han treffer 
husveggen og så skjener i motsatt retning.  Dermed kan trendfølgende systemer være 
gode ved handel i valutakurs futures markedet.  I regnearket som følger med denne 
boken er der programmert noen trendfølgende systemer og indikatorer.  Uten at de er 
testet grundigere på valutakurs og rentefutures kan det være verdt å prøve dem på 
disse markedene.  Hva med kurser som bryter ut av øvre eller nedre akselerasjons 
bånd?  Hva skjer i området mellom Bollinger Båndet og Akselerasjonsbåndet.  
Kombinasjonen Bollinger Bånd og Akselerasjons båndet er forklart senere i denne 
boken.  Hvor god er DMI / ADX for disse markedene?   

• Vær.  Landbruksprodukter. 
• Politiske forhold.  Platina markedet er for eksempel på tilbudsiden, sterkt påvirket av 

hendelser i Russland og Afrika. Japan er den største konsumenten og 
etterspørselssiden er dermed påvirket av den økonomiske utviklingen i Japan.  Det 
samme gjelder Palldium hvor Russland er fullstendig dominerende på tilbudssiden og 
står for over 90 % av verdensproduksjonen. 

• Sensongvariasjoner.  Kopper er et eksempel på en vare som viser sesongvariasjoner.  
Produksjonssiden domineres av Land i Sør Amerika og Sør Afrika. 

• Forholdene i andre markeder.  Prisen på tømmer futuren vil for eksempel være 
avhengig av utviklingen i boligmarkedet.  Er byggeaktiviteten avtagende eller 
økende? 

• Likviditet.  S & P, Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, Russel 2000, valuta og rente futures 
markedene er svært likvide.  Volatiliteten er stor og egner seg godt for elektronisk 
dagtrading, men også for posisjonering på lengre horisonter om man har en 
oppfatning av hvor markedet skal hen.  

• Monopolistisk konkurranse. “Corn” og “Soybean” markedene domineres av noen få 
store produsenter. 

 
Dette gjør at volatiliteten er veldig ulik i de ulike markedene.  Det får betydning for måten å 
bevare kapital på.  I noen markeder må man sette tettere stopp enn i andre.  Det vil være en 
kunst og sette riktig stopp i de ulike markedene.  Man må gi kursen rom til å puste og 
undersøkelser tyder på at de som setter for tette stopper gjør det dårligere enn de som setter 
videre stopp.  De ulike indeks futures markedene er for eksempel veldig spekulative markeder 
og ofte kan volatilitene øke dramatisk og kursen rase av gårde i den ene eller andre retningen.  
Da gjelder det om å ha is i magen og ikke stoppes ut for tidelig, for like etterpå kan det 
komme en rekyl tilbake.  Uten å ha undersøkt det nærmere, vet vi at i aksjemarkedet kan det 
være lønnsomt å handle på “Candle Sticks” mønsteret vist i figuren øverst på neste side.  I det 
ene tilfellet får man et hvitt lys etter et fallende vindu, og det kan tyde på at kursen har 
overreagert på nyheter eller andre forhold.   I det andre tilfellet fortsetter nedgangen etter det 
fallende vinduet og “instrumentet, kan ha betydelige problemer”.  Det kan være verdt å 
undersøke hvordan ulike futures priser opptrer etter slike vinduer.  Det gjelder om å kjenne 
sin partner og det gjelder å kjenne musikken til det instrumentet man trader og ikke bare 
markedets musikk.  Som alltid må man 
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“Bullish” 
Trader på nytt 
signal.  Rekyl 
tilbake? 

“Bearish” 
Nedgangen 
fortsetter? 

 
 

• Sjekke “Risk / Reward”.  Tommelfingerregel i følge boken “Markedets musikk,”  
1 : 3.  Du skal for eksempel har sterke grunner til å posisjonere deg langt nær et 
motstandsnivå  

• Om man tar en lang posisjon, skal man også ha gode grunner til å posisjonere seg mot 
en fallende trend på lavere frekvente data.  Tar man månedsposisjoner, må man sjekke 
det tekniske bildet på kvartalsdata.  Handler man mot dette, må man ha en grunn. 

• Likeledes skal man ha god grunn, i et trendende marked, til å trade mot Parabolic 
SAR. Husk at denne indikatoren er dårlig i et flatt regime hvor bånd og Stochastics er 
bedre verktøy.  

• Nok en gang sjekke likviditeten.  Unngå å bli låst fast (“locked limit”) til et instrument 
uten bevegelse og uten omsetning.  Husk at aktiviteten i noen futures priser kan ligge i 
dvale for en kortere eller lengre periode, for så plutselig å våkne til live, og ta av i den 
ene eller andre retningen.  Vær obs. på sesongvariasjoner. 

• Studer hvordan nyheter påvirker den futures prisen du overvåker. 
 
Anta for eksempel at noen har fått kjennskap til at store kaffeavlinger i Brasil er skadet av 
frost.  Dette vil redusere årets kaffeavling og prisen på kaffe vil stige nå den kommer på 
markedet.  Straks dette oppdages vil det slå ut i prisen på kaffefuturen som vil stige.  De fleste 
futurene det kan bli aktuelt å handle i USA, finnes på denne siden http://tfc-
charts.w2d.com/menu.html. Her finner man historiske kurser på  

• Futuren på noen viktige aksjeindekser Nasdaq 100, Nikkei; Nasdaq 100 E-mini , 
NYSE Composite, Russle 2000, Russle 2000 E-mini, S & P 500,  S & P E-mini etc. 

• Treasury Bonds-, Treasury Bonds E-mini-, Treasury Notes – 2, 5 og 10 Year-, 
Municipal Bonds futures etc. 

• Futures på en rekke valutakurser og renter 
• Futures på en rekke varer som Canola, Corn, Corn Mini, Cotton, Faxseed, Oats, Rice, 

Soybeans, Soybeans Mini, Soybean Meal, Soybean Oil, Wheat, Wheat Mini, Feed 
Wheat, Cattle Live, Cattle Feeder, Hogs Lean, Pork Bellies, Brent Crude, Crude Oil, 
Gas-Oil, Heating Oil, Natural Gas, Propane, Unleated Gas, Cocoa, Coffee, Lumber, 
BFP Milk, Butter, Orange Juice, Sugar #11, Sugar #14,  Copper High Grade, Gold Ny 
Mini, Gold, Palladium, Platinum, Silver Ny Mini, Silver 500 oz.  

 
Så mulighetene er mange, om aksjemarkedet ikke gir god nok avkastning i øyeblikket.  For 
noen av disse produktene og dermed de tilhørende futures prisene, betyr som nevnt eksogene 
forhold som vær og politiske begivenheter mye.  Faktisk er det et stort marked i USA og i 
økende grad også i Norge og andre land for kjøp av værmeldinger. Det er ikke uten grunn. 
Noen av disse varene er sesongbetonte og man kan finne en tilhørende sesongvariasjon i 
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futures prisene.  Hvorfor er det interessant for en norsk øl-, iskrem- og kjøttprodusent og ha 
gode prognoser på været om sommeren?  Varmt vær gjør at folk griller mye og dermed økes 
etterspørselen etter grillkjøtt. Dette er spennende markeder med unike muligheter for den 
globale investor som har et åpent sinn i forhold til alle finansielle instrumenter.   Selv om det 
alltid finnes aksjer som går mot markedet, kan det være vanskelig å finne dem i et sterkt 
fallende marked eller et marked som beveger seg sidelengs etter en lengre stigning.  Trading 
eller dynamisk allokering på ovennevnte futures instrumenter gir nye muligheter.  For å få en 
føling med disse instrumentene kan man begynne med å trade på OBX futuren i Norge og så 
bevege seg til Stockholmsbørsen for å trade futures på de svenske og andre indekser.  Men de 
ulike råvarene vil ha ulikt mønster og skal man begynne å trade på en noen av dem, gjelder 
det å finne noen med god likviditet.  Der omsettes også som nevnt ovenfor opsjoner på 
futurene, særlig aksjeindekser og dette kan være instrumenter med god likviditet, men dette er 
tema for boken “Markedets eksotiske løsninger” som ventes ferdig i løpet av 2004.  Merk at 
man må ha skreddersydd programvare for å beregne rettferdig pris på en opsjon på en future.  
Vanlig opsjoner på det underliggende forutsetter normalfordelte tilvekster, dvs. lognormal 
fordeling på prisen.  Opsjoner på futures forutsetter normalfordeling på den underliggende 
futuren og dermed vil en vanlig opsjonskalkulator gi feil pris på en opsjon på for eksempel 
Nasdaq futuren.   Så selv om dette er meget spennende instrumenter hvor den som ser en ny 
trend og vet hva han driver med kan gjøre det bra, gjelder nok en gang “learn before you 
earn.”  For ikke å snakke om opsjoner på opsjoner.   Men også det er tema for den boken som 
antagelig vil bli ferdig i løpet av 2004.  Hvilken gearing ville man hatt på en “at the money” 
kjøpsopsjon på en salgsopsjon på Nokia aksjen, om man hadde kjøpt den på den siste Dojien i 
midten av august 2003.  Den som kjenner begrepet derivert, vet at den første deriverte av 
veien, gir hastighet.  Den dobbelt deriverte av veien, eller den første deriverte av hastigheten 
gir akselerasjonen.  Prisendringen på kjøpsopsjonen ville akselerert.  Dersom man fikk en 
dobling på prisen på salgsopsjonen, ville man kunne oppnå en firedobling på prisen på 
kjøpsopsjonen på salgsopsjonen uten at vi har regnet det ut grundigere.  For de som foregriper 
budskapet i boken “Markedets eksotiske løsninger” som ventes ferdig i løpet av 2004, finnes 
det en kalkulator her http://www.in-the-money.com/. 
 
Regel:   “Learn before you earn.”  
 
Men la oss nå ta en titt på noen ulike futures priser og se om de følger ulike mønstre: 
 
De neste figurene viser følgende futures priser i rekkefølge 

• Canola 
• Flaxseed. 
• Oats. 
• Soyabean Oil. 
• Brent Crude Oil 
• Natural Gas (NG, NYMEX) 
• Cocoa. 
• Gold (100 oz. GC, COMEX) 
• Platinum (NYMEX). 

 
En titt på figurene viser mulighetene som fines i råvaremarkedene.  Da det amerikanske 
aksjemarkedet stupte fra mars 2000 til oktober 2002, steg prisene på flere av de ovennevnte 
futures.  De smarte investorene flytter pengene fra aksjemarkedet til råvaremarkedene.  De 
gode nyhetene er at de samme tekniske indikatorene som er beskrevet i boken “Markedets 
musikk” også kan benyttes på disse futures prisene.  På samme måte som ulike aksjer har ulik 
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volatilitet og rytme, gjelder også det for futures priser.  Noen svinger sterkere enn andre, og 
da gjelder det selvsagt om å ikke sette stoppen så tett som på papirer som svinger mindre.   
Før man begynner å trade på et nytt instrument kan det alltid være gunstig å sjekke følgende: 

• Instrumentets historiske prisbane.  Ligger instrumentet høyt eller lavt i pris? 
• Instrumentets volatilitet.  Har det en tendens til å svinge med noenlunde faste utslag - 

amplityde? 
• Eventuelle sesongvariasjoner. 
• Politiske forhold, for. Eksempel på Palladium og kopper futuren? 

 
                                                     Canola 

 
 
Når man har lært seg å kjenne prisvariasjonene til et instrument, må man finne seg 

• En god futuresmegler.  Dem er det mange av. 
• Et godt verktøy for teknisk analyse i reell tid.  Man får et godt verktøy om man er litt 

omhyggelig med valget av megler. 
• Helst en eller flere leverandører som gir gode analyser av futuresmarkedene.  

Personlig vil jeg anbefale å abonnere på http://www.elliottwave.com/ sin daglige  
betalte “Futures Focus”.  De dollarene man betaler for denne tjenesten kan fort lønne 
seg.  Selvsagt må ikke den kapitalen man trader på være for liten, slik at den spises 
opp av kostnader.  Det er for eksempel viktig å ha studert “spread” mellom kjøps og 
salgs kurs før man går inn i et futures marked.  Det er også som alltid viktig å sjekke 
likviditeten i de instrumentene man trader på.  
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                                                    Flaxseed. 

 
 
                                                        Oats 
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                                                        Soyabean Oil. 

 
                                                     
                                                    Brent Crude Oil 
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                                              Natural Gas (NG, NYMEX) 

 
  
                                         Cocoa. 

 
• Gold (100 oz. GC, COMEX) 

 43



                                Gold (100 oz. GC, COMEX) 

 
 
Rydex fondene er veldig attraktive for de som tidfester aksjemarkedet, se heftet “Markedets 
investeringsverktøy”.  De smarte pengene flyter mellom de inverse og direkte Rydex fondene. 
Figuren nedenfor viser mulighetene som finnes.  De to fondene  

• RYCBX  Rydex Dynamic:Tm 500;C (FUND)     
• RYTNX  Rydex Dynamic:Tn 500;H (FUND)    

 

 
 

 
har en utvikling som nærmest er et speilbilde av hverandre.  Ved å hoppe fra det ene til det 
andre fondet på riktig tidspunkt, kan man hele tilden være i et stigende marked.  Når det er et  
“bear” marked i det fondet som følger indeksen er det et “bull” marked i det fondet som følger 
1/(S & P 500 indeksen), dvs. den inverse kursen.  Verre er det ikke.  Verktøyet i denne boken 
og i den mye omtalte “Markedets musikk” er ypperlig egnet til å identifisere tidspunktene for 
bytter fra det ene til det andre fondet.  Fondene er “gearet” med en faktor på 2.  Dvs. når S & 
P 500 indeksen faller med 10 prosent, stiger det inverse fondet med 20 %.  Rydex har også to 
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obligasjonsfond hvorav det dirkete fondet følger den amerikanske 30-årige obligasjonen med  
en faktor på 1.2, mens det inverse følger obligasjonen med en faktor på –1.  Dermed kan man 
få et mål på sentimentet til de amerikanske obligasjonsinvestorene (traderne) ved å studere 
hvor mye penger som strømmer til det dirkete Rydex obligasjonsfondet.  Dersom man skal få 
oppdaterte verdien for denne indikatoren, må man bestille et abonnement.  Figuren nedenfor 
viser hvordan den måler stemningen i det amerikanske obligasjonsmarkedet. 
 
http://www.sentimentrader.com/subscriber_bonds/info_pages_bond/rydex_bulls_bond_
description.htm
 

 
 
De neste figurene viser i rekkefølge følgende indekser 

• OSEBX Oslo Børs Benchmark Index OSEBX 
• Den norske grunnfondsindeksen GFBX. 
• BRIX avkastningsindeksen.  
• ST5X statsobligasjonsindeks 5.00 
• ST1X statsobligasjonsindeks 0.25 
 

Det fremgår tydelig at når aksjemarkedet går inn i en fallende periode som i begynnelsen av 
året er Grunnsfondsbevis og obligasjoner klare alternativer til kontanter og aksjer.  Den aller 
korteste obligasjonsindeksen har de siste 12 månedene steget nesten som en rett strek fra ca 
2423 til 2544, en avkastning på nøyaktig 5 %, og det er ikke et dårlig alternativ til 
køyrentekonto i bank i den aktuelle perioden.  Grunnfondsbevis kan være et annet alternativ, 
som man bør følge nøye i perioder hvor investeringer i aksjemarkedet ikke virker så 
forlokkende.  Det er den som bruker øynene, og ser de små detaljene andre overser, som gjør 
de beste investeringene på lang sikt.  Det er gull å stå i slike instrumenter når aksjemarkedet 
faller.  Enda mer gullkantet er det selvsagt å stå i salgsopsjoner / salgswarrants  på for 
eksempel Nasdaq indeksen.  Men det er ikke temaet her. 
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     OSEBX Oslo Børs Benchmark Index OSEBX 

 
 
Den norske grunnfondsindeksen GFBX. 

 
 

        BRIX avkastningsindeksen. 
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              ST5X statsobligasjonsindeks 5.00                     

 
 

             ST1X statsobligasjonsindeks 0.25 

 
 
 
Selv om Peter Lynch sier at den som foretrekker obligasjoner fremfor aksjer, ikke vet hva 
vedkommende går glipp av, er det grunner til å ha en overveidende del av porteføljen i 
rentebærende papirer: 

• Kort horisont. 
• Mulighet for et langsiktig fallende eller volatilt aksjemarked. 
• Konservativ forvaltning for eksempel for en kommune. 
• Naturlig del av en vel diversifisert portefølje. 
• “Hedge” mot valutalån.  Eksempel: Japanske obligasjoner har i et regime med null 

rente gitt positiv avkastning.  Som en “hedge” mot et større langsiktig lån i japanske 
yen, kan det da lønne seg å plassere en viss andel i japanske obligasjoner.  
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• Rotasjon innen en fondsparaply.  Et obligasjonsfond er et naturlig element i en slik 
strategi.  Ved usikkerhet i aksjemarkedet står man plassert i likviditets, rente- eller 
obligasjonsfond. 
 

Rentebærende papirer har veldig ulik løpetid, “durasjon”.  Ved “durasjonstilpasning” 
posisjonerer man seg langs hele avkastningskurven, med ulik vekt på ulik løpetid i ulike 
perioder.  I noen perioder lønner det seg å være eksponert mot den korte del av 
avkastningskurven, mens det i andre perioder lønner seg å være eksponert i rentebærende 
papirer med lengre løpetid.  Det er her viktig å studere avkastningskurvens helning i ulike 
land i ulike perioder.  Det er som kjent en invers sammenheng mellom rente og kurs på 
obligasjoner.  Dersom man venter en rentenedgang i et land, vil man få en kursgevinst på 
obligasjoner og obligasjoner blir under ellers like forhold et attraktivt instrument.  I perioder 
hvor avkastningskurven er invertert lønner det seg å være plassert i den korte enden.  På 
denne siden http://www.smartmoney.com/economywatch/ finner man noen viktige 
økonomiske indikatorer for den amerikanske økonomien.  Mer detaljerte økonomiske 
indikatorer finnes på menyen til venstre under menyvalget “Economy watch.”  Men vi er her 
opptatt av obligasjonsmarkedet, de to neste menyvalgene.  Figuren nedenfor viser   
http://www.smartmoney.com/onebond/index.cfm?story=yieldcurve#steep

 
 
siste, en gjennomsnittlig og en invertert avkastnings- eller rentekurve som den også kalles.  
Trykker man på knappen merket “play”, får man en interessant animasjon som viser den 
amerikanske rentekurvens form helt tilbake til 1978.  I dag har den amerikanske rentekurven 
en noenlunde normal form.  En invertert kurve som for eksempel i desember 1979, jfr. figuren 
øverst på neste side er unormalt.  Det normale er rentekurven stiger med økt løpetid.   Man får 
en godt visuelt inntrykk av sammenhengen mellom aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, 
ved å studere følgende http://stockcharts.com/charts/YieldCurve.html dynamiske 
avkastningskurve.   Klikk på knappen merket “Animate.” 
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Der er også faseforskyvninger mellom geografiske områder og land.  Ettersom statsgaranterte 
papirer har en konkursrisiko som er tilnærmet lik null, kan det være lurt å studere 
avkastningskurver i ulike land.   Det kan fort bli mer lønnsomt å plassere penger i andre lands 
rentebærende instrumenter fremfor å ha dem på høyrentekonto eller i rentebærende papirer i 
eget land.  Spesielt i et langsiktig fallende aksjemarked, er det gunstig for den som ikke 
roterer porteføljen på kvartals eller halvårlig basis.  Viktige økonomiske indikatorer for en del 
andre land finnes her  
 
http://www.conference-board.org/economics/index.cfm
 
Ledende konjunkturindikatorer for andre land finnes på denne siden 
 
http://www.globalindicators.org/
 
Ledende konjunkturindikatorer regnes for å være et barometer på den fremtidige økonomiske 
utviklingen.  En ledende konjunkturindikator er som navnet sier en økonomisk størrelse som 
ligger foran den generelle økonomiske utviklingen i landet, for eksempel målt ved 
svingninger i kvartalsvis bruttonasjonalprodukt.  Den ledende konjunkturindikatoren skal om 
den ikke gir et flask signal, vende før bruttonasjonalproduktet, den ligger foran i tid.          
 
Obligasjoner kan og som edle metaller være en “hedge” mot en eventuell deflasjon som går 
hånd i hånd med et fallende aksjemarked.  Historisk har perioder med inflasjon avløst 
perioder med deflasjon.  Den vedvarende inflasjonen verden har opplevd etter den andre 
verdenskrig, er mer unntak enn regel.  I Japan har man de siste 15 årene opplevd at prisfall har 
skjedd samtidig med et fallende aksjemarked.  Noen mener at faren for at det samme skal skje 
i USA og Europa er tilstede.   
 
Det unike med futuresmarkedet er at man der indirekte kan oppnå plasseringer i alle de 
instrumentene som er nevnt i denne boken. 
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• Rentebærende papirer.  Futures på obligasjoner med ulik løpetid. 
• Aksjer.  Futures på sektor- og område/land-indekser. 
• Edle metaller og råvarer.  Futures på varepriser. 
• Valuta- og rentefutures. 

 
Det kan godt tenkes at den som først har oppdaget dette markedet og lært seg å kjenne de 
ulike futures prisenes musikk, konsentrerer seg kun om futures og opsjoner på futures 
markedet.  En av de største futures børsene finner man i Philadelphia, 
http://www.phlx.com/news/mem_futures.html  
 
De fleste industrialiserte land har futures på egne akseindekser og der er godt utviklede 
futures markeder i Europa og i ASIA.  De viktigste børsene er:  
 
Europa: 
http://www.liffe.com/
http://www.euronext.com/home/0,3766,1732,00.html
 
Asia: 
Japan - http://www.tiffe.or.jp/
Hong Kong http://www.hkex.com.hk/index.asp?id=futures/futuresproduct/mini_HSIO.htm
Korea http://www.kofex.com/english/main.asp
 
Australia: 
http://www.sfe.com.au/
 
Denne siden http://www.numa.com/ref/exchange.htm gir en oversikt over andre børser, noen 
futures meglere og verktøy for futures handel.  En aktuell bok for den som vil sette seg 
grundigere inn i det globale varemarkedet har du her: http://books.global-
investor.com/pages/book.htm?ginPtrCode=18192&BookCode=3607
 
Jack Bernstein er en kjent futures trader.  På hans hjemmeside http://www.trade-futures.com/, 
finnes det uvurderlige hjelpemidler.  De er viktige om du vil lære dette markedet grundigere å 
kjenne før du begynner å handle / investere. 
 
Dette er bare et lite utvalg av den informasjonen som finnes på nettet.  Det mangler over 
hodet ikke på informasjon.  I stedet gjelder det om å skrelle bort all uvesentlig informasjon og 
konsentrere seg om det instrumentet man vil posisjonere seg i.  
 
Så uansett utvikling i det lokale eller globale aksjemarkedet skulle det ikke være vanskelig å 
finne dynamiske investeringsmuligheter for den globale futures investor / trader.  Ved å følge 
de ulike futures markedene på pulsen, får man også et fugleperspektiv på verdensøkonomien 
som gjør at man kan identifisere trendskifter hurtigere enn andre.  Prisoppdagelsen skjer først 
i futuresmarkedet.  Selv om den raskt forplanter seg til det underliggende instrumentet, kan 
det forspranget man får på den som er plassert i det underliggende instrumentet være uhyre 
viktig for å komme seg ut og inn på riktig tidspunkt.  På CNN, CNBC, Bloomberg financial 
Tv etc. oppdateres Nasdaq og S & P 500 futuren kontinuerlig, døgnet rundt.  Tidelig om 
morgenen norsk tid, kan man observere de samme futurene på denne siden 
http://money.cnn.com/markets/morning_call/.  Den gir en tidelig indikasjon på om det 
amerikanske markedet vil ende opp eller ned den kommende dagen.  Man kan få inntrykk av 
at dette er markedspulsen og at investorer og tradere verden over følger disse med argusøyne.  
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Men jo flere som følger dem og tar disposisjoner på bakgrunn av de signalene de gir, jo mer 
vil renprofitten drives mot null.  Frikonkurranselikevekt, en likevekt i et marked med mange 
små aktører, er jo karakterisert av nettopp dette.  Renprofitten er borte og informasjonen er 
momentan.  Men den som overvåker de globale futures markedene vil ha et langt mer 
komplett informasjonssett som vedkommende kan ta riktige beslutninger på bakgrunn av.  De 
omtalte futurene vil bare representere en liten delmengde av hans informasjonssett.  Mens de 
andre er opptatt av aksjemarkedet, kan vedkommende ha forlatt det for en tid og tar heller 
disposisjoner i varemarkedet eller vaultamarkedet.  Akkurat i  øyeblikket,  er det tekniske 
bildet i aksjemarkedet ikke gunstig nok.  En krone har alltid en alternativ anvendelse og 
alternative er bedre.  Dette leder oss over til neste kapittel som vil ble mer utførlig behandlet i 
en kommende bok som er under arbeide, “Markedets eksotiske løsninger”.   Før vi starter på 
neste kapittel lister vi opp noen sider på nettet som har spesialisert seg på dynamisk 
allokering: 
http://www.fundswitch.com/
http://www.equitrend.com/
http://www.dynamictraders.com/
http://www.invesdex.com/demo.html
http://www.managemyfunds.com/
http://www.timertrac.com/Public/Default.asp
 
Det får holde med disse sidene.  Det er bare å lukke øynene om du synes dette blir 
“information overkill”.     
 
   
7.   Eksotiske løsninger.  

Pacific Stock Exchange, http://www.pacificex.com/, er en kjent amerikansk børs hvor det 
omsettes derivater.  Om det er en eksotisk løsning, kan vel diskuteres, men det siste nye fra 
USA er såkalte “Exchange traded funds” og opsjoner på disse.  

“The PCX trades options on the following ETFs & HOLDRS. 
An ETF is an index fund or trust that is listed on an exchange and can be traded intraday via 
an exchange of an ECN (such as Archipelago). Traders can buy or sell shares in the collective 
performance of an entire stock of bond portfolio as a single security. An exchange traded fund 
enables traders to effectively trade a basket of stocks within a particular market sector by 
trading a single security.” 

http://www.pacificex.com/indexproducts/indexproducts_home.html
 
Derivater regnes som mer eksotiske produkter for investorer og tradere med appetitt for 
risiko.  Men også denne risikoen kan kontrolleres om man benytter metoder for 
risikohåndtering og kapitalbevaring.   
 
Et derivat er et instrument hvis pris er avledet av (“derived from”) prisen på et underliggende 
instrument som for eksempel 

• Et oljefelt (realopsjon). 
• En eiendom (realopsjon). 
• Et annet verdipapir som for eksempel en obligasjon, et statspapir, en valutakurs, en 

aksje eller en opsjon. 
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For eksempel har Rubinsteins opsjonskalkulator http://www.in-the-money.com/  en rekke 
eksotiske derivater som  

• “Path dependant options.” 
• “Compound options, (call on call, call on put, put on call, put on put).” 
• Superaksjer. 

 
Det er mulig å kjøpe opsjoner og warrants (lange opsjoner) på de nordiske børsene.  Vi 
forutsetter her en minste kunnskap om opsjoner.  De som ikke kjenner sammenhengen 
mellom opsjonens pris og 

• volatilitet, 
• tidsverdi, 
• underliggende papir, 

 
og kan beregne rettferdig pris (“fair value”) på en opsjon bør holde seg unna disse 
instrumentene.  I tillegg må man vite at volatilitet betyr noe annet for Warrants (LEAPS) enn 
for korte opsjoner.  Dessuten må man kjenne de tekniske aspektene ved en opsjon (lese 
prospektet).   Dersom man ikke vil sitte med opsjonen til forfall, må man også vite om 
opsjonen er likvid nok til å trades uten for store transaksjonskostnader.  Der er en forskjell på 
Warrants og opsjoner.  Ved forfall gjøres Warrants vanligvis opp i kontater, mens opsjoner 
gjøres opp i underliggende instrument.  Det vil si at om du sitter med 100 salgsopsjoner til 
strike 80 og kursen på underliggende ved forfall står i 50, har du rett til å selge 100 x 100 = 10 
000 aksjer til kurs 80.  Dersom du ikke har disse, må du altså kjøpe aksjene i markedet til 50.  
Vanligvis vil ikke det være noe problem, da man har sikkerhet i opsjonene, så man burde 
kunne få et lån, som regel hos sin megler, om ikke handelen skjer momentant. Selv om man 
vanligvis ikke handler verdipapirer på kreditt, og forfatteren av denne boken anbefaler det 
generelt ikke, tilbyr de fleste nettmeglere kreditt.  Dette er et eksempel på hvor det kan være 
aktuelt å benytte denne kreditten om man ikke har disponible kontanter på sin konto.  Dersom 
man trader / investerer i indeks opsjoner, må man være klar over at der er spesielle egenskaper 
ved indeksopsjoner som man må kjenne, spesielt om de er av amerikansk eller europeisk type.  
Indeksopsjoner gjøres også opp i kontanter ved forfall.   Ev vanlig kombinasjon ved opsjoner 
på individuelle aksjer er for eksempel en såkalt “covered call”.  En “covered call” eller “put” 
på en enkeltaksje er dekket.  Men det er den ikke for en kort (utstedt) opsjon på en indeks som 
er av amerikansk (kan forlange innløsning når som helst i opsjonenes levetid) type, siden 
disse opsjonene er gjenstand for kontantoppgjør.  En som utsteder disse opsjonene, får ikke 
beskjed om en eventuell innløsning før morgenen etter at innløsning skjer.  Følgelig er en lang 
indeksopsjon av amerikansk type som dekker en kort indeksopsjon gjenstand for 
prsiendringer som skjer post og premarked neste dag.  Selv om den lange opsjonen selges på 
åpningen neste dag, er der en risiko for at den imellomtiden har falt dramatisk i pris.  
“Covered” strategier trenger med andre ord ikke være dekket om man benytter dem på 
indeksopsjoner av amerikansk type eller en annen type som kan omsettes i hele opsjonens 
levetid.  Europeiske opsjoner kan imidlertid bare innløses ved forfall, men de kan omsettes 
(trades) i hele opsjonens levetid.  Er det mulig å “slå”  (merk at ordet settes i hermetegn) 
datamaskinene?  Er det mulig at opsjonsprisingsmodellene priser opsjoner / warrants “feil”  
(merk igjen hermetegnene.)?  Black and Scholes formelen eller varianter av den bygger på at 
underliggende priser følger en  stokastisk prosess med uavhengig normalfordelte tilvekster, 
med andre ord symmetrisk fordeling med liten haletyngde.  Nå viser det seg at denne 
forutsetningen er tvilsom for verdipapirpriser som aksjekurser.  For å si det enkelt.  Der er 
ikke noen “trend” innebygget i modellen. P(t) – P(t-1) er normalfordelt med forventing null 
og et ukjent standardavvik (kan anslås med mer eller mindre avanserte matematiske 
modeller).  At forventningen er null, vil si at den priser prisendringer symmetrisk.  Dersom du 
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greier å gjette riktig på trenden i 70 % av tilfellene og spesielt er flink til å ta kortsiktige 
vendepunkter på en aksje, er det den beste måten å “slå” datamaskinen på.  For når du “trader 
warrants”, trader du for de flestes vedkommende mot dataprogrammer som kontinuerlig stiller 
priser ettersom prisen på underliggende papir svinger.  (Sjekk alltid at likviditeten er stor 
nok).  De som kjenner metodene i boken “Markedets musikk” vet at følgende strategi kan 
være gull verdt. 

• Du har en squeeze eller er utenfor øvre Bollinger bånd. 
• Du har et  fallende vindu eller en Doji ved øvre Bollinger Band som ligger like ved et 

motstandsnivå. 
• Andre tekniske indikatorer indikerer at aksjen skal falle i kurs.  

 
På Bollingers side http://www.bollingeronbollingerbands.com/index.php kan man screene 
amerikanske aksjer etter ulike kriterier.  I tillegg til oppsett for squeeze som er “default”,  
bruker vi følgende kriterier: 

• Prisen skal ligge over samtlige 4 glidende gjennomsnitt. 
• Pris mellom USD 0.01 og 50. 

 
Resultatet er vist i nest skjermdump 
 
 

 
 
    
Dersom vi i tillegg screener på RSI > 70 som mål på om aksjen er overkjøpt ville vi endt opp 
med tre av aksjene ovenfor, nemlig CMED, SGMS og TAPA 
 
Vi tar bort Squeeze, og stiller følgende krav.   

• % B > 100 % dvs utenfor øvre Bollinger Band.  Denne er programmert i regnearket 
som følger med boken. 

• Pris mellom USD 0.01 og 50. 
• Internasjonale aksjer. 

 
Det gir følgende kandidater og det får holde: 
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Ved en grundigere analyse av disse aksjene på Stockscouter, Bigcharts og Bollingers Side 
leter vi etter kandidater som står foran et fall.  For den tekniske analysen lager vi en  

• Mal på månedsdata 
• Samme mal på ukesdata 

 
Er der aksjer med interessant teknisk bilde (for eksempel et interessant Candle stick mønster) 
blant disse, foretar vi en grundigere teknisk analyse ned på dag data.  Vi er ute etter å ta 
posisjoner i salgsopsjoner.  Følgende figur skisserer det vi er ute etter.  La oss anta at to aksjer 
A og B faller like mye over et gitt tidsrom.  Ville du i dette tilfellet kjøpt salgsopsjoner på A 
 
 

A 

B

Aksjekurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eller B?  Begge aksjer opplever samme fall over den gitte perioden, så den viktigste størrelsen 
som må vurderes er volatilitet.  Man skal få mest mulig volatilitet for pengene, prisfallet om 
du vil og salgsopsjonen på den aksjen som viser ingen volatilitet vil være mye billigere enn på 
den som svinger mye.  Det er hevdet at volatilitet er like viktig når man skal velge opsjoner 
som P/E er når man skal velge blant aksjer.  Lav relativ volatilitet og riktig prognose på 
trenden er vårt ideelle konsept.  Da får vi som Ole Brum i pose og sekk 

Tid 

• Om ikke stigningen i opsjonsprisen motsvares av redusert tidsverdi (fallet kommer 
senere enn anslått).  Husk at tidsverdien faller med kvadratroten av tiden.  Dvs, at 
en opsjon som har 100 dager igjen til forfall faller like mye de 25 siste som de 75 
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første dagene.  Kvadratroten av 100 er 10, det dobbelte av kvadratroten av 25 som 
er 5.  Kvadratroten av 4 = 2 og kvadratroten av 1 = 1.  Hva sier det? 

• Vi tipper riktig på trendfallet. 
 
Så er det bare å begynne analysen. 
 
Oppgave: Benytt det verktøyet som er skissert ovenfor og finn de beste 

• Investeringsobjektene. 
• Opsjonskandidatene.  Kjøpsopsjoner kan også være aktuelt, da man kan få trendbrudd 

oppover blant de aktuelle kandidatene.  Akselerasjonsbånd kan her være bedre enn 
Bollinger Bands.  Boble Kandidater bryter ofte gjennom øvre Akselerasjons Bånd. 
Et eksempel på bruk av akselerasjonsbånd, er gitt i siste kapittel.  

 
Siden vi nå har beholdt oss mye i USA, kan det være aktuelt å vurdere mer eksotiske 
løsninger på det nordiske markedet.  På Stockholms børsen omsettes det en rekke kjøps og 
salgswarrants http://www.nordnet.no/ og likviditeten er god.  På foreningssparebankens side 
http://www.foreningssparbanken.se/cgi-bin/swedbankweb.cgi?frameset=10410
 
finnes det en lenke merket “Til analyseverktyget”.  Følgende figurer viser først en 
kjøpswarrant sammen med aksjen og deretter en salgswarrant for samme aksje.  Målestokken 
er for prisen på Warrantene.  Vi ser at i den aktuelle perioden, fra midten av mai har Kjøps 
Warranten svingt i pris mellom 0.275 og 0.45 og  Salgs Warrantene  mellom 0.30 og 0.45, 
mens aksjen har svingt mellom 3 og 3.7.  Gearingen på Warrantene er tydelig og de er lett 
omsettelige.    

 
 

 
 
Som vist i figuren på neste side, har vi ut fra en Candle Stick analyse et 
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• Salgssignal (kjøp av salgswarrant) ved toppen fra 5 til 13 mai.  Salgswarranten ble lagt 
ut rundt den 18 til 19 mai og da var toppen passert, så vi er for sent ute.  Hadde det 
vært mulig å kjøpe en salgswarrant nær toppen, ville det være naturlig å selge den da 
det stigende vinduet ble brutt, akkurat den 19. mai, jfr stiplet linje. 

• Kjøpssignal enten før eller etter det store lyset rundt slutten av juni.  Som vi ser,  
skjærer den stiplede linjen gjennom et stigende vindu i begynnelsen av mai og et 
fallende vindu rundt slutten av mai.  Det store lyset lukker begge disse vinduene, så 
det ligger et sterkt støttenivå rundt 3.1.  Det burde være mulig å kjøpe kjøpswarranten 
i begynnelsen av juni og legge inn en stopp loss om aksjekursen lukket under 3.1.  
Hadde vi vært dyktige, hadde vi fått fatt i kjøpswarranten til 0.3 og solgt den til 0.4 
eller med en fortjeneste på 30 % på litt over en uke.  Her gjelder det om å ikke sitte 
med warranten for lenge og la en fortjeneste eroderes av tiden.  Ved en lang posisjon i 
aksjen ville det vært naturlig å legge en stopp loss i det stigende vinduet som inntraff 
den 12. mai på sterkt stigende volum.  Man skal være mer varsom med det når det 
gjelder opsjoner.  Aksjekursen kan bli liggende over vinduet, men tiden som tikker og 
går til forfall gjør at opsjonen faller i verdi. 

 
Regel:  Bli ikke for grådig når du trader Warrants.  Bestem deg på forhånd for hvor 
             mye du vil tåle å tape før du tar tapet.   Bestem deg også for hvor lang tid det 
             skal ta før aksjen beveger seg i retning din prognose.  Vær rask med å ta gevinst. 
             Får du rakst en dobling,  likvider halvparten og legg stoppen for den 
             gjenværende halvdelen ved 50% tilbakeslag.  Bestem deg så for når du eventuelt  
             vil ta gevinsten på den siste halvdelen.       
 

 
ette eksempelet viser de mulighetene som ligger i å trade likvideD  salgs og 

 å trade 
g er 

å 

kjøpswarrants på de nordiske børsene.  På helt tilsvarende måte er det mulig
salgs og kjøpsopsjoner på Nokia og de er likvide.  Finner man de rette kandidatene o
dyktig til å analysere aksjen, vil man få en mye bedre avkastning enn om man trader 
aksjer.  Men konsekvensen av å ta feil blir også større.  Man skal være oppmerksom p
følgende:  Markedet kan være så tynt, at man selv er den eneste som trader.  Siden der 
ikke er omsetning (markedskryss) utløses ingen trigger på en eventuell stopp loss og 
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man kan bli sittende med warranten, selv om datamaskinene kontinuerlig stiller priser.  
Det eneste måten å unngå dette på er å følge aksjen i reell tid, og da skal man helst være 
Day trader, om man da ikke er flink på å ta posisjoner og sitter med opsjonene / 
warrantene til forfall.  Men når man investerer i aksjer vil tiden i et Bull marked a
for en.  Eier man opsjoner vil tiden arbeide mot en (med kvadratroten av tiden til 
forfall.)  Husk for all del det.  Det kan være en smertelig opplevelse å se at man h
rett i begynnelsen.  Opsjonen eller Warranten har steget kraftig i verdi.  Man tar seg en 
ferie og tror at opsjoner oppfører seg som den underliggende aksjen.  Ligger aksjen i ro,
ligger også ens posisjon i ro.  En 

rbeide 

adde 

 

e 

u 

 

8.  Bruk av regnearket.  En analyse av Nokia. 

å Bigcharts kan man følge utviklingen på Nokia i Sverige, ticker SE:NOKI og i USA, ticker 

“at the moeny” kjøpsopsjon  kan være verdt 2 kroner.  
Ettersom opsjonen ikke har realverdi, er dette kun tidsverdi.  Har man 1000 opsjoner a 
100 aksjer, representerer dette en formue på 2 x 1000 x 100 = 200 000 kroner.  Man 
antar at aksjen skal ligge i ro og kjenner ikke begrepet tidsverdi.  Man kommer tilbak
etter en tre ukers ferie.  Aksjen har ligget i ro som antatt, men opsjons posisjonen står i 
null!!!  Hvorfor?  Nettopp, opsjonen forfalt verdiløs.  Reis aldri på ferie med opsjons 
posisjoner som ikke er motivert ut fra formues forsikrings hensyn.  Likvider dem før d
reiser.  Og der er situasjoner der markedet raser.  Hvem ville kjøpt kjøpsopsjoner på 
Nasdaq futuren i mars 2000?  Til hvilken pris?  Stoppes man ut?  Er likviditeten stor 
nok?   Da kan det hende at du ikke finner omsetning for dine nakne kjøpsopsjoner.   
Tror du det er lett å selge frysebokser til eskimoer? Mer om dette i den omtalte boken
“Markedets eksotiske løsninger”.         
 
 

 
P
NOK.  Merk at kursene er forsinket, så man har dem ikke i reell tid.  Utviklingen på den ene 
børsen vil antagelig ha en tendens til å forplante seg til andre.  Nokia har stor likviditet, den 
har rikelig med warrants og opsjoner og om man ikke kan shorte den over lengre tid i Norden
kan man gjøre det hos en amerikansk megler som for eksempel Charles Schwab som leverer 
cybertraderen 

, 

http://www.cybertrader.com
 
Nokia er heller ingen lett aksje å trade på, da den på en dag kan stupe 20 %.  Da er 

ia, kan 
r 

t lite regnestykke: 

egn ut hvordan en 100 lapp vokser etter 10 år.   

1. Ved en jevn årlig vekst over 10 år på 10 – 20 % p.a.  Det er vel det en god, ikke for 

salgsopsjoner og salgswarrants gull verd.  Så den dag man behersker trading på Nok
man begynne å trade høyvolatile teknologi / bioteknologi / helse aksjer på Nasdaq.  Og her e
utvalget enormt, så man bør alltid kunne finne kreps under noen stener om man gjør 
hjemmeleksen grundig.  Har man råd til å abonnere på et screening verktøy, er det gjort på 
noen minutter å finne aktuelle kandidater. 
 
E
 
R
 

uheldig trader kan håpe på når han er på sporet og behersker de ulike regimene. 
En ujevn vekst på 40 % første år, 0 % de to neste årene, så 30 %, 0 %, 0 %, 30 %2.  osv. 

 tar stor 

 
  

3. En dobling deretter 70 % tap, en ny dobling, 60 % tap en ny dobling, 50 % 
tap, en ny dobling og 40 % tap osv. til 10 år er omme.  Dette er en trader som
risiko, men blir stadig bedre eller mindre dårlig.  Eller går vedkommende konkurs? 
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Oppgave: Så grundig og grundigere kan det gjøres. 

ruk følgende mal på Bigcharts.com: Time 2 months, Frequency Daily, Moving Averages 

.  Analyser Nokia på Nyse.  Ticker: NOK og på Stockholmsbørsen.  Ticker SE:NOKI. 

.  Gjør samme øvelse etter at det amerikanske markedet er stengt for dagen på intra dag data, 

r dette over en periode og undersøk om der er sammenheng mellom de to markedene som 

pesielt er der en sammenheng mellom lukkingen i det ene markedet og åpningen i det andre? 

å til slutt en oversikt over hvilke børser Nokia omsettes på (er registrert på Bigcharts) ved å 

en finske børsenes hjemmeside finner du her. 

ttp://www.hexgroup.com/en/index.html

 
B
SMA 20, Upper Indicators Bollinger Bands, Lower Indicator 1:  DMI, Lower Indicator 2:  
OBV, Lower Indicator 3:  Slow Stochastics.  Chart Style + Price Display:  Candlestick. 
 
1
     Sammenlign og ta eventuelt skjermdump.  
 
2
     dvs. endrer time til day og Frequency til 5 minutes. 
     
Gjø
man kan trade lønnsomt på.   
 
S
 
F
skrive nokia i navnefeltet og se hvilke symboler som dukker opp. 
 
D
 
h
 
Søker du på Nokia i søke feltet, kan du drukne i informasjon.  Men man kan også her finne 

aglige kurser her: 

ttp://www.hex.com/eng/marketinfo/index_equities.html

den lille fundamentale detaljen andre overser. 
 
D
 
h
 
Noen viktige sider på selskapets egen hjemmeside. 

ttp://www.nokia.com/nokia/0,,248,00.html
 
h    Klikk på Java Monitor nede på siden. 

ttp://www.nokia.com/nokia/0,8764,106,00.html
 
h   Kalender 

ære obs før resultatfremleggelse.  To Dojis utenfor Bollinger Båndet dagene før 
r som vi 

 
V
resultatfremleggelse som vist i neste skjermdump, rundt midten av juli 2003.  Da e
allerede har vært inne på, en salgsopsjon / salgswarrant gull verdt. 
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Merk så forskjellen på hvordan Nokia tradet  på Stockholmsbørsen og hvordan den tradet på 
Nyse den dagen, neste skjermdump.   På NYSE “gapper” den kraftig ned og den kan 
“gappe” forbi den stoppen du har lagt inn.  Det kan dermed være gull verd å ha konto hos 
en nordisk og en hos en amerikansk megler.  Kommer man seg ikke ut i det ene markedet, kan 
man komme seg ut “shorte” like mange aksjer som man sitter lang med i det andre.  Men 
dette er ikke lett.  Si at du sitter på toget og hører negative nyheter om Nokia.  Du har lagt inn 
en stopp loss og er redd for at Nokia skal “gappe” forbi stoppen din.  En lommeticker / 
mobiltelefon til megler eller et verktøy som Stocknets mTrader hvor du kan legge inn ordre, 
betaler da fort for kostnadene om du har adgang til det aktuelle instrumentet.  Dette er noe av 
det brannslukkingsverktøyet en posisjonstrader bør ha.  I slike situasjoner er 
markedsordre det beste.  De går raskest.  Man kan ikke legge inn stopp loss foreløpig på 
mTraderen.  Men det er vel heller ikke hovedhensikten med verktøyet.  Den kan sikkert ikke 
benyttes til å shorte Nokia i USA allikevl.   
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De to bildene man ser her er grunnen til at man maksimalt skal være eksponert med 7 % i en 
enkelt aksje om man lager sitt eget fond. Dvs. i den gitte situasjonen ville en portefølje med 7 
% i Nokia, falt med 1.4 % denne dagen om kursen “gappet” forbi stoppen som i det 
amerikanske markedet.  Men før resultatfremleggelse er det alltid smart å gå ut av aksjen.  På 
grunn av den asymmetriske fordelingen for endringer i verdipapirpriser, er nedsiderisikoen 
større enn oppside potensialet.  Da velger man i slike situasjoner å ligge flatt om natten, i 
kontanter eller andre alternativer.  Det samme gjelder før sentralbankmøter og andre 
forestående viktige politiske hendelser.   Det er bedre å være føre var.  Det har med 
kapitalbevaring å gjøre som vi et annet sted har sagt at var Warren Buffetts regel nummer en.  
Hva tror du var regel nummer 2?  Jo ganske riktig, ikke glem regel nummer 1.  Vi skal nå gå 
dypere inn i analysen av Nokia slik kursen har oppført seg den siste tiden.   
 
Vi vet at der stort sett er to regimer 

•    Flatt, og da benytter vi “Candle Sticks”, Stochastics og Bollinger Bands og handler 
starinlys i båndet.  Trendende indikatorer som glidende gjennomsnitt er ubrukelige.  
“Man sagblades ut”.  Parabolic SAR er dårlig egnet som “stop / loss” indikator og 
DMI, ADX flater ut. 
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•    Trendende.  Vi benytter som vanlig “Candle Sticks”.  Glidende gjennomsnitt viser 
trendens retning, og har man funnet et glidende gjennomsnitt av optimal lengde for 
vedkommende instrument, tjener det som støtte når aksjen trender oppover ved å 
“tagge” øvre Bollinger Bånd.  Under en fallende trend tjener det som motstand når 
aksjen trender nedover ved å tagge nedre Bollinger Bånd.  DMI, ADX begynner å røre 
på seg og man kan benytte Parbolic SAR til å sette “stop / loss”.  Stochastics er ikke 
lenger en god indikator.  Den kan ved trending oppover, hele tiden ligge i det 
overkjøpte området på 80 og ved trending nedover hele tiden ligge i det oversolgte 
området på under 20.  Som alltid skal man imidlertid være observant på en situasjon 
der prisen når stadig høyere topper på vei opp mot Galdhøpiggen, mens indikatoren, 
her, stochastics, når stadig lavere topper (den har vært på Galdhøpiggen) og er på vei 
nedover, jfr figuren nedenfor.  Divergens er alltid et tegn på at noe er i ferd med å skje.  
Denne divergensen mellom indikatorens oppførsel og prisens oppførsel kan tyed på at 
prisen er i ferd med å toppe ut.  Som alltid er det viktig å studere volumet.  Avtagende 
volum på stigende pris er også et tegn som styrker antaglesen om at luften er i ferd 
med å gå ut av oppgangen. 

 
 
 

Tid 

Divergens 

Pris 
 
Stochastics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnes der så en indikator som kan benyttes i begge regimer?  Svaret er ja.  Welles Wilders   
“reaction trend system” er svaret.  Den er særlig egnet på råvarer som kan ligge i ro i perioder 
for så plutselig å trende i den ene eller andre retning.  Indikatoren kan benyttes intradag, på 
dags, ukes og måneds data.  Alt man trenger er høy og lav kurs i perioden samt sluttkursen.  
Dette systemet er programmert i regnearket jfr. heftet  “Forklaringer til regnearket”. 
 
Vi avslutter denne lille boken som vi håper er lønnsom for deg som investor eller trader.  Vi 
vil vise en indikator som ikke er så mye kjent, nemlig akselerasjonsbåndet.  I går den 17 
desember 2003, har vi i figuren nedenfor fremstilt akselerasjonsbåndet i samme figur som 
Bollinger Båndet og sluttkurser.  De sorte kurvene viser akselerasjonsbåndet, mens de røde er 
Bollinger båndet.  Som antatt ser vi at akselerasjonsbåndet er stivere enn Bollinger båndet.  
Teorien er at aksjer som bryter ut av øvre akselerasjons bånd er boble kandidater.  Vi ser at på 
slutten av kurven er noe i ferd med å skje.  For første gang i perioden bryter kursen ut av  
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Nokia, sluttkurs med akselerasjons- og Bollinger Bånd
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Bollinger båndet samtidig med at den bryter ut av nedre akselerasjonsbånd.  Vil kursen falle 
ytterligere de neste dagene eller vil den ta seg opp igjen og på ny bevege seg opp mot øvre 
Bollinger Bånd?  Før denne boken avsluttes, får vi bare en observasjon til, den 18. desember 
2003.  Denne oppdateringen er gjort i det neste skjermbildet.  Foreløpig tyder det på at kursen 
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er i ferd med å stige igjen.  Vi avslutter med å se hvordan det tekniske bildet ser ut for Nokia.  
Dette er vist på neste side og  
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Det tekniske bildet er klart, selv om man ikke skal “shorte” aksjen ved nedre Bollinger Band, 
er den kortsiktige trenden fallende og man bør stå ute.  Det siste “Candle Sicks” mønsteret er 
for svakt til å være et gjennomskjærings mønster.  Det hvite lyset skjærer ikke mer enn 50 % 
av det sorte lyset.  Mønsteret er som reverseringssignal, svakt “bullish.”  En Doji, en hammer 
eller et oppslukingsmønster ville vært mer “bullish.”  Fast Stochastics, som er en brukbar 
indikator i et flatt regime, har nettopp krysset slow stochastics ovenfra og indikatoren nærmer 
seg det overkjøpte området.   Trenden i aksjen er svak, da ADX ligger på 15.  Den fallende 
tendensen, målt med DMI- som ligger på 30, er klart sterkere enn den stigende DMI+ som 
ligger på 15.  Det er relativt stor avstand mellom det punktet hvor de to tendensene er i 
balanse, dvs. i skjæringspunktet mellom rød og blå kurve.  Når dette punktet en gang i 
fremtiden nås, er det isolert sett et kjøpssignal. Denne analysen kan benyttes på alle de 
instrumentene som er nevnt i denne boken, fra priser på varefutures til indekser og 
fondskurser.   
 
9.  Avslutning. 
Regel:   “KISS Keep It Simple Stupid”.  Den enkle analysen ovenfor er et eksempel på det. 
 
Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter, odds om du vil.  Som alltid gjelder det om å 
ha oddsene på sin side.  Kan hende har du aldri benyttet noen form for analyse i det hele tatt.  
Du har kun investert på det du leser i finanspressen, og hører av andre.  I høyden har du 
benyttet en betalt analysetjeneste.  Du løper med andre ord orientering ved å løpe ette de 
andre.  Du orienterer ikke på egen hånd.  Det er mer hell en dyktighet om det går bra.  Av 
1000 personer som investerer på denne måten, er det ingen overraskelse om 100 personer, det 
vil si 10 %, gjør det meget bra.  Det følger av de store talls lov.  Det er mitt håp at alle de som 
har lest denne boken og forhåpentligvis også “Markedets musikk” skal bli i stand til å gjøre 
egne analyser slik at de blir vinnere i morgendagens volatile finansmarkeder.  Det er for så 
vidt uvesentlig om det blir et langsiktig stigende eller fallende marked.  Markedene vil svinge 
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i årene som ligger foran oss, og i perioder, mye sterkere enn tidligere.  Dynamisk allokering er 
et svar på dette.     
 
 
 
Oppgave: 
 
1.  Prøv å identifisere noen aksjer som i det siste har tradet i et bånd. 
     Bruk malen ovenfor til å plukke ut investeringskandidater.  Tidshorisonten og  
     datafrekvensen, dag, uke, måned, kvartal bestemmer du selv.  Hvilke indikatorer er gode i  
     et slikt regime?  Hvordan ville du sette stoppene? 
2.  Prøv å identifisere noen trendende aksjer.  Hvilke tilleggs indikatorer ville du bruke. 
     Hva menes med glidende gjennomsnitt av optimal lengde?  Hvordan ville du sette  
     stoppene? 
3.  Hva legge du i begrepet Boble aksjer?  Hvordan finner du slike kandidater? 
4.  Hva menes med en future?  Hvorfor er futurestrading komplett i betydningen, alle 
     kjente verdipapirer kan trades via futures markedet.   
5.  Hvordan ville du kunne identifisere vendepunkter i det generelle markedet?   
     Er det viktig å vite hvilken fase det generelle markedet er i når du investerer? 
6.  Kjøp og stå langsiktig er vinnerstrategien i aksjemarkdet.  Kommenter. 
7.  Kommenter Peter Lynch sitt utsagn om at “Gentlemen who prefer bonds don’t know what  
     they’re missing.” 
8.  Hva legger du i begrepet sektorrotasjon?  Hva legger du i begrepet fondsbytter innenfor 
     en fondsparaply?  Kan dynamisk allokering benyttes innenfor en Unit Linked? 
9.  “Learn before you earn.”  Kommenter ut fra følgende stikkord. 

• Likviditet. 
• Børsordre. 
• Historisk teknisk mønster. 
• Prospekt. 
• Marginkrav. 
• Oppgjørsdag. 
• Volatilitet. 
• Tradingsystemer. 
• Instrumentets nåværende regime og teknisk bilde. 
• Tekniske feil – tastaturfeil, programsvikt og sammenbrudd av datalinjer.   
• Risiko / profitt.  Prismål. 
• Kapitalbevaring. 
• Priskollapser.  Likviditeten faller dramatisk. 
• Huset brenner.  Hva gjør du? 
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