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1.  Screening av leverandør.  Egen “Due Dilligence.” 
 
“In our view, though, investment students need only two well-taught courses - How to Value a 
Business, and How to Think About Market Prices”. 
 
Warren Buffett. 
 
Vi skiller med en gang mellom investering og trading 

• En trader er kun ute etter svingninger i pris.  Han kjøper billig og selger dyrt. 
• En investor er ute etter langsiktig verdistigning og investerer når underliggende verdi 

er høy i forhold til pris. 
 
Disse to rollene må ikke blandes og regn med at kun 10 % lykkes som trader.   
 
Regel 1:  Du trenger ikke avansert dataverktøy eller høy IQ for å lykkes som langsiktig  
                investor.  Tålmodighet og disiplin er de viktigste egenskapene.  
 
Regel 2:  Se deg selv i speilet og du ser hva risiko er.  Det viktigste er å overvinne  
               ditt eget ego og dine egne følelser.  De beste investerer i gode selskaper til en 
               rimelig pris i forhold til underliggende verdi og står på dem som en statue i tykt 
               og tynt.  Tåler du ikke et midlertidig fall på 50%,  hold deg til kontanter.  Liker du 
               Coca Cola, Pepsi Cola eller Norsk Skog?  Hva med en Coca Cola i Norsk Skog? 
             
Regel 3:  Siste setning i forrige regel var ingen investeringsanbefaling, men skulle bare få  
                deg til å tenke.  Du må uansett sjekke verdi mot pris. 
 
Regel 4:  De færreste som prøver seg som trader ender, opp med en større beholdning enn da  
                da de begynte.  Mange taper hele kapitalen. Et fåtall har psyke og kapital til å leve 
                av det.  Der finnes profesjonelle tradere som tar penger ut av markedet.  De sitter på 
                den andre siden av bordet.  Undervurder dem ikke.  
 
Regel 5:  En megler som forteller om muligheten i trading, kan tenke mer på egen lommebok 
                enn på din avkastning.  Belønner vedkommende hyppig (over)trading.    
 
Minimumkunnsakp for en trader er Kjell Bleivik (2003, 2004, 2004a).  Skal du trade valuta 
og renteinstrumenter, anbefales du i tillegg å lese Bleivik (2004b).  Minimumskunnskap for 
en investor er Eklund og Knutsen (1999) og Bleivik (2004c).  Som langsiktig investor kan du 
regne med å tjene 0 – 2 prosent realavkastning (nominell avkastning justert for inflasjon) etter 
skatt p.a.   Forventer du høyere langsiktig årlig avkastning, kan du som gjennomsnittlig 
investor regne med å bli skuffet.  
 
“To invest successfully, you need not understand beta, efficient markets, modern portfolio 
theory, option pricing or emerging markets. You may, in fact, be better off knowing nothing of 
these.  That, of course, is not the prevailing view at most business schools, whose finance 
curriculum tends to be dominated by such subjects”.  
 
Chairman’s letter i Berkshires årsrapport 1996 
http://www.berkshirehathaway.com/1996ar/1996.html  
 
Jeg vil anbefale at du i tillegg til ovennevnte litteratur anskaffer deg følgende bøker 
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• For investorer, Graham (2003) som egentlig er en forkortet og popularisert utgave av 

Graham og David L. Dodd (2002).   Disse bøkene kommer i stadig oppdaterte og 
reviderte utgaver.  Jeg har personlig både den opprinnelige 1934 utgaven og den 
reviderte andre utgaven fra 1940 av Graham og Dodd.  Den første er på 725 sider, 
mens den reviderte andre utgaven er på 851 sider.  Graham (2003) som med Jason 
Zweigs verdifulle kommentarer er på 623 sider, holder.  Det kan holde å lese følgende 
kapitler, 8, 10 og 20 samt Zweigs kommentarer til kapittel 4.  Warren Buffet anbefaler 
8 og 20 som et minimum.  Kapittel 9 er obligatorisk lesning for en som vil investere i 
fond.  Istedenfor å bruke timer på din rådgiver og dyre kurs i finans, anbefaler jeg at 
du kjøper deg denne boken og leser de kapitlene jeg her har nevnt.  Det kan være de 
beste rådene du noen gang får.   De andre bøkene er aktuelle for profesjonelle. 

• For tradere, Lefévre (1994). 
 
Ønsker du en innsikt i den massepsykologi som kan gjøre seg gjeldende i aksjemarkedet 
utover det som er nevnt hos Bleivik (2004), anbefales Mackay (1841).  Den viser hvordan 
massene under bobler i verdipapirpriser kan gå helt amok og selge hus, hjem og virksomhet, 
for å delta i det siste nye som er på moten.  Og her er vi omsider ved det som antydes i 
overskriften til dette kapitlet.  Går du til en bruktbilforhandler og kjøper en bil får du ofte med 
et sertifikat som bekrefter bilens tilstand.  Dette kan sammenlignes med bokettersyn (“audit”). 
Ved “Due Dilligence” godtar du ikke det dokumentet som følger med bilen fra bilverkstedet, 
men du gjør egen grundigere analyse med eller uten fagfolk.  “Screening” er gransking.  Man 
prøver å lese personligheten, motivene og ferdighetene til den personen man står ovenfor, om 
det er en rådgiver, megler eller selger.  I Jason Zwigs kommentarer til kapittel 10 hos Graham 
(2003) finner man en uvurderlig veiledning.  Vi skal konsentrere oss om noen hovedpunkter. 
 

• “Due Dilligence”.   
-  Hvordan ser prospektet ut?  Mye effekter, farger og bilder og lite fakta? 
-  Mange adjektiver og svulstige ord som, “Markeds ledende,”  “Siste nytt,” 
“alle skal ha det” , “tidelig ute”, “totalleverandør,” “aktiv forvaltning,” 
“garantert,” “Pengene igjen,” “Betydelig oppside,” “Ingen nedside,” “Slå 
markedet,” “Stol på meg,” “Helt ny teknologi (som ingen andre kjenner),”  
“Fokusere på avkastning og ikke kostnader,” “Kan ikke tape,” “Du vil vel tjene 
penger,” “En sjanse i livet”, “Du har liten tid,”  “Tilbudet varer bare noen dager 
til,” “Vår teknologi plattform,” “Unik,” “Jeg og mine venner går tungt inn i 
prosjektet.”  “Anerkjente leverandører.”  De andre ordene greier du selv.  
Generelt vær skeptisk og ta det som skrives og sies med en stor klype salt.  
Dersom det er så fantastisk, hvorfor haster det slik med å få solgt det.  Hvorfor 
har jeg så liten tid? 
-  Generelt er det et eksisterende selskap som kan vise til positiv og økende netto 
kontantstrøm?  Har selskapet vedvarende inntjeningsevne (tjent penger de siste 
årene)?  

• “Screening”.   Begynn med å spørre etter CV til rådgiver.  Finner du noe ved å 
søke på en anerkjent søkemotor?  Spør etter referanser.  Hvilken investerings 
filosofi har vedkommende?  Blander han sammen rollen som investor og trader?  
Bruker han som langsiktig investor teknisk analyse og tidfesting av markedet?  
Det er negativt.  Fokuserer vedkommende på verdi eller pris?  La han forklare 
hav han legger i begrepet underliggende verdi i et selskap og en rettferdig pris på 
selskapet.  Kan vedkommende skjelne mellom investering og spekulasjon?   Be 
om kort forklaring.  Himler vedkommende med øynene, forlat ham.   Hvor god er 
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rapporteringen og oppfølgingen.  Hva mener vedkommende om 
finansavtaleloven, kjøpsloven og markedsføringsloven?  
http://www.lovdata.no/index-lov.html  Kjenner vedkommende sine plikter? 
Be vedkommende kommentere følgende enkle formel. 
 
Prosentvis andel i aksjemarkedet = 100 – alder. 
 
Synes vedkommende det er en grei formel uten ytterligere utdypning og 
forklaring, forlat vedkommende og finn en annen rådgiver eller konsulent. 
Hvilken realavkastning etter skatt kan du love meg som langsiktig investor?  Jeg 
kan ikke garantere noen avkastning overhodet er et akseptabelt svar.  Som meget 
langsiktig investor og om du benytter regelmessig sparing og kvartalsvis, 
halvårlig eller årlig rebalansering kan du regne med 0 – 2 % årlig avkastning etter 
prisstigning og skatt, men noen avkastning kan jeg aldri garantere.  Der finnes 
langsiktige markeder med en fallende trend som har gått over 10 år hvor man 
ikke har tjent penger.  Men det er unntaket.  Hovedregelen er at du skal ha en 
meravkastning av å sette pengene i aksjemarkedet fremfor i  bank.  Det er det du 
betaler for den ekstra risikoen.  Et svar noenlunde i denne duren er bra.  Kan du 
vise til resultater og kan du gi meg referanse til noen kunder?  Hvordan takler du 
tap?  Selger meg straks ut er ikke akseptabelt svar.  Har du noe verktøy for å si 
om det aksjemarkedet er undervurdert eller overvurdert?  Hva mener du om 
markedet nå?  Når er det gunstig å investere i langsiktige obligasjoner og når i 
korte rentebærende instrumenter?  Jeg vet ikke og jeg bryr meg ikke, kan være et 
akseptabelt svar, men be om presisering.  Det overlater jeg til spesialistene i 
selskapet, kan også være akseptabelt.  Følg opp med hvem er de og hvilke 
resultater kan dere vise til?  Disse som andre lignende spørsmål må du prøve å 
lure inn i løpet av samtalen.   Det aller verste er en som lover en oppside på over 
10 (|15) prosent uten å si noe om skatt, prisstigning og nedsiderisiko.  Hva bygger 
han det på?  Bygger han det på den umiddelbare forhistorie (lineær tenkning), 
forlat vedkommende??  Muligens finner du ikke en rådgiver i Norge som 
passerer din private screening på en tilfredsstillende måte.  Det beste du da kan 
gjøre er å plassere pengene dine en diversifisert portefølje av lokale og globale 
indeksfond med lave kostnader.  Innholdet av kortsiktige og langsiktige 
rentebærende instrumenter og obligasjoner bestemmer du selv.  Har 
aksemarkedet falt lenge, kan du plassere 75 % i porteføljen av indeksfond.  Har 
det steget over en lengre periode og du regner med at en topp ikke ligger så langt 
inn i fremtiden (dette trenger ikke være ren gjetning) kan du redusere 
aksjeandelen til 50 eller 25 %.  Dersom du venter en stigning i renten vil det 
under ellers like forhold føre til et kraftigere fall i prisen på lange (obligasjoner) 
enn på korte rentebærende instrumenter.      

 
2.  Gratis verktøy for investering og trading. 
 
“På internet er det mye gratis informasjon.  Ikke alt er like bra, men noe er brukbart.” 
 
Dersom man har internett, er transaksjonskostnader den enestet utgiften man trenger å ha for å 
investere å trade.  Tidskostnader, bruk av egen tid holder vi utenfor her selv om de selvsagt 
kan være betydelige.    
“The average doctor may be more likely than the average widow to elect to become an 
enterprising investor, and he is perhaps more likely to succeed in the undertaking.  He has 
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one important handicap, however – the fact that he has less time available to give to his 
investment education and to the administration of his funds.  In fact, medical men have been 
notoriously unsuccessful in their security dealings.  The reason for this is that they usually 
have an ample confidence in their own intelligence and a strong desire to make a good return 
on their money, without the realization that to do so successfully requires both considerable 
attention to the matter and of a professional approach to security analysis.”   
 
Jfr. Graham (2003), side 120.    
 
Har man egen konto i bank, har de fleste banker i dag et verktøy hvor kundene kan kjøpe og 
selge verdipapirer og fondsandeler.  Noen får også gratis råd fra en rådgiver de har et 
personlig forhold til i banken.  Banker gir konservative råd og de kan beskytte deg mot din 
verste fiende, deg selv.  En god og ærlig rådgiver du har tillit til, kan hindre deg i å gjøre 
alvorlige investeringsfeil, og det kan være mer enn verdt kostnadene ved å ha konto i bankene 
og investere og trade der.   Så egentlig kunne denne lille boken sluttet her.    Er du fornøyd 
med din bank og din rådgiver, kan du slutte å lese.  Det som følger er også myntet på tradere 
og dynamiske allokerere.  Men det kan alltid lønne seg å ta en titt på aksjekursen i det 
selskapet man skal investere i.  Man ser da på hele datamaterialet.  Det er heller ingen ulempe 
om et teknisk bilde ved inngang stemmer med den fundamentale analysen.  Man skal og være 
klar over at tidlige problemer i et selskap har vært avdekket ved teknisk analyse.  Om dette er 
en lønnsom observasjon er et annet spørsmål.  En verdiorientert investor som Warren Buffett 
og hans lærer Benjamin Graham bryr seg ikke om slike ting, jfr. det sitatet som begynner 
denne boken.  Graham ville antagelig kalle teknisk analyse for spekulasjon, analysen går for 
raskt og den sier lite eller ingen ting om underliggende verdier i selskapet.  Et spørsmål som 
ikke besvares her er følgende, ville kollapsen i kursen på Nutri Pharma i begynnelsen av 
desember 2004 vært avdekket ved en fundamental analyse?  Ganske sikkert om den er 
grundig nok.  Hadde du som investor tålt et fall fra NOK 3.5 til 0.5?  Hvor langsiktig er du?  
Vi hadde en hengende mann i uken før nær en topp, og ut fra en teknisk analyse, kunne man 
derfor vente.  Da kunne du om du har tro på de underliggende verdier i selskapet kommet deg 
inn på 0.5 eller 1 kroner.  Hvordan kan dette dramatiske prisfallet i løpet av få dager ha 
oppstått?  Det kan skyldes resultater og ny informasjon.  
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Men det kan også ha vært manipulert på en lovlig måte.  Nutri Pharma, er et lite selskap.  En 
stor investor (eller trader) kan ha akkumulert og akkumulert i det skjulte over lengre tid.  
Vedkommende begynner nå å selge seg ut.  Tilbudet overstiger etterspørselen og kursen 
begynner å falle.  Andre følger etter i panikk.  Vi får en typisk overreaksjon som vist ved det 
hvite lyset i neste uke.  Vi skal ikke spekulere mer i dette, men konstaterer at dette ikke så lett 
skjer i store selskaper som Norsk Hydro, Statoil, Norske Skog, Volvo, Coca Cola, Nokia, 
Walt Disney etc.  Men med Enron og World Com friskt i minne, 
 
Regel 6:  Ingen ting burde overrakse deg som investor.  Det meste kan skje, men skjer 
                heldigvis ikke for ofte.   Legg aldri alle eggene i en kurv.        
   
Er du som langsiktig investor ute etter verdistigning, trenger du et eksemplar av siste års 
rapport eller kvartalsrapport, helst flere.  De er som regel tilgjengelig på bedriftens internett 
side eller på hovedbørsen for selskapet.  La oss ta det norske selskapet Nutri Pharma, et ikke 
altfor godt kjent selskap som eksempel.  Vi klikker oss inn på Oslo Børs sin hovedside 
http://www.oslobors.no/ob/  Oppe til høyre klikker vi på “Tickeroversikt” og blar oss ned til 
N og finer Nutri Pharma.  Det raskeste er å slå inn Ticker symbolet dirkete, NUT som du 
finner i en finansavis eller søke på navnet i søk feltet.  Da finner du informasjon om selskapet 
på Oslo Børs og også selskapets hjemmeside.  Søk også på selskapets navn i en eller flere 
søkemotorer og se om du kan finne noen lenker med et innhold du (ikke) liker.   Er du ute 
etter verdi, må du her benytte metodene som er gjengitt i litteraturen nevnt i forrige avsnitt.  
Er du trader eller dynamisk allokerer (suspekte ord og få lykkes), vil vi avslutte dette kapitlet 
med å vise hvordan du kan bruke noen gratis sider på nettet.  Flere er nevnt i den omtalte 
litteraturen. 
 
Vi skal vise hvordan man effektivt og raskt kan screene aksjer på bigcharts.com, 
http://bigcharts.marketwatch.com/intchart/frames/frames.asp?symb=&time=&freq= 
 
Dersom du skriver no:nut i symbolfeltet og trykker på knappen merket Draw Chart, er du i 
gang.   
 
Rask Screening av aksjer på Bigcharts.com. 
 
Norske:  Prefiks NO:  Ticker Oslo Børs sin hjemmeside.  Eks Frontline  NO:FRO 
Ved å ha oppe begge sidene samtidig, og lage en mal, kan du fort gå gjennom aksje for aksje.  
http://www.oslobors.no/ob/vis_alle
 
 
Svenske: Prefiks SE:  Ticker Stockholmsbørsen. 
http://www.stockholmsborsen.se/
 
MIN MAL som er lagret på Nokia på Stockholmsbørsen er:  Time 2 months, Frequency 
Daily, Moving Averages SMA 20, Upper Indicators Bollinger Bands,  Lower Indicator 
1:  DMI, Lower Indicator 2:  OBV, Lower Indicator 3:  Slow Stochastics.  Chart Style + 
Price Display:  Candlestick. 
 
Holder du fast på denne malen er det etter hvert fort gjort å analysere 20 / 30 aksjer for om de 
trender eller svinger i båndet og om de har god nok profitt / risikobrøk til å ta en posisjon.  Man 
er således ikke avhengig av dyre screeningverktøy og etter hvert kan man lage sitt eget 
skreddersydde verktøy som kan være vel så godt som et databasert.  Det menneskelige øye 
har en fordel fremfor datamaskinen, det kan fort gjenkjenne ikke perfekte mønstre.  Når man 
har funnet noen kandidater må man studere Parabolic SAR.  Du skal ha sterk grunn for å ta en 
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posisjon i mot Parabolic SAR, dvs. gå lang om Parabolic SAR ligger over kursen.  Det ideelle er 
å ta bunnen akkurat i de øyeblikk Parabolic SAR hopper over fra kort til lang og så flytte 
stoppen på eller i nærheten av Parabolic SAR.  Husk at du må gi kursen rom til å reagere.  Og 
Parabolic SAR er ikke god for aksjer som beveger seg flatt, men for aksjer som trender, er den 
god.  
 
Skala – Lineær – Logaritmisk. 
 
Lineær skala viser like lange punktvise prisendringer, mens logaritmisk skala viser like lang 
prosentvis prisendring.  For små prisendringer blir ikke dette vesentlig, men for større blir det 
det.  Mange tradere som for eksempel John Bollinger foretrekker logaritmisk skala.   
Eksempel Ett punkts økning fra 10 til 11 og fra 100 til 101.  På en lineær skala får disse like 
stor endring, selv om den første økningen utgjør 10 % og den andre 1 %.  På en logaritmisk 
skala vil en økning fra 100 til 110 få samme endring som en økning fra 10 til 11.  Begge 
representerer en økning på 10 % og blir dermed like i logaritmisk skala.  Det er dessverre ikke 
mulig å kombinere logaritmisk skala med Candle Stick Charts på Bigcharts.com.  Men som 
en tilleggsanalyse kan det likevel være viktig å studere prisene i logaritmisk skala. 
 
Type diagram. 
Det ideelle er altså fleksibilitet i valget dvs. mulighet for logaritmisk skala med Candle Sticks.  
Da dette ikke er mulig på Bigcharts, foretrekker vi lineær skala og Candle Sticks.  Intet er som 
Candle Sticks når det gjelder hurtighet.  Følgende regel kan for eksempel være lønnsom 
(riktig mer enn kron og mynt 50 %).  En mye mer utførlig beskrivelse finnes hos Bleivik 
(2003).  
 
Regel 7:   Ut om en Doji inntreffer ved øvre Bollinger Band eller ved et motstandsnivå. 
 
Det første løvet som faller om høsten er en indikasjon på at høsten nærmer seg. 
 
John Bollinger foretrekker sine egne diagram, Bollinger Bar Charts som er en kombinasjon av 
vanlige vestlige Bar Charts og japanske Candle Stick Charts.  I sin bok viser Bollinger til 
følgende side på nettet hvor Bollinger Charts skal være tilgjengelige:  
http://www.equitytrader.com
 
Valg av glidende gjennomsnitt.  Lengde og type. 
 
Vanlig glidende gjennomsnitt SMA er stivere på slutten enn et eksponensielt glidende 
gjennomsnitt EMA.  SMA gir samme betydning (vekt) til alle priser, mens  EMA gir større 
vekt til de siste prisene.  John Bollinger bruker som default et 20 perioder SMA.  Men dette er 
bare et utgangspunkt.  Det kreves egentlig en inngående studie å bestemme lengden på de(t) 
oplimale glidende gjennomsnittene for ulike typer verdipapirer generelt og for aksjer spesielt.  
Dersom et glidende gjennomsnitt av en gitt lengde tjener som støttenivå (motstandsnivå) ved 
et fall (en økning) fra øvre (nedre) band er dette å foretrekke.  Da kan man sette stoppen like 
under (over) dette gjennomsnittet.  Man bør således for ulike typer aksjer prøve med 
gjennomsnitt av ulik lengde for å prøve å identifisere det som gir flest lønnsomme handler for 
den enkelte aksje.  Et problem med Bollinger Band på Bigchrts er at båndene bestemmes av 
glidende gjennomsnitt av default 20 perioders lengde og med pluss minus 2 standardavvik på 
begge sider.  Det forhindrer ikke at man kan kombinere bollinger bands med et 21 perioders 
EMA om man finner det mer optimalt.  Men man skal ikke avvike for mye fra 20, da 
sammenhengen mellom båndets midtpunkt og grensene forskyves.  Bollinger anbefaler 
følgende multiplikator for gjennomsnitt av ulik lengde. 
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Perioder     Multiplikator 
10             1.5 
20              2.0 
50              2.5 
 
Dette får ingen praktisk betydning på Bigcharts.com ettersom man ikke gis andre muligheter 
enn 20 perioders SMA med multiplikator 2.   Avanserte analytikere vil derfor studere et fåtall 
aksjer og lage sine egne tekniske indikatorer for en dypere analyse enn den man får på 
Bicharts.com. 
Man skiller mellom 
• Kort sikt 
• Mellomlang sikt og 
• Lang sikt. 
 
Dette betyr noe annet for en dagtrader enn for en posisjonstrader.  Man begynner ofte en 
analyse med å bestemme vindretningen (vi er kameloner og ikke bjørner eller okser).  
Vindretningen får man et overblikk over ved å bruke tre glidende gjennomsnitt av ulik lengde 
for eksempel 21 dager (jeg foretrekker gjennomsnitt av Fibonacci tall lengde) kort sikt for en 
posisjonstrader, 55 / 89 dager mellomlang sikt og 144 /   233 dagers sikt.  Her får den enkelte 
trader / dynamisk allokerer bestemme egen horisonts lengde.  Skal man bestemme den lengre 
typen marked (Bear / Bull) trengs selvsagt et langt snitt basert på måneds eller kvartalsdata.        
 
Bollinger Bands 
 
Nyttig internet side er  http://www.bollingerbands.com  
 
samt siden til Bollingers bok  
 
http://www.bollingeronbollingerbands.com/  
 
der man skal kunne ”screene” aksjer basert på Bollinger Band analyse 
 
Bollinger Bands er bygger på en relativ analyse.  Man glemmer at Nasdaq indeksen var over 
5000 mars 2002.  Indeksen er relativt høy ved øvre bånd og relativt lav ved nedre bånd.  Det 
er dette som betyr noe.  Absolutte prisnivåer har ingen (svært liten) betydning innenfor en 
relativ analyse som Bollinge Bands.  Ikke desto mindre kan det være viktig å kjenne støtte og 
motstandsnivåer. 
 
Bollinger bruker selv Rasjonal analyse som illustrert i figuren nedenfor.    Teknisk analyse T 
og Fundamental analyse F overlapper i et felles område, rasjonal analyse.   Basert på 
kunnskap og informasjon skal man kunne foreta rasjonelle handler i motsetning til handler 
basert på emosjon og magefølelse.  Man skal kjøpe relativt billig og selge relativt dyrt.        
 
 

T 
F 
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Det å beherske alle aspekter ved Bollinger Band krever år med erfaring og trening.  Man må 
som et minimum kunne de tre metodene 

• Squeeze (Explosion). 
• Vandring i båndet. 
• Reversering (viktig for opsjons og warrant tradere.  Stort potensiale om man treffer).  

 
Samtidig må man kunne kombinere Bollinger Bands med annen informasjon.  Det er vanlig å 
supplere en analyse av kursens bevegelse innen Båndet med  
 

• Candle Stick Charts er en forutsetning for min analyse.  Bollinger Bands kombinert 
med Candle Stick reversering og fortsettelses mønstre gir et kraftig verktøy.  Er man i 
tillegg flink til å legge støtte / motstands linjer og priskanaler utover Bollinger Band,  
er dette uvurderlige og meget effektive hjelpemiddel.  En minimalistisk trading 
analyse bør inneholde en analyse av kursen innenfor Bollinger Band basert på Candle 
Stick mønstre og volumindikatorer.  Det kan være et godt bilde å forestille seg 
markedskrysset som en tautrekning.  Hvite stearinlys viser at oksene trekker hardest, 
mens svarte viser at bjørnene drar kursen nedover i øyeblikket.  Store lys med store 
kropper er mye sterkere indikatorer enn små, spinning tops, Dojis og High Wave 
candles.  Små lys vitner om konsolidering, stillstand, nøling etc og viser at verken 
bjørnene eller oksene greier å tilrive seg overtaket på en fundamental måte.  Tenk på 
en Gravestone Doji ved en topp.  Tautrekkingen slutter dagen der den begynte.  I 
løpet av dagen har oksene greid å tilrive seg en fordel, men bjørnene har trukket 
kursen tilbake til utgangspunktet.  Det kan tyde på at bjørnene har overtaket ved 
dagens slutt og derfor kan det være lurt å komme seg ut.  Motsatt ved en Dragonfly 
Doji ved en bunn.  I løpet av dagen har bjørnene trukket kursen nedover, men ved 
dagens slutt har oksene trukket kursen tilbake.  Derfor kan det lønne seg å komme seg 
inn eller være obs på et bekreftende signal.  En Dragon Fly Doji er jo et spesialtilfelle 
av en hammer som kan hamre ut en bunn.   

• Volumindikatorer (On Balance Volume og Volume+?).  Spesielt ved reverseringer er 
det viktig å studere volumet nøye og volume+ er kan hende den beste indikatoren her. 

• Trendens Styrke (Average Directional Movement ADX indikatoren kalt DMI på 
Bigchats.com.  ADX som varierer mellom 0 og 100 sier noe om trendens styrke men 
ikke om retningen.  Det gjør DMI+ og DMI-.  Jo nærmer ADX ligger 100 jo mer 
trender kursen i en retning.  Ved vandring i båndet, kan muligens ADX benyttes, men 
den er kanskje for treg.   Den neste indikatoren Parabolic SAR er best i et trendende 
marked, dvs.  når ADX øker og for eksempel skjærer 20 nedenfra.    

• Parabolic SAR som benyttes til å sette stop / loss.  Parabolic SAR er best når kursen 
trender, dvs jo høyere ADX er.  Ved en sidelengs bevegelse i kursen må man være 
varsom med å bruke Parabolic SAR.  Man bør alltid ha en oppfatning av hvor 
flertallet av andre tradere setter sine Stop / Loss og noen ganger velge andre nivåer 
enn flertallet.  Det er jo ofte lønnsomt å gå mot flertallet ved investeringer og trading.  
Mange setter sine stop / loss ved psykologiske nivåer som runde tall, støtte og 
motstandsnivåer.  Ut fra en Risk / Reward analyse ved hver enkelt handel ligger mye 
av nøkkelen til suksess i å være flink til å sette gode stop / loss.  Det er for eksempel 
ikke uvanlig og Squuezes ut ved en J- eller omvendt J-bevegelse ved en squeeze.  Er 
man usikker på retningen av en squueze, kan Candle Stick, Elliot Wave- mønsteret  
og de andre indikatorene gi nyttig tilleggsinformasjon som gjør at man ikke setter for 
snevre stops eller venter litt før man plasserer handelen.  Er man veldig usikker på 
retningen, kan man dele den planlagte plasseringen i to.  Man skal også være obs på 
såkalte M type topper og W type bunner innefor Bollinger Bands.  Merrill opererer 
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med 15 mønstre av hver type som det kan være nyttig å kjenne.  Kjenner og greier 
man å identifisere disse samt benytter og behersker Candle Stick charts, begynner 
man å kjenne markedets musikk.  Kjenner og behersker man (delvis) Elliot Wave 
prinsippet i tillegg, kan man nesten lese musikken inni seg som noen leser noter og 
”høre” musikken som om den faktisk ble fremført av et orkester, markedsmekanismen 
tilbud og etterspørsel.  Rasjonell aksjeanalyse dreier seg om sannsynligheter / odds og 
ingen metode er 100 prosent sikker.  Ved en systematisk disiplisert analyse med en 
god ”Money Mangement” strategi  tar man det emosjonelle elementet ut av tradingen 
og plasserer oddsen til sin fordel.  Ingen blir musiker eller komponist på en dag.  
Profesjonelle amerikanske tradere hevder at suksessfull trading ikke kommer rekende 
på en fjøl.  Det kan være en svært isolert og ensom aktivitet som krever beinhardt 
arbeide gjennom flere år.  Liker man det man holder på med, er ingen ting bedre enn 
det.  Gode tradere må være psykisk sterke.  Hvordan ville du reagert om du ved 
stengning fredag ettermiddag sto investert med 20 % av din formue i en aksje og den 
på mandag morgen ”gapper ned” på grunn av dårlige nyheter med 50 %?  Over 
helgen er 10 % av din formue dunstet bort og det kan bli verre om du ikke kommer 
deg ut i tide.  Derfor gjelder følgende generelle 
 
Regel 8: Trade aldri en enkelt handel med en større andel av din formue enn du 
tåler å tape.  Kursen kan gappe forbi din Stop Loss neste dag eller mandag 
morgen. 
 
Regel 9: Er du day trader, prøv å gå i kontanter ved dagens og spesielt fredagens slutt. 
 
Regel 10: Ved posisjons trading er det viktigere å supplere teknisk med fundamental 
                 analyse.  Trade aldri en posisjon uten inngående kjennskap til selskapet. 
                 Hvordan er den frie kontantstrømmen i selskapet etc? 
 
Regel 11:  Bli ikke trading narkoman.  Det er en tid til å selge, en til å kjøpe og en til 
                  å hvile.  Etter et større tap kan det være gunstig å roe seg ned, ta en ferie,  
                  spasertur eller trade mindre posisjoner til tapet er hentet inn og selvtilliten 
                  er på plass.   

      
• (Slow) Stochastics, Relative Strength og Moving Average Convergence Divergence 

MACD.  Her må man være obs på multikolinearitet.  Dvs at en indikator er en 
(matematisk) funksjon av en annen indikator og sier ikke noe nytt.  Candle Sticks 
tradere ser ut til å foretrekke (slow) stochastics som teknisk indikator.  Det sier ikke at 
de andre noen ganger kan gi en raskere bekreftelse på et Candle Stick mønster, der 
man avventer videre kursutvikling.  Men det er menneskelig å danne seg en 
oppfatning (ønsketenkning) og så få dette bekreftet med indikatorer som ikke 
sier noe nytt i forhold til det man vet fra før.  Dette må man være meget obs på.  

 
Oppsummert kan man si det er to trading regimer: 
 
1.  Et trendende og da kan man effektivt bruke ”moving average crossovers”, dvs kjøps /  
     salgssignaler utløses når et kortere gjennomsnitt skjærer et lengre.  Problemet med trend- 
      følgende systemer er at de blir nærmest ubrukelige straks aksjen begynner å beveges seg 
      sidelengs.  Da kan man oppleve sagblad broblemet, eller som jeg pleier å si at hjulene på  
      bilen kommer i utakt med humpene på en humpete landevei.  Da kan man komme til å gå 
      på en rekke mindre tap som etter hvert blir betydelige.  Et annet problem er lengden av det 
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      det glidende gjennomsnittet.  Det gjelder å finne gjennomsnitt av optimal langde, dvs  
      gjennomsnitt som verken er for korte eller lange.  Ideelt er det å finne et gjennomsnitt som 
      virker som støtte i et stigende marked og et som virker som motstand i et fallende. 
 
2.  Bånd regimer.  Kursen beveger seg innenfor et bånd som for eksempel Bollinger båndet 
     eller aksellerasjonsbåndet som er programmert i mitt regneark.  Det siste kan være svært  
     nyttig for å identifisere aksjer som er i ferd med å ta av.  Kombinert med Precision Profit  
     float indikatoren som er kort omtalt i min lille bok Markedets musikk, kan dette være gull. 
     Såkalte Oscillators brukes best i et sidelengs marked som beveger seg innefor båndet.   
    Man ser da etter ekstremt overkjøpte (short) / oversolgte (lang) situasjoner.  Stochastics og  
    RSI er eksempel på slike indikatorer.  Men man får aldri i pose å sekk.  Disse indikatorene 
    er igjen nesten ubrukelige i et trendende regime.  Det blir dermed svært viktig å kunne  
    identifisere overgang fra et bånd til et trend regime.  Her ligger mye av nøkkelen til  
    suksess.  En traders mareritt er en aksje som blir liggende helt i ro.  Det er som en regatta 
    uten vind. 
 
HUSK: Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter / odds.  Oddsene skal være på ens side.  
Eksempel.  I et trendende regime er det bedre å initiere en posisjon i retning trenden når 
trenden på en frekvens lavere går i samme retning og fortjeneste / risiko forholdet er over fire 
enn når det er nær 2.   
 
Litt om Nokia:  På Bigcharts kan du som vist følge dagens utvikling på Nokia i Sverige, ticker 
SE:NOKI og i USA, ticker NOK.  Utviklingen på den ene børsen vil sikkert ha en tendens til 
å forplante seg til nest.  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 
salgsopsjoner og salgswarrants gull verd.  Så den dag man behersker trading på Nokia, kan 
man begynne å trade høyvolatile teknologi / bioteknologi / helse aksjer på Nasdaq.  Og her er 
utvalget enormt, så man bør alltid kunne finne kreps under stenene man leter som har et godt 
teknisk bilde.  Har man råd til å abonnere på et screening verktøy, er det gjort på noen 
minutter å finne aktuelle kandidater. 
Et lite regnestykke til slutt. 
 
Regn 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 
uheldig trader kan håpe på når han er på sporet og behersker de ulike regimene. 

2. En ujevn vekst på 40 første år, 0 de to neste årene, så 30, 0, 0, 30 
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 tar stor 
risiko, men blir stadig bedre eller mindre dårlig. 

  
Oppgave:  Så grundig og grundigere kan det gjøres. 
 
Bruk følgende mal Time 2 months, Frequency Daily, Moving Averages SMA 20, Upper 
Indicators Bollinger Bands,  Lower Indicator 1:  DMI, Lower Indicator 2:  OBV, Lower 
Indicator 3:  Slow Stochastics.  Chart Style + Price Display:  Candlestick. 
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1.  Analyser Nokia på Nyse.  Ticker: NOK og på Stockholmsbørsen.  Ticker SE:NOKI. 
     Sammenlign og ta eventuelt skjermdum.  
 
2.  Gjør samme øvelse etter at det amerikanske markedet er stengt for dagen på intra dag data, 
     dvs. endrer time til day og Frequency til 5 minutes. 
     
Gjør dette over en periode og undersøk om der er sammenheng mellom de to markedene som 
man kan trade lønnsomt på.   
 
Spesielt er der en sammenheng mellom lukkingen i det ene markedet og åpningen i det andre? 
 
Få til slutt en oversikt over hvilke børser Nokia omsettes på (er registrert på Bigcharts) ved å 
skrive nokia i navnefelt og se hvilke symboler som dukker opp. 
 
Den finske børsenes hjemmeside finner du her. 
 
http://www.hexgroup.com/en/index.html
 
Søker du på Nokia i søke feltet, kan du drukne i informasjon.  Man man kan også her finne 
den lille fundamentale detaljen andre overser. 
 
Daglige kurser her: 
 
http://www.hex.com/eng/marketinfo/index_equities.html
 
Noen viktige sider på selskapets egen hjemmeside. 
 
http://www.nokia.com/nokia/0,,248,00.html    Klikk på Java Monitor nede på siden. 
 
http://www.nokia.com/nokia/0,8764,106,00.html  Kalender 
 
Være obs før resultatfremleggelse.  Si at du har to Dojis utenfor Bollinger Båndet dagene før 
resultatfremleggelse som vist i neste skjermdump rundt midten av juli 2003.  Da er en 
salgsopsjon / salgswarrant gull verd. 
 
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 hose 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 Stocknets mTrader hvor du kan legge inn ordre, betaler da fort 
for kostnadene.  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. 
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3.   Annet trading verktøy 
 
“Nasdaq 100 Tracking stock”,  QQQ er egentlig et fond som investerer I Nasdaq 100 
Bedriftene.   Man kan kjøpe og selge denne “aksjen” som man kjøper og selger andre aksjer 
og der omsettes opsjoner i fondet.  For en som følger denne “aksjen” i reell tid, kan det være 
greit å ha et verktøy som viser hvordan de ulike bedriftene i fondet utvikler seg.  
“Marketmeter” som er klippet fra følgende Nasdaq level II skjerm viser det.  Ved å holde 
musen over de ulike søylene ser vi hvordan de ulike bedriftene trader i øyeblikket.  Av bildet 
ser vi for eksempel at CSCO i det øyeblikket bildet er tatt, trader svakt ned.  Kan dette 
verktøyet kombineres med  
 

 
 
“Candle sticks” analyse?  Ja det kan det.  La oss anta at du er dag trader og sitter og venter på 
et bekreftelsessignal neste dag ved en bunn.  Ved å ha bildet ovenfor oppe før markedet 
stenger, kan du rakst danne deg en oppfatning om hvordan dagens lys vil komme til å se ut.  
Du har et forsprang på de som benytter dataprogrammer og må vente på det ferdige lyset etter 
at markedet stenger.  Anta også at QQQ har en hammer ved nedre Bollinger Band og du lurer 
på om du skal inn neste dag.  Ofte opplever man etter en hammer som vi har vært inne på 
tidleigere et tilbakeslag, en J-kurve effekt før markedet tar av.  “MarketMeter” gir her et 
ypperlig virkemiddel til å danne deg en rask oppfatning av hvor QQQ skal etter markedets 
åpning.  Dette kan sammenlignes med å finstille et kikkertsikte, og det bør være lønnsomt om 
du bruker verktøyet riktig.   Det er mulig å koble flere skjermer til samme datamaskin, for 
eksempel med et Matrox eller et annet grafikkort.  Anta at man har åpnet konto hos en 
amerikansk megler som benytter Pristine sin “Day Trader”.  Grafen på neste side viser 
hvordan man kan kombinere Nasdaq Level II skjermen ovenfor med “Candle sticks” analyse i 
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reell tid, et uvurderlig hjelpemiddel for en dagtrader.  I dette tilfellet er tidsintervallet satt til et 
kvarter og traderen følger den fallende trenden i QQQ.  Den tekniske analysen er i dette 
tilfellet svært enkle, men effektiv.  KISS, “Keep it simple stupid.”  Det enkle kan være det  

 
beste.  
Selv om man ikke skal handle på følelser får man noen ganger følelsen av at pengene ligger 
på bordet.  De neste to bildene er også Nasdaq Level II klipp her over World Com, den gang  
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det var så mye snakk om selskapets konkurs.  Ved å sjekke informasjon om selskapet på CNN 
fikk jeg en bestemt oppfatning av at det ikke var noen umiddelbar fare for konkurs.  Bildet 
ovenfor er klippet 2 juli 2002 og det viser at Worldcom idet bildet ble klippe tradet mellom 
USD 0.06 og 0.07.  Hadde jeg hatt penger hos en amerikansk megler den dagen, ville jeg 
satset USD 10 000 på at World Com skulle opp.  Det neste bildet viser situasjonen neste dag. 
 

  
 
En firedobling av pengene på en dag er ikke å kimse av, men det er ikke ofte en får slike 
signaler.  Neste skjermdump viser forskjellen på en vanlig level I og en level II skjerm.     
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Den øverste del av skjermen er det som ofte vises på en level I skjerm.  Den nederste delen er 
unikt for Level II informasjon.  Bildet viser på en meget god måte tilbud og etterspørsel etter 
Microsoft MSFT i det bildet ble klippet og de ulike fargene viser ordredybden.  De ordrene 
som ligger i den gule delen av skjermen er inne i markedet, mens de som ligger i den hvite 
delen ligger lengst ute av markedet idet avstanden mellom Bid, etterspørsel og Ask, tilbud her 
er størst.  Til høyre ser vi den faktiske omsetningen eller markedskryssene.  Følger man 
aksjen live på en skjerm som ovenfor, vil de ulike feltene bevege seg hele tiden, noen ganger 
veldig raskt.  I dette tilfellet ser vi at MSFT bys svakt opp.  Dette er et uvurderlig 
hjelpemiddel for den som  

• Vil time en inngangen i aksjen. 
• Daytrader. 
• Vil ha et bilde av hvordan markedsdriverne som Microsoft, IBM og Cisco omsettes i 

øyeblikket. 
 
Jeg har ved å følge Cisco på en slik skjerm opplevd å ligge foran Bloomberg Finacial news.  
Der kommenterte de på at Cisco var på vei opp, men ved å studere ordredybde og kortsiktig 
trend på en Level II skjerm, lå jeg foran Bloomberg.  For en dagtrader kan det være den lille 
fordelen som gjør om en tjener penger eller ikke.  Jeg har også opplevd å se hvor rakst 
selskaper som Nokia kan snu på nyheter.  Men nyheter er historie og rapporterte nyheter er 
ikke nyheter.  En som følger aksjen på Level II skjerm, kan dermed få raskere informasjon 
enn den som baserer seg på rapporterte nyheter.  For de smarte pengene er allerede nyhetene 
diskontert i prisen og straks bildet på skjermen endrer seg dramatisk, kan man for eksempel 
komme seg ut før man deiser i sikkerhetsnettet, stoppen utløses.   Det gjelder om å ha 
marginene på sin side.   
 
Noe av det mest avanserte verktøyet en ikke profesjonell trader som ikke har direkte linje til 
børsen kan få er Charles Schwab sin Cybertrader http://www.cybertrader.com  For de som 
dagtrader opsjoner, har deres Cybertrader Pro også Option Level II informasjon som vist i 
følgende skjermdump hvor opsjoner på QQQ overvåkes.  Det er ikke mangel på slike verktøy 
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på nettet.  Men man skal vite hva man abbonerer på.  Man betaler blant annet for 
programvare, realtidskurser, de enkelte handlene etc.  Men det kan være dyrt å kjøpe billig, så 
om man skal dagtrade for et visst minimumsbeløp i det amerikanske markedet, kan det fort bli 
lønnsomt å investere i noe av dette verktøyet.   
 
Et 10 x 10 heatmap for Nasdaq 100 Index tracking stocks.  Det er gratis hjelpemiddel for dem 
som allokerer dynamisk mot ulike indekser og futurene på disse indeksene.  Merk at kursene  
er forsinket. 
 
http://screening.nasdaq.com/heatmaps/Heatmap_ETF.asp
 
Et 10 x 10 heatmap for Nasdaq 100 bedriftene.  Det er glimrende gratis hjelpemiddel for dem 
som allokerer dynamsisk mot QQQ, Nasdaq 100 fond eller Nasdaq 100 futuren.  Merk at 
kursene også her er forsinket. 
 
http://screening.nasdaq.com/heatmaps/heatmap_100.asp
Pre market heatmap for bedriftene ovenfor.  Det er gir et godt bilde av hvordan Nasdaq 100 
bedriftene vil åpne. 
 
http://screening.nasdaq.com/heatmaps/heatmap_pmi.asp
 
Følgende to sider er også svært nyttige 
http://marketrac.nyse.com/detector/detector.html
http://www.timingcube.com/tribal_p/
 
4.  Leverandører av skreddersydde løsninger. 
 
Vi nøyer oss med å nevne noen verktøyer til hvor det første kan være meget lønnsomt for dem 
som roterer større porteføljer på fond innenfor en paraply,   http://www.visualtrader.com/# . 
Her får man Candle Stick analyse i reell kombinert med 
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informasjon for ulike sektorer.  “Gappet” opp for sektoren kasinoer er ikke overraskende når 
man samtidig ser de store grønne søylene for denne sektoren.  Det er denne sektoren som klart 
er ledende i øyeblikket. 
 
Fordelen med å benytte skreddersydd verktøy, er at profesjonelle investorer / tradere foretar 
handelen for en.  Selv om der kan være kostnader forbundet med rotering og fondsbytter (må 
sjekkes i hvert tilfelle) kan disse kostnadene helt eller delvis oppveies av mer 
kostnadseffektive handler i form av stordriftsfordeler.   En annen fordel er at man ikke kan 
tape mer enn innskutt kapital.  Det kan man om man shorter en indeks eller en aksje selv. 
 
Man får en oversikt over bear markeds, inverse og short fund på denne siden: 
 
http://bearmarketcentral.com/mutualfunds.htm
 
Der finner man også ticker for de ulike fondene.  Disse kan analyseres på Bigchart som aksjer 
og en del andre verdipapirer.   
 
Oppgave:   
Analyser de inverse fondene RYCDX og RYVNX  
               og de tilsvarende direkte fondene RYCCX og  RYVYX.  
               Finn først ut hvilke fond som følger OEX  S&P 100 Index og hvem som følger NDX 
               CBOE Nasdaq 100 Index.  Ville det ved enkel teknisk analyse vært mulig å  
               allokere dynamisk på måneds og ukesbasis?  Hvilken Gearing tror du er benyttet  
               mot indeksen?  Svaret finner du ved å klikke på prospektene på Rydex sin  
               hjemmeside. 
   
Rydex  http://www.rydexfunds.com/ har lenge levert såkalte inverse indeks fond.  Ideen er 
ganske enkel.  Er der et bear marked i indeksen, er der et bull marked i den inverse, dvs.  
1 / indeksen.  I USA, som er det mest komplette av alle aksjemarkeder, er det lett å kjøpe den 
inverse indeksen, for eksempel ved futures eller opsjoner mot indeksen.  Man kan også shorte 
indeksen ved ulike tracking stocks. 
 
 Deres konsept for dynamisk allokering består av to inverse og to direkte fond hvor man to 
ganger daglig amerikansk tid kan bytte kostnadsfritt mellom de fire fondene.  To følger 
Nasdaq 100 og to følger Standard & Poor  100 alle med en gearing enten direkte eller inverst 
med en faktor på 2.  Det vil si at om indeksene faller med 10 % stiger de inverse fondene med 
ca 20 % mens de direkte faller med 20 %.   Rydex leverer også såkalte Sector Rotation Fond, 
hvor man kan rotere på ulike sektorer.  Sammen med det verktøyet som er beskrevet i 
foregående avsnitt skulle man kunne tjene penger på å tidsberegne markedet og rotere på 
disse fondene. 
 
Invesdex leverer verktøy for dynamisk allokering, hvor man foreta handler hver halvtime 
mens det amerikanske markedet er opp og man kan “geare” med en faktor på tre enten direkte 
mot instrumentet eller inverst med instrumentet.  
 
http://www.invesdex.com/demo.html
 
Det neste skjermdumpen viser hvilke indekser man kan trade på mens markedet er åpent.  
Bildet etter det viser et eksempel på en simulert portefølje som har stått statisk allokert siden 
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høsten 2002.  I det simulerte eksempelet satte jeg inn USD 50 000 i Cash som vi ser får en 
meget lav rente, USD 25 000 mot Gull Futuren og USD 25 000 mot Nasdaq 100 futuren.  Vi 
ser at de siste dagene ville vi tapt ved å stå investert  i Gull, men i hele periden ville det vært 
en bedre investering enn å stå investert mot Nasdaq bedriftene.  Vi er her eksponert mot de to 
instrumentene med en positiv (dirkete) “gearing”.  Dvs at om vedkommende instrument stiger 
i verdi, oppnås en avkastning multiplisert med effektiv multiplikator, 2.56 og 2.77.   Hadde 
man “gearet” inverst (negativ multiplikator), ville man oppnådd en positiv avkastning om 
vekommende instrument falt i pris. 
     

 
 
 

 
 
Det neste bildet viser hvordan man foretar en dynamisk allokering.  I det bildet som er vist, 
står man initielt 100 % investert i kontanter, her USD.  Disse fordeler man da inverst faktor (-
3) på S & P 500 ut fra en oppfatning av at det amerikanske aksjemarkedet skal ned den neste 
halvtimen,  og direkte på Us Treasury Bonds, CHF sveitserfranc, COIL olje og gull med ulike 
prosenter og gearing.    
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5.  Noen aktuelle tickere på Bigcharts.com  
 
Nokia (Etter fallende volum på de ulike børsene)                                         
Nyse:  NOK 
Stockholm:  SE:NOKI  
Paris: FR:NOK 
Frankfurt: DE:870737 
London UK:NOK 
Amsterdam: NL:37181 
Stuttgart: DE:892885 
 
 
USA-  Noen speiselle fond det kan lønne seg å ta en titt på.  Kan gi en pekepinn om hvor de 
smarte pengene tar veien i USA.  Dette er direkte og inverse indeksfond, bear markeds fond 
etc.  Ticker til venstre (første med rødt).  Forklaring finnes på fondets hjemmeside.   Søk på 
Goggle eller Yahoo på fondets navn. 
 
Rydex 
RYCDX  Rydex Dynamic:Vn 100;C (FUND)   
RYVNX  Rydex Dynamic:Vn 100;H (FUND) 
RYCCX  Rydex Dynamic:Vc 100;C (FUND)   
RYVYX  Rydex Dynamic:Vc 100;H (FUND)  
 
RYCBX  Rydex Dynamic:Tm 500;C (FUND)     
RYCTX  Rydex Dynamic:Tn 500;C (FUND)     
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RYTPX  Rydex Dynamic:Tm 500;H (FUND)  
RYTNX  Rydex Dynamic:Tn 500;H (FUND)     
 
Potomac 
POTSX  Potomac:OTC/Short;Inv (FUND)  Invers til Nasdaq 100 
PSPSX  Potomac:US/Short;Inv (FUND)      Invers til S & P 500 
POSSX  Potomac Fds SML CAP SHORT (FUND)  Invers til Russel 2000 
PDOSX  Potomac Fds DOW 30 SHT INV (FUND)  Invers til Dow Jones Industrial Average  
 
 
Prudent Bear 
PBRCX  Prudent Bear Fund;C (FUND)  
BEARX  Prudent Bear Fund;No Ld (FUND)    
 
Leuthold 
 GRZZX  Leuthold:Grizzly Short (FUND)   
 
http://www.bearmarketcentral.com/mutualfunds.htm
 
Noen aktuelle indekser og indeks tracking stocks / fond.      
 
WLX  Wilshire 5000 Total Market Index (INDEX)    
 
85299Y63    Standard & Poor commodity index. 
 
IYM           iShares Dow Jones U.S.  Basic Materials Sector Index Fund 
 
IYR           iShares Dow Jones U.S.  Real Estate Index Fund (Salgsopsjoner hedge mot fall I det  
                 amerikanske bolig / eiendomsmarkedet)  
 
OIH           Merrill Lynch Market Oils Service Holders 
 
IYE            iShares Dow Jones U. S.  Energy Sector Index Fund. 
 
XLE          Select Sector SPDR Fund -  Energy Select Sector 
 
IBB            iShares NASDAQ Biotechnology Index Fund 
 
XBD          AMEX Securities Broker / Dealer (INDEX) 
 
HUI            Amex Gold bugs index. 
 
XAU           Philadelphia Gold Silver index. 
 
RTH           Retail Holders Trust 
 
DIA            Dow Jones Industrial (Tracking) thrust. 
 
SPY           Standard & Poor (Tracking) thrust. 
 
VTI  Vanguard Total Stock Market VIPERs  
 
QQQ          Nasdaq 100 Index  
tracking stock. 
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OEX  S&P 100 Index (INDEX) 
 
NDX  CBOE Nasdaq 100 Index (INDEX) 
 
Volatilitetsindekser. 
 
QQV            Volatilitet qqq. 
 
VIX              Volatilitet S & P 500 
 
VXN             Volatilitet Nasdaq 
 
 
 
Japan 
 
Nikkei 500                                       XX:1802948 
Nikkei 225                                       XX:1804610 
 
 
 
Bonds 
XX:1826788   Citigroup CORP BOND A (INDEX)     
JP:1988           Sho-Bond Corp (Tokyo) 
FABSX  First Amer:Corp Bond;S (FUND) 
FCBYX  First Amer:Corp Bond;Y (FUND)       
 
 
Treasury 
XX:1755990  Sweden OMRX TREASURY BI1000 (INDEX)    
XX:1755956  Sweden OMRX TREASURY BO1000 (INDEX) 
 
TYX               CBOE 30-Year Treasury Yield Index (INDEX)   
TNX               CBOE 10-Year Treasury Yield Index (INDEX) 
FVX               CBOE 5-Year Treasury Yield Index (INDEX)   
 
Valuta 
C_GBP  United Kingdom Pound (NONE)     
CBP  CBOE British Pound (INDEX)       
 
 
 
Edle Metaller – Noen selskaper.  
BGO 
NEM 
KRY 
CA:KRY 
ABX 
NMCOE 
LITS 
NDM 
GSDD 
SWC 
BOVKF 
USGL 
HVGO 
GSS 
TMIGF 
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IGCO 
NJMC 
ITF 
CGLD 
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