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1.  Innledning. 
 
“Når høyden på en bølge øker, øker massen eksponensielt.  Det samme gjør energien når 
den brytes.”      
 
De to figurene nedenfor mangler benevning på X og Y-aksen.  Men vi ser at grafene har 
noenlunde lik struktur.  Begge figurene viser kursutviklingen for en kjent indeks over ulike 
tidsperioder.   
  

 

 
Oppgave. 
Benevevningen på X-aksen er tid og på Y-aksen kurs. Den øverste har frekvens ukesdata, 
mens den andre har frekvens månedsdata.  Før du blar om til neste side, skal du gjette 
hvilken indeks som er fremstilt i de to figurene, og for hvilke tidsperioder.      
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Svar på oppgaven: 
• Indeksen som er fremstilt er Dow Jones Industrial Average (DJIA). 
• Tidsperiode for den øverste figuren, fra og med 1982 til og med 1994 og frekvens 

ukesdata. Lineær (absolutt) skala. 
• Tidsperiode for den nederste figuren er fra og med starten i 1896 til og med 1964 og 

frekvens månedsdata.  Semilogaritmisk (prosentvis) skala. 
 
Bildet på forsiden av denne boken er ikke bildet av en skogbrann, men av nordlys.  Nordlys 
som flammer over himmelen og en skogbrann som raser oppover fjellsiden har mye til 
felles med det fenomenet som er til stede i menneskesinnet når massene går amok, når 
bobleøkonomien er på sitt verste og mani og massepsykose er de ord som best beskriver 
fenomenet.  Nordlyset feier over natthimmelen og skogbrann som sprer seg oppover 
fjellsiden.  Økende vind og den farer over åskammen og ned i dalen.  Ta en titt på bildet en 
gang til.  De små bølgene som kruser vannflaten har form.  Skogen, trærne og grenene på 
trærne har form.  Dersom man bryter av en gren fra treet, er det ikke lett å skjelne den fra et 
mindre tre.  Skogen, treet og grenen har samme form, men skalaen og målestokken er ulik.  
Man sier at de er egenlike eller selvsimilære om man velger å bruke det mer presise ordet 
fra fraktalmatematikken.    
 
Strekning og folding er vel kjente begreper i matematisk kaosteori.  En deig strekkes, foldes 
knas, eltes og strekkes og foldes på nytt.  Skogbrannen raser oppover.  De som har gått i 
høgfjellet har kan hende opplevd å stige og stige.  Hvor er toppen? 
 

 
 
Kilde http://www.ataa.com.au/a_nc_boom_a.htm
 
Men stigningen i Nasdaq indeksen fremtrer som en liten bølge i forhold til den 1000 års 
bølgen hollenderne opplevde på 16 hundre tallet.  En aksjemarkedsboble starter fordi  

• det er en vedvarende etterspørsel som holdes oppe fordi 
• investeringsmotivene mister kontakt med underliggende økonomiske realiteter 
• som ender i et pyramidespill hvor de siste som deltar tiltrekkes av de tidligere 

investorenes suksess.     
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Pyramiden kollapser når de nye som kommer til ikke er mange nok til å holde 
etterspørselen oppe.  Tilbudet overstiger til slutt etterspørselen til gitt pris og toppen er 
nådd.  Rasjonalitet, eller irrasjonelt overmot?  Kall det hva du vil.  Studer figuren. 
 

 
http://www.cornerstoneri.com/home/interview_pt_2.htm
 
“Aside from manias, markets rarely abide one-sided opinions for long.” 
 
Robert Prechter, The Elliott Wave theorist January 9, 2004 side 2. 
 
Strekning, strekning, tilsynelatende i det uendelige.  Men en ting er sikkert, toppen nås før 
eller siden og fallet kan bli smertelig for mange.  Jeg husker et Tv program om Pepsi Cola 
og Coca Cola, hvor en representant for Coca Cola sa at vi har ikke gjort noe annet enn å 
selge farget vann, tilsatt sukker og kullsyre (og noen smaksstoffer).  Men prisen på Coca 
Cola er ikke urimelig i forhold til annen leskedrikk, og varemerket er verdt hundreder av 
milliarder kroner. 
 
Man er uenig om hvor mye tulipan løk boblen falt fra topp til bunn, men en ting er sikkert, 
da prisen var på sitt høyeste, kunne man kjøpe en bolig for en tulipanløk (avhengig av 
hvilken historiker man stoler på varierer prisen i dagens kjøpekraft fra USD 150 000 til  
1 500 000).  På bunnen var løken verdt det samme som en vanlig løk. 

"Sober nations have all at once become desperate gamblers, and risked almost their 
existence upon the turn of a piece of paper. To trace the history of the most prominent of 
these delusions is the object of the present pages. Men, it has been well said, think in herds; 
it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and 
one by one."  

Charles MacKay (1841). 
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Kilde: http://www.pacifier.com/~hjelman/still.htm
 
Ta en titt på bildet.  Det er en tulipanløk og mennesker har i historiens løp verdsatt den til 
verdien av en bolig. 
 
Målt i prosentvise termer har heller ikke svingningene økt.  Dow teorien benevnes ofte 
som bestefar til Elliott Wave prisippet eller Elliott Wave fraktalen som mye av denne 
boken skal dreie seg om.  I sin enkleste form sier Dow Teorien at reise- og transport-
virksomhet, her målt med Dow Jones Transportation Average (DJTA), er et barometer 
(leder) på den aktivitet som reflekteres i kursen på Dow Jones Industrial Average 
(DJIA).  Figuren viser at ledetiden ikke alltid er klar, men der er visse tendenser til at 
transportsektoren vender først, særlig er dette tilfelle ved den siste toppen.    

DOW Teorien.  DJIA (blå) og DJTA (rød kurve) 1896 - 2003.  Semilogaritmisk skala
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Forestill deg at du kommer med et romskip fra verdensrommet og lander et sted på 
norskekysten.  
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Kilde: http://aurora.physics.uiowa.edu/coast.html
 
 

 
 
 
Du fokuserer på en vik.   
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Etter hvert som romkapselen lander i viken, fokuseres bildet og du ser en ny lignende vik 
inni viken osv. helt ned til minste detalj hvor du ligger på knærne med forstørrelsesglass og 
studerer et utsnitt av noen centimeter strandlinje.   
 
Bølgene som bryter mot land kan også betraktes som en fraktal.  Disse eksemplene skulle 
gjøre det lettere å forstå at priser på verdipapirer som illustrert innledningsvis har fraktal 
struktur (de har samme form i enhver skala / frekvens fra sekunder til årtusener). 
 

 
 
Elliotts tilnærmelse til aksjemarkedet, minner svært mye om den kjente og meget 
suksessfylte amerikanske trader D. W. Ganns, jfr Droke (2001).  Han hevdet at aksjer som 
omsettes i frie markeder, følger en rytmisk bevegelse som følger de samme lovene som 
man finne mange steder i naturen. “Fractals everywhere”, er etter at fraktalmatematikken 
for noen tiår tilbake revolusjonerte matematikken, sikkert et dekkende begrep på det Elliott 
(1996) kalte “Natures Law.”     
 
Robert Prechter er vel den som har videreutviklet og raffinert denne teorien lengst.  
Sammen med A. J. Frost har han skrevet den boken som regnes som den offisielle og 
anerkjente kilde til Elliott Wave prinsippet jfr. Frost og Prechter (2000).  Robert Prechter 
har på bakgrunn av prinsippet utviklet en ny vitenskap Socionomics, jfr Prechter (1999) 
eller http://www.socionomics.org/. 
 
På denne siden kan man finne følgende korte forklaring på denne nye vitenskapen. 
 
“Socionomics is the science of history and soscial prediction.  It is field of study 
encompassing the origins and effects of an endogenous human social dynamic called the 
Wave Principle, a specific sequence of progress and regress that regulates the complex 
system of collective mood and social interaction.  It examines and forecasts market and 
social trends on this bases: that the character of social, political, cultural, financial and 
economic trends are the product of collective human psychology, which is based upon an 
unconscious herding impulse deriving from prerational portions of the brain.”    
 
Siden vi i denne boken skal konsentrere oss om markedets bølger, skal vi fokusere på den 
fraktalen Elliott oppdaget og beskrev i detalj for over 50 år siden.  Elliott sier at denne 
fraktalen er den mest effektive, om markedene skal vise så vel fremgang som svingning.   
Vi foregriper nå litt det som følger i kapittel 3 og sier at en 3-3 fraktal som vist i figuren 
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nedenfor vil gi svingninger, men ikke fremgang og vekst.  Den vil svinge rundt et 
stasjonært nivå vist ved  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den fete vannrette linjen. Og naturen velger som regel den mest effektive form.  Derfor ser 
vi ingen grunn til å drøfte en annen fraktal en den Elliott oppdaget jfr. Elliott (1996).  De 
fleste greier å lære seg alfabetet.  Prechter og Frost har raffinert, presisert og videreutviklet 
Elliott Wave prinsippet til å omfatte 13 (21) mønstre.  Elliott var bokholder og som sådan 
meget grundig.  Hans mønstre er mer gjenomarbeidet enn de tekniske mønstrene til andre 
analytikere, som er beskrevet av Bleivik (2003) i “Markedets Musikk”.    
 
2.  Et kort historisk tilbakeblikk.  Riktig skala. 
 
“Det noen tror er siste sjanse til å kjøpe, er i stedet siste sjanse til å selge. Der finnes 
perioder i historien hvor det eneste alternativet er kontanter i sikre (konservative) banker.” 
 
Et ordtak sier at man ikke kan se skogen for bare trær.  Man får bedre overblikk over 
skogen fra et fly enn fra en åpning inne i skogen.  Investorer er interessert i prosentvis 
avkastning, rate og ikke absolutt avkastning.  Med en indeks på 100, betyr 10 
indekspunkter 10 %, mens 10 indekspunkter bare betyr 1 % når indeksen ligger rundt 1000.  
Over korte tidsintervaller betyr ikke dette så mye.  Der er ikke så stor forskjell på 10 
indekspunkter når indeksen er 1000 eller 1100.  Men over lange tidsperioder blir forskjellen 
dramatisk.  I semilogaritmisk skala vil samme stigning på kurven bety samme prosentvise 
endring.  Men i lineær skala, som vist i figuren på neste side, blir dette helt fordreid.  Vi ser 
at boblen i 1920 og 1930 årene forsvinner om kursen plottes i lineær skala, men utviklingen 
fra 1995 fremstår som en gedigen boble i samme skala.  I semilogaritmisk skala fremtrer 
derimot korreksjonen i 1930 årene som en større boble enn den IT-boblen som sprakk i 
mars 2000.  Ja det kan endog hevdes at dersom kursen transformers til logaritmisk skala, så 
har man ikke hatt noen boble i 1990 årene i Dow Jones indeksen.  Den prosentvise 
stigningen er ikke sterkere enn i andre perioder i forrige århundre bortsett fra stigningen i 
1920 årene frem til toppen i 1929.   Dette fremgår av figuren øverst på neste side hvor 
indeksen er plottet for hele perioden til og med 2003.  Men bortsett fra noen kortere 
perioder med stagnasjon og nedgang, har vi hatt en eneste lang oppgang siden bunnen i 
1932.  Dette fremtrer tydelig når vi benytter semilogaritmisk skala.  Vil det si at 
aksjeboblen mange snakker om er et synsbedrag?  Eller kan vi etter denne lange oppgangen 
vente en nedgang?  Dow Jones Industrial Average, er en såkalt “Blue Chip” indeks, dvs. 
den representerer kremen av amerikanske selskaper.  Når den faller (eventuelt sterkere enn  
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Dow Jones Industrial Average 1896 til 2003.  Lineær skala
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 det generelle prisnivået), deflateres verdien av bærebjelken i amerikansk næringsliv.     

Dow Jones Industrial Average 1896 - 2003 Semilogaritmisk skala.
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Men verdien av disse selskapene kan også deflateres om prisnivået stiger sterkere enn 
indeksen.  Dette er uttrykt i den neste figuren 
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Kilde:  http://www.cross-currents.net 
 
"The U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic 
equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no 
cost. By increasing the number of U.S. dollars in circulation, or even by credibly 
threatening to do so, the U.S. government can also reduce the value of a dollar in terms of 
goods and services, which is equivalent to raising the prices in dollars of those goods and 
services. We conclude that, under a paper-money system, a determined government can 
always generate higher spending and hence positive inflation."  
 - Ben Bernanke, Federal Reserve Governor, late 2002 
 
Figuren overfor viser Dow Jones Industrial Average 1950 – 2003 justert for prisstigning på 
vanlige varer (inflasjon).  Den viser den reelle utviklingen i indeksen eller indeksen i 
konstante dollar som noen velger å kalle det.  Figuren viser på en dramatisk måte hvordan 
inflasjon kan spise opp en formue eller et verdipapir.  Dersom du i Januar 1966 kjøpte 
indeksen, eller det amerikanske markedet, ville denne investeringen i juli 1982 ha tapt 
73.2% i kjøpekraft.  Man ville nesten 20 år senere fått 73.2 % mindre for investeringen om 
man valgte å selge den på bunnen i 1982.  Etter denne tid skjer det motsatte frem til våren 
2000.  Vi får en kraftig sektorinflasjon i det amerikanske aksjemarkedet på over en 6-
dobling på under 20 år.  Vi får med andre ord en relativt kraftig vridning i de relative priser 
på aksjer i forhold til vanlige konsumgoder.  De som kjøpte indeksen i 1982 og satt med 
den til begynnelsen av 2000 satt på en gullkantet investering.  Pendelen har alltid en 
tendens til å svinge fra den ene siden og til den andre og ofte får man en overreaksjon.  Den 
korreksjonen indeksen nå er inne i, er etter noens mening, i sin første fase, men den må 
komme.  Etter overoptimisme følger overpessimisme.  Slik er menneskenes natur, deres 
adferd som samlere.  Håp fører til grådighet som ender i frykt, panikk og til slutt 

 11



resignasjon.  Budskapet ovenfor er klart, skal du studere de lange trendene, må du bruke 
riktig målestokk 

• Semilogaritmisk skala for å få frem prosentvis utvikling og avkastning. 
• Justert for inflasjon for å belyse verdipapirets utvikling i kjøpekraft. 

 
Dow Jones Utility Average (DJUA) har bare data fra og med januar 1929.  Denne er vist 
sammen med de to andre indeksene i den neste figuren.  Denne indeksen er ikke noe 
pålitelig barometer på den bredere indeksen, men vi ser at den på et tidelig tidspunkt varslet 
det dramatiske fallet på Dow Jones indeksen i 1987, jfr. loddrett stiplet linje.  I figuren 
fremtrer ikke dette så dramatisk. 

DJIA (blå), DJTA (rød) og DJUA (grønn) 1929 til 2003.  Semilogaritmisk skala.
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Tabellen øverst på neste side, viser de største daglige prosentvise endringene i Dow Jones 
indeksens historie.  På en dag, i 1914 falt indeksen med 24 %, mens den største stigningen 
skjedde den 15. mars 2003.  Vi ser at der er asymmetri mellom fall og stigning.  Fallene er 
mer dramatiske.  Dette er et vanlig fenomen ved finansielle tidsrekker, den tilhørende 
empiriske fordelingen er asymmetrisk, venstreskjev og haletung.  Tabellen viser også hvor 
galt det blir å sammenligne absolutte og prosentviser endringer, når tidsperioden man 
sammenligner over er lang. For eksempel utgjorde et fall på hele 685 punkter et prosentvis 
fall på vel 7 % den 17. september 2001, mens et fall på 17.5 punkter den 12. desember 1914 
representerte et prosentvis fall på nesten 25 %.  Når man skal betrakte aksjemarkedets 
utvikling på lang sikt, er det som nevnt viktig at man ser utviklingen gjennom de riktige 
brillene, nemlig i semilogaritmisk skala.  Noen ganger må man endog benytte inflasjons-
justerte priser i semilogaritmisk skala for å få frem den prosentvise endring i reelle priser.  
Dette blir særlig viktig i perioder med sterk inflasjon.  I perioder med svak eller ubetydelig 
inflasjon blir det ikke så stor forskjell (over kortere tidsperioder) på nominelle og reelle 
priser.  De siste årene har ikke inflasjonen vært så sterk i vesten, så det blir ikke så galt å 
benytte nominelle priser.  Vi studerer i denne lille boken aksjemarkedets bølger, og da blir 
det det viktigste.  Frost og Prechter (2000) drøfter dette nærmere på side 72 i sin bok.  Man 
skal også merke seg følgende utsagn fra side 207 i boken. 
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Date Close Net Chg % Chg  Rank Date Close Net Chg % Chg 
03/15/33 62.10 +8.26 +15.34  1 12/12/1914 54.00 –17.42 –24.39 
10/06/31 99.34 +12.86 +14.87  2 19/10/1987 1738.74 –508.00 –22.61 
10/30/29 258.47 +28.40 +12.34  3 28/10/1929 260.64 –38.33 –12.82 
09/21/32 75.16 +7.67 +11.36  4 29/10/1929 230.07 –30.57 –11.73 
10/21/87 2027.85 +186.84 +10.15  5 06/11/1929 232.13 –25.55 –9.92 
08/03/32 58.22 +5.06 +9.52  6 12/18/1899 58.27 –5.57 –8.72 
02/11/32 78.60 +6.80 +9.47  7 12/08/1932 63.11 –5.79 –8.40 
11/14/29 217.28 +18.59 +9.36  8 14/03/1907 76.23 –6.89 –8.29 
12/18/31 80.69 +6.90 +9.35  9 26/10/1987 1793.93 –156.83 –8.04 
02/13/32 85.82 +7.22 +9.19  10 21/07/1933 88.71 –7.55 –7.84 
05/06/32 59.01 +4.91 +9.08  11 18/10/1937 125.73 –10.57 –7.75 
04/19/33 68.31 +5.66 +9.03  12 01/02/1917 88.52 –6.91 –7.24 
10/08/31 105.79 +8.47 +8.70  13 27/10/1997 7161.15 –554.26 –7.18 
06/10/32 48.94 +3.62 +7.99  14 05/10/1932 66.07 –5.09 –7.15 
09/05/39 148.12 +10.03 +7.26  15 17/09/2001 8920.70 –684.81 –7.13 
06/03/31 130.37 +8.67 +7.12  16 24/09/1931 107.79 –8.20 –7.07 
01/06/32 76.31 +5.07 +7.12  17 20/07/1933 96.26 –7.32 –7.07 
10/14/32 63.84 +4.08 +6.83  18 30/07/1914 71.42 –5.30 –6.91 
03/15/07 81.33 +5.10 +6.69  19 13/10/1989 2569.26 –190.58 –6.91 
06/20/31 138.96 +8.65 +6.64  20 08/01/1988 1911.31 –140.58 –6.85 

Kilde:  http://www.djindexes.com/downloads/high_low_lights.xls
 
"The inflation that accompanied the Supercycle advance in stock prices from 1942 caused 
the current (i.e., actual) and constant dollar (i.e., adjusted for inflation) stock indexes to 
take radically different paths for the first time in history of the United States.” 
 

DJIA 1898 - 2003 omgitt av 20 måneders Bollinger Bånd.  Semilogaritmisk skala.
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DJIA 1898 - 2003 omgitt av 20 måneders  2.5 % og 97.5 %  percentilbånd.  Semilogaritmisk skala
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Figurene ovenfor viser DJIA fremstilt i semilogaritmisk skala omgitt av Bollinger Bånd og 
egenkonstruerte (assymmetriske) persentil bånd, jfr. Bleivik (2004a) for en mer utførlig 
forklaring og flere eksempler.  Den største forskjellen på disse to båndene er hvor fort 
båndene tilpasset seg kursen på indeksen ved korreksjonen i 1929 – 1932.  Bollinger båndet 
drives av volatilitet, mens persentil bånd med medianen som midtpunkt, drives av halene i 
den empiriske fordelingen til verdipapirprisen.     
 
Det er ganske vanlig å omgi indekser med bånd eller kanaler, som for eksempel 

• Moving Average (MA) Envelopes. 
• Price Channel 
• Bollinger Bands. http://www.bollingerbands.com/ 
• Regresjonskanaler. 
• Aksellerasjons Bånd http://www.bigtrends.com/ 
• Sigma Bånd http://www.traderiskmanagement.com/ og http://www.forextrm.com/ 
• Stool Bånd http://www.capitalstool.com/index.htm  og 

http://www.capitalstool.com/anals702/72202.hm 
 
Valutakurser og renter har en tendens til å bevege seg innen slike bånd.  Kombinert med 
Elliott Wave analyse og andre tekniske indikatorer kan dette være et kraftig verktøy.  Dette 
behandles nærmere i en egen bok “Markedets giganter – renter og valuta.  Handel i ulike 
bånd”, se Bleivik (2004a).  De tre første indikatorene er tilgjengelige på Bigcharts.com.  
Aksellerasjonsbåndet er forklart og illustrert i Boken Dynamisk allokering, med tilhørende 
Excel Regneark med kort manual.  For en forklaring på de andre båndene vises det til den 
nevnte boken hvor også de egenutviklede Percentil Båndene er forklart.  Bollinger bånd er 
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symmetriske bånd om et glidende gjennomsnitt drevet av +/- x antall ganger 
standardavviket (vanlig mål på volatilitet og risiko.)   Dette er inspirert av 
normalfordelingen hvor +/- 2 ganger standardavviket dekker 95 % av sannsynlighetsmassen 
for verdipapirpris(endringen).  Det er imidlertid vel kjent at verdipapirpris(endring)er ikke 
er normalfordelte jfr. figur 18.1 side 281 hos Bleivik (1996).  Bare i et av de regimene som 
beskrives der, et tilfeldig gang regime, er fordelingen noenlunde normal.  Fordelingen er 
ofte skjev og haletyngden er større enn for normalfordelingen.  Bollinger (2001) er så vidt 
inne på dette, men nøyer seg med å bruke ulike faktorer når standardavviket multipliseres 
ut fra gjennomsnittet, jfr. side 54.  Se for øvrig side 116 til 117 for Bollingers 
motforestillinger mot Elliott Wave prinsippet.  Jeg er usikker på hvor godt Bollinger har 
forstått dette prinsippet.  Det er ikke gjort i en fei å bli en god Elliott Wave analytiker.  
Noen blir det aldri. 
  
 
“Elliott wave” analyse som denne boken i hovedsak skal dreie seg om, er en analyse som 
det er bedre å kunne ingen ting, enn lite av.  Undertegnede har sett omtale av “Elliott wave” 
analyse av personer som ikke har forstått de meste elementære reglene.  “Elliott Wave” 
analyse er et bokholderi som reduserer et i utgangspunktet uendelig antall tilfeller, mønstre 
om man vil, til et håndterbart antall tilfeller.  Det er på en måte et filter som filtrerer bort 
noen mulige bevegelser i en aksje eller et marked til noen mer sannsynlige.  Dermed 
forkaster prinsippet teorien om at aksjekurser kan betraktes som en tilfeldig gang prosess.  I 
stedet for den effisiente markeds-hypotesen, bygger de således på en mer generell hypotese, 
fraktalmarkedshypotesen, jfr Bleivik (1996) og litteratur som er nevnt der.  Det vil med 
andre ord si at de forutsetter at verdipapirpriser har fraktal struktur, som beskrevet 
grundigere i neste kapittel.  Grovt sett bygger denne teorien på at verdipapirpriser følger en 
5-3 fraktal hvor 5 bølger skjer i retning trenden og tre bølger korrigerer denne bevegelsen 
og går dermed mot trenden.   Denne 5-3 strukturen finnes igjen på enhver frekvens, dvs. 
viser samme struktur om man betrakter kursens bevegelse på ticker nivå som på 
millennium nivå, dvs priser som er notert over århundreder.  Der er variasjoner rundt dette 
hovedmønsteret, og prinsippet reduserer antall aktuelle mønstre til 13 enkle og 8 
kombinasjoner, i alt 21 mønstre. 
 
Det å telle bølger på ulike frekvenser - grader - blir svært viktig for en som anvender 
prinsippet og en som følger for eksempel Dow Jones Indeksen basert på “Elliott Wave” 
prisnippet, kan nesten på timen si hvor man befinner seg i det amerikanske aksjemarkedets 
historie.  Dette er unikt og selv om prinsippet har sine kritikere, har det også sine 
tilhengere.  Benytter man teorien på brede markedsindekser, gir det en unik oversikt og 
føling med hvor markedet er i  

• Det helt korte perspektivet, timer og dager. 
• Det mellomlange perspektivet, uker, måneder, kvartaler og år. 
• Det helt lange historiske perspektivet som strekker seg over 10 år og decennier. 

 
I prioritert rekkefølge forutsetter en som anvender “Elliott Wave” prinsippet at  
 

• Kursens retning kan forutsis med en viss sannsynlighet. 
• Bølgens grad kan forutsis med en viss sannsynlighet. 
• Kursbevegelsene har konstant form som kan variere i tidsutstrekning. 
• Tiden for når en oppgang eller korreksjon er avsluttet, kan forutsis med mer enn 50 

% sannsynlighet. 
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3.  Fraktaler. 
 
“Dersom du og andre ikke forstår markedet, kan du regne med at det er en del av en 
korreksjon nedover og da særlig et rally mot den fallende trenden (en B-bølge).” 
 
I et langt nok perspektiv, er aksjemarkedet om menneskeheten fortsetter å eksistere i sin 
nåværende form, på vei oppover, selv om det for kortere eller lengre perioder kan korrigere 
nedover som vist i nedenstående figur.  Den lange trenden er, bortsett fra noen  
mindre eller større korreksjoner nedover, stigende fra tidenes morgen.  Denne bevegelsen 
kalles progressiv (“bull”) når den peker oppover.  Peker den nedover som vist i slutten av 
den kortere bølgen, kalles den regressiv (“bear”).  En bølge som går mot en regressiv kalles 
proregressiv (“bear market rally”). En hel markedssykel består av 5 + 3 = 8 bølger.    Denne 
5-3 strukturen ble avdekket av den amerikanske aksjemarkedsanalytikeren Ralph Nelson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 

Progressiv - 
bølge. 
Lang trend 
over årtusener. 

Regressiv - bølge. 
Kortere periode. 

5 3

Proregressiv bølge.
Mot trenden av 1 
grad høyere 

Kurs 

Elliott i mellomkrigstiden.  Elliott Wave prinsippet har denne 5-3 strukturen som sin 
grunnleggende form.  I moderne matematisk terminologi er det en fraktal og fraktaler 
finnes over alt i naturen.  En fraktal har egenlik eller selvsimilær struktur, dvs lik struktur i 
enhver skala.   Det er avdekket at aksjekurser og andre verdipapirpriser har slik struktur. 
Figuren nedenfor er klippet fra Elliott Wave Theorist 9. januar 2004.  Når du har lest denne 
boken, vil denne figuren være enkel å forstå.  Elliott Wave analyse passer best på  
frie markeder, hvor aktiviteten er et mål på menneskenes skapende virksomhet, frykt og 
grådighet.  Den er dermed et barometer på massepsykologi.  Det er vanskelig å predikere 
hva en enkelt investor gjør, men ikke hva en gruppe investorer gjør.  Den 
massepsykologien som blant annet reflekteres i Dow Jones Indeksen, har form.  Det er 
hovedbudskapet i Elliott Wave fraktalen.  Siden aksjekursen har fraktal struktur, kan en 
figur hvor aksebenevningene er tatt bort vise aksjemarkedets utvikling 
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• Det siste kvarteret på ticker grad. 
• De siste timene på sekund grad 
• De siste minuttene på dag grad. 
• De siste dagene på års grad osv. 
  

Det kan være litt vanskelig å forstå det matematiske begrepet fraktal, så la oss gjengi noen 
kjente fraktaler og se hvordan de fremkommer.   Vi begynner med en stor likesidet trekant.    

 
 

   
 

 
 
Stjernen fremkommer ved å dele en av sidene til trekanten i tre like store deler og fjerner 
den midterste delen.  Denne delen erstattes med to like lange linjestykker som det man 
fjernet.  Man gjør dette med alle tre sidene på trekanten og stjernen fremkommer.  Vi ser at 
taggene på stjernen har samme struktur som den opprinnelige trekanten man startet med.  
Man gjør det samme en gang til, og den andre figuren fremkommer.  Tredje og ikke minst 
fjerde gang får man en figur som minner svart mye om et snøflak og den kalles da også et 
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Koch snøflak, oppkalt etter den personen som konstruerte den første gang.  Dette er et 
glimrende eksempel på en fraktal som har samme struktur i enhver skala.  Dersom vi 
studerer den siste figuren med en lupe, vil vi om vi fokuserer riktig se en del av en likesidet 
trekant.  En annen kjent fraktal, Sierpinski triangelet som er vist nedenfor fremkommer ved 
å dele hver side i en  
 

      
 
likesidet trekant som ovenfor i tre like store deler.  Deretter fjerner man den midterste biten 
som vist i neste figur.  De tre gjenværende trekantene behandles på samme måte og den 
tredje figuren fremkommer.  Etter mange nok iterasjoner fremkommer Sierpinski trekanten, 
eller Sierpinski teppet som figuren også er kalt.  Rent teoretisk kan man fortsette oppdeling- 
en i det uendelige i stadig finere triangler.  Det er viktig å være presis med begrepet egenlik 
eller selvsimilær.  Med det menes at to objekter har samme form.  For eksempel vil ikke de 
to r e to er det    
 
 

ektanglene som er vist nedenfor, være egenlike, men de nest

 
e nøye på så langt og bredt som det røde.  

 
 
 
 
 
S  det blå rektangelet.  Du vil se at det er to ganger 
Vi sier at sidene står i forhold til hverandre og at forholdet er 2 : 1.  Figuren nedenfor viser 
en likesidet pyramide hvor vi har brukt samme metode som ovenfor på hver side. 
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Det er uendelig mange fraktaler og formene man finner i naturen, kan ofte fremstilles som 
enkle fraktaler, dvs. ved relativt enkle matematiske formler.  Et eksempel er vist nedenfor 
hvor forgreningen på bladet produserer en fraktal.  River man av en bit, ligner den hele 
bladet.   

Vi vender nå tilbake til en studie av aksjekurser.  Figuren 
nedenfor er klippet fra Elliotwave.com og viser 5-3 
fraktalen vi løselig beskrev i begynnelsen av dette kapitlet i 
større detalj.  Vi ser at figuren inneholder tre typer tall og 
bokstaver.  Noen er omgitt av en klammeparentes [ ], andre 
av en vanlig parentes ( ) og noen uten parentes.  Dette har 
noe med graden av fokusering å gjøre.  Vi ser at [1] befinner 
seg på toppen av figuren [2] nederst til høyre.  På dette 
nivået har vi således to bølger, den motive opp til [1] og den 
korrektive ned til [2].  Teller vi tallene i parentes (1), (2), 
(3), (4) og (5) opp til toppen ved [1], utgjør dette 5 bølger 
hvor bølgene i den motive retningen (1), (3) og (5) opp til 
toppen igjen er delt inn i 5 bølger merket 1,2,3,4 og 5.  De 
korrektive bølgene (2) og (4) mot trenden av en grad høyre 

er igjen delt i tre bølger (a) (b) og (c) på samme måte som den korrektive bevegelsen fra 
toppen [1] ned til slutten av figuren ved [2].  Men så merker vi at bølgen fra (5) ved toppen 
og ned til (a) også består av 5 bølger 1,2 ,3 ,4 og 5.  Dette må man mekre seg.  Den motive 
bevegelsen trenger ikke nødvendigvis være oppover, men den går alltid i samme retning 
som bølgen av en grad høyere, trenden, i dette tilfellet fra (5) til (a) og denne er i dette 
tilfellet nedover.  Bølgen fra (a) til (b) som i dette tilfellet korrigerer bølgen fra (5) til (a), er 

s 
at (ideelle) motive bølger bestå tår av 3 
delbølger.  Dette prinsippet kan
ulik grad hvor de minste er byg i 
en egenlik eller fraktal struktur
mens de minste går over noen f
 

nå mot den fallende trenden av en grad høyere, og består dermed av 3 bølger a, b og c.  Dv
r av 5 delbølger, mens (ideelle) korrektive bølger bes
 anvendes i enhver tidsoppløsning eller skala og bølgene har 
geklossene for de større dvs. av høyere grad.  Dermed har v
.  De største bølgemønstrene spenner over århundreder, 
å minutter.             
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Det er påvist at finansielle tidsrekker har fraktal, men ikke kaotisk struktur, jfr Bleivik 
(1996) og de kilder som der er oppgitt.  Siden dette ikke skal dreie seg om (matematisk) 
kaos, men om den spesielle Elliot Wave fraktalen, skal vi nøye oss med en meget kort 
beskrivelse av et kaotisk system, siden det er nær sammenheng mellom kaos og fraktaler.  
Et kaotisk system gir alltid opphav til (lever på) en fraktal, men ikke alle fraktaler er 
forbundet med kaos.  Kaos resulterer med andre ord i en fraktal, men ikke omvendt. 
 
Uten å begrunne dette nærmere så innebærer kaos i vitenskapelig forstand 

• Ekstrem avhengighet av utgangspunktet. 
• Årsak og virkning er ikke proporsjonal. 
• Ikke linearitet. 

 
De som ønsker en utdypning av disse påstandene henvises til Bleivik (1996) eller disse 
sidene på internet. 
 
http://www.pha.jhu.edu/~ldb/seminar/index.html
 
http://hypertextbook.com/chaos/
 

n enkel matematisk ligning, den logistiske er med hell brukt til å predikere dyre 
ende 

enne ligningen kan løses for ulike verdier av r ved å starte i et gitt punkt, X0.  For r 
 får vi to 

løsn e , får vi en ny splitting i 4 og så, 8 og 
dere r eget interessant, vi får uendelig mange 
løsninger, eller kaos.  Dette er vist i figuren på neste side.  I denne figuren har vi vist 

sninger av ligningen som en funksjon av r langs den horisontale aksen.  Vi ser den rette 
r 

erverer følgende: 
• Der er vinduer i det kaotiske området.  Det vil si at der er periodiske løsninger av 

n i det alt vesentlige er løsningen 
kaotisk når r passerer 3.57. 

e området.  Det vil si at der er løsninger som 
forekommer oftere enn andre. 

n fraktal.  

t kaotisk system, som den enkle ligningen ovenfor, lever altså på en fraktal, men som vi 
n fraktal ikke nødvendigvis er forbundet med et 

aotisk system.  Dette er det viktig å ha klart for seg nå vi sier at verdipapirpriser har fraktal 

E
populasjoner.  De som ikke liker matematikk kan hoppe over formelen og den etterfølg
korte forklaringen og gå rett på figuren.  Den logistiske differens ligningen er gitt ved 
følgende enkle formel 
 
Xn+1 = r Xn(1 – Xn) hvor r er en konstant. 
 
D
mindre enn 3 får vi en løsning.  Når r=3, skjer det noe interessant.  Plutselig

ing r, en såkalt bifurkasjon.  Når r øker videre
tte  16 løsninger.  Ved r=3.57 skjer det noe m

lø
linjen som starter i r=2.5 splittes i to ved r=3.00, deretter i 4 osv.  Det kaotiske området e
skyggelagt.  Vi obs

ligningen når r ligger mellom 3.57 og 4.  Me

• Der er striper i det kaotisk

• Ved en nærmere undersøkelse av det kaotiske området vil vi se at det er e
Deler av området, studert under lupe, oppfører seg som hele området.  Det er 
selvsimilært eller har fraktal struktur. 

 
E
har nevnt ovenfor er det viktig å huske at e
k
struktur.  Det betyr ikke at systemet er kaotisk i matematisk vitenskapelig forstand.  
Ukyndige som strør om seg med begreper, kan her gå i surr. 
 
Begrepet fraktal leder også til begrepet fraktal- eller ikke heltallig dimensjon.  Hvilken  
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Kilde:  http://www.pha.jhu.edu/~ldb/seminar/logdiffeqn.html 
 
dimensjon har en svamp eller en korall? Har de samme dimensjon som boksen de kan 
legges oppi, dvs. euklidsk dimensjon 3?  Det har de ikke.  Koch snøflaket som er beskrevet 
ovenfor har for eksempel (fraktal) dimensjon 1.26 som ligger mellom dimensjonen til en 
linje med dimensjon 1 og et plan med dimensjon 2.  Dets omkrets er også uendelig, men det 
omslutter et endelig område.  Siden norske kysten er en fraktal, er altså lengden av vår 
kystlinje uendelig, men flateinnholdet er selvsagt endelig.  
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Figurene ovenfor som er klippet fra følgende side på nettet 
http://www.eclectasy.com/Fractal-Explorer/index.html
er eksempler på hva som kan produseres på en dataskjerm med moderne fraktal 
matematikk.  Begge figurene har likhet i enhver skala, de er med andre ord fraktaler, mye 
mer avanserte fraktaler enn den enkle Elliott oppdaget i verdipapirpriser.  
 
4. Elliott wave prinsippet.   
 
“Irony is a law of the stock market and it is once again on our side.” 
 
Robert Prechter The Elliott Wave Theorist 28. Oktober 2003 side 10. 
 
Figuren nederst på side 19 viser to idealiserte Elliot Wave bølger bestående av 8 mindre 
bølger som igjen er bygget opp av 5 eller tre mindre bølger alt i alt 34 mindre bølger.  
Virkeligheten er ikke så eksakt.  Trær som har fraktal struktur har ikke eksakt samme 
struktur som grenene det er bygget opp av, men en gren fra et bjørketre minner mye mer 
om treet den stammer fra enn et grantre minner om et bjørketre.  Man kan ikke vite om 
grenen er brukket fra et større tre eller om det er et lite tre som er brukket nede ved roten.  
Elliott Wave analyse er en øvelse i sannsynlighetsberegning.  I teorien kan en aksjekurs ta 
en hvilken som helst retning, der er uendelig mange muligheter.  Elliott Wave prinsippet 

estår i å redusere disse mulighetene til et håndterbart endelig antall hvor noen mønstre 
 grad av forutsigbarhet består 

b
inntreffer med større sannsynlighet enn andre.  Etter fallende
Elliott Wave prinsippet i å fastslå 

• Retning. 
• Grad – telle bølger i ulik skala. 
• Nivå. 
• Mønster eller form. 
• Tid. 
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En som benytter dette prinsippet vil kunne fastslå hvor markedet befinner seg til enhver tid, 
vs.  hvilken bølge av hvilken grad som er under veis.  Han vil ha et overordnet bilde som 

ver minutter.  Dette 
jør Elliott Wave analysen ganske unik.  En Elliott Wave analytiker vil alltid vite hvilke 

t 

ll marked.”  De anbefalte kjøp og stå i ro (“buy and 
hold.”)  Og de fikk rett, men selv deres (etter manges mening helt ville) prognose på at 
Dow Jones indeksen ville toppe ut et sted mellom 3000 og 4000 viste seg for pessimistisk.  
Og i sin bok fra 1995, jfr.  Prechter (1995), prognostiserte han at toppen ville nås i dette 
åre  tittelen på boken, antyder står nå det amerikanske 
aksjem rste nedgangen i historien.  Etter et super “bull marked” følger 
ærmest som en naturlov, en korreksjon, et super “bear marked.”  I et slikt marked vil “buy 

d
kan strekke seg over år ned til den minste detalj som kan strekke seg o
g
trend eller mer presist bølge som er under veis av høyere grad.  
  
Nå kan man hevde at der er uendelig antall (permutasjoner for å bruke et mer presist 
matematisk begrep) måter å telle bølger på som vist i figuren nedenfor.  Noen vil kanskje 
med en viss rett hevde at tellingen i figuren til venstre er like riktig som den til høyre.  
Poenget er at da benytter man ikke Elliott Wave prinsippet, men et annet prinsipp.  Men 
noen ganger kan et mønster som er under veis være så vanskelig at det ikke kan sees før de
er ferdig.  Strekning og folding gjør at det kan ta lang tid før et mønster er på plass.  
Prechter og Frost (2000) gav i første utgave av denne boken en bemerkelsesverdig 
prognose om at det amerikanske aksjemarkedet sto foran en langvarig oppgang uten 
sidestykke i historien, et super “bu

t, fem år for tidelig.  Som
et foran den støarked

n
and hold” som vi er tutet ørene fulle av fondsforvaltere og andre optimistiske analytikere 
med en “bullish bias”, være rene katastrofen.  I sin neste bok, jfr. Prechter (2002) viser han 
hvordan man kan forberede seg på denne langsiktige nedgangen og tjene på den.  En av de 
strategiene han anbefaler er dynamisk allokering, jfr.  Bleivik (2004).  Formen på 
kursbevegelsene er konstant, men den kan forlenges og strekkes og tidspunktet når et 
vendepunkt inntreffer er langt vanskeligere å fastslå enn at det kommer.  Form går foran 

e som 
n 

 

tid.  Men ingen analyse har 100 prosent rett.  Hadde det funnes en slik analyse, ville d
benyttet den etter hvert kunne akkumulere all formue på jorden, og finans var redusert til e
eksakt disiplin og ikke en disiplin i sannsynlighetsberegninger.  Noen ganger er imidlertid
så mange aspekter ved 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

a
1

b
2

3

  a 

b 

c 
4 

a 

A 
c 

b

c
B 

C 

Ikke Elliott Wave analyse                                            Elliott Wave analyse 
5
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analysen på plass, at man nesten kan si eksakt når et vendepunkt skjer.  Kombineres dette 
med annen teknisk analyse som elliottistene gjør, blir det et meget kraftig verktøy i 
analysen av det generelle aksjemarkedets utvikling.  En aktuar hos Alfred Berg fortalte meg 
n gang at om de hadde 55 % rett i sine analyser, så tjente de penger.  Ut fra det jeg har sett 
v  Elliott 

a

money manageme  korreksjoner, spesielt B og D bølger er 
anskeligere n motive bølger i ing trenden.  På Grand Supercycle grad, har vi i 2004 
est sannsynlig en bølge 4 korreksjon av en langsiktig oppgang.  vil vi på 

uperc  B, C mønster eller variasjoner av dette som
ycle grad vil vi d rmed få 5 (eller variasjoner derav) bølger ned til A siden dette er en 
evegelse med trenden på supercycle grad ned til A.  Fra B til C vil vi få lle
er ) a,b,c bø er op til B siden denne bevegelsen på denne 

en ned til A. ette er vår overordnede bilde som vist i figuren nedenfor.  Det er 
ke så viktig om dette er en 2, eller 4 korreksjon, ettersom en i følge elliotistene 

an ko e til å gå over mer enn 100!! år.  Den som lever f  se og for vårt formål holder 
t å operere på cycle grad og vanligvis lavere.  Men det kan være greit å ha de lange 

endene i bakhodet.  Budskapet er klart.  USA står foran et langsiktig “secular bear 
arket” hvor det som har skjedd i Japan hittil vil fremstå som en “picknick”.  Og den første 

orreksjonen som inntraff i 2000 er bare et lite forvarsel, akkurat som flere mindre 
r 

 

 

 
 
 

e
a Robert Prechter og de andre som jeg anser for de offisielle representantene for

ve prinsippet, så har de ingen problemer med å slå denne prosenten.  Dermed er det en W
lønnsom analyse i følge aktuaren hos Alfred Berg, antagelig om den kombineres med  
“ nt”.  En annen ting er at
v  en retn
m   Dermed
s ycle nivå få et A,  forklart nedenfor.  På 
c e
b  3 (e r variasjoner 
d av lg p 

  D
graden korrigerer den motive 

bevegels
ik  bevegels
k mm år
de
tr
m
k
jordskjelv innevarsler det store.  Mange snakker om ny inflasjon.  Inflasjonen er død hevde
elliottistene og deflasjonen er allerede på gang.  Det er også det vanlige i historien at
perioder med inflasjon avløser perioder med deflasjon.  Forfatteren av denne lille boken, 
som har skrevet hovedoppgave om inflasjon på sosialøkonomisk institutt på Universitetet i   
 
Korreksjon av Grand Supercycle grad [  ], supercycle grad 
(  ) og cycle grad. 
 
[III]?? 
 
( V ) 
 
 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( A ) 

   ( B ) 

Vi er her et eller annet sted.!! 

     ( C ) 
     [IV] 
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et, jfr.  Bleivik (1976).  Der er jeg som mange andre inne på aOslo, kan skrive under på d

inflasjon hovedsakelig er et 
t 

monetært fenomen, selv om jeg i dag mener at analysen som 
tatt i hovedoppgaven er for enkel.  I så henseende er den lange vedvarende 
sperioden etter andre verdenskrig snarere unntaket enn regelen.  Fra mars 1945 til 

li 1946 opplevde Ungarn sin andre periode med hyperinflasjon, det absolutte motstykket 
de den månedlige prisstigningen maksimum 

 ja hold deg fast, en månedlig rate på 41.9 x 1015.  Dette er månedlig og ikke årlig rate.  
flasjonen var på sitt verste, jfr.  Cagan (1956) 42 000 000 000 000 000 % per måned.  

rise d andre ord med 42 billiarder ( 1 mi liarder) prosent per måned.  I 
like tilfeller har det monetære systemet brutt sammen.  Pengene har mistet sin verdi og 
ytteøkonomi n får ordnet opp i system .  Prisene stiger så fort at fra man får 
evet en eventuell lønn til man kommer på postkontoret som ligger i samme bygning (og 
an er en amerikansk sprinter), så er kjøpekr erke.  Cagan 
rmulerte følgende samme
/P) og forventet inflasjonsrate (E). 

n (M/P) = - a E,      hvor a e stant. 

vordan denne sammenhengen arter seg i perioder med hyperinflasjon slik Cagan 
nalyserte den er skissert i figuren nedenfor.  Den viser at ettersom
rventningen om ytterligere prisstigning (E) øker, høyre akse, så avtar 

ontanter, venstre akse.  Sedlene blir knapt verdt papiret de er skrevet på.  Der er en direkte 
obling mellom seddelpressens kapasitet og prisstigningen.  Prisstigningen blir frikoblet fra 
n økonomi i krise og inflasjonen er redusert til et rent monetært fenomen.   Men nå

r heller ikke så integrerte som 
a som 
 er 

ble fore
inflasjon
ju
til deflasjon, i forrige århundre.   I juli 1946 nåd
på,

vD
P

s. in
llion milne steg me

s
b  overtar til ma et
h
m
fo

aften av lønnen redusert til et frim
nheng mellom etterspørselen etter real kasse (real pengemengde 

M
 
L r en positiv kon
 
H
a  prisene stiger og 
fo etterspørselen etter 
k
k
e  er 
budskapet det motsatte, vi står foran en periode med deflasjon og da blir pengene mer 
verdt.  Under inflasjon skjer det en overflytting av verdier fra kreditor til debitor.  Utsagn 
av typen,  “inflasjonen finansierte boligen” uttrykker dette.  Det motsatte vil kunne skje 
under kraftig deflasjon.  Robert Prechter jr.  har en prognose at når bunnen nås ved C i 
figuren ovenfor, vil man kunne kjøpe en bolig til 10 % av dagens verdi.  Dermed vil en 
rente på 1 prosent på en gjeld på 1 million bli det samme som 10 prosent på 100 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forventet inflasjon.  (E) Real 
kasse 
M/P 

- a E 

 
 

ette er “worst case scenarios”.  Boligmarkedene eD
aksjemarkedene, men det som eventuelt kommer til å skje i USA, er et varsel om hv
vil kunne skje andre steder.  Hvor lang tid korreksjonen vil vare og når den inntreffer
også uvisst, men flere analytikere snakker om en boble i det amerikanske aksjemarkedet.  
Under deflasjon skulle altså figuren ovenfor snus. 
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Forventet prisfall 
(deflasjon).  (E) 

Real 
kasse 
M/P 

- a E 

  
 
Ettersom rspørselen etter kontanter og på bunnen av C 
ølgen, er k tanter det eneste finansielle instrument som etterspørres.  Bare de dyktigste 
aderne er igjen, banker har gått overende og derivater er det ingen som lenger vil utstede 
 de er for risikable.  Vi har malt fanden på veggen for å skissere det verste som kan skje 

g mini max prinsippet går ut på at man skal minimere sannsynligheten for det verste 

 krisen øker i omfang søker altså ette
b on
tr
da
o
utfallet. 
 

 
 
Den siste figuren viser et idealisert  Elliott Wave mønster for S & P 500 indeksen fra Grand 

upercycle top [III] i mars 2003 til bunnen en eller annen gang over eller under hundre år 
frem i tid ved [IV].  Dette er en korreksjon av impuls bølge [III] fra cirka 1780 til 2000.  
Dersom denne figuren bare viser noe av det markedet vi står foran, er en ting sikkert.   
Markedet kommer til å svinge og dynamisk allokering vil i perioder være det beste.  Nær 

S

bunnen vil kun kontanter etterspørres.  “Cash is king.”  Men denne bunnen kan ligge langt 
inn i fremtiden og underveis vil der som nå (1. februar 2004) være mange oppganger som 
vil karakteriseres som  “bull markets,” selv om den riktige betegnelsen er prodegressivt 
eller  “bear market rally”  om man fokuserer på riktig grad.  Man kan si at når B bølgen 
kommer på Super cycle grad gjelder det å delta.  Dette er som vi har vært inne på de 
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vanskeligste markedene å forstå.  Man kan være ganske viss på at om noen analytikere og 
andre hevder at dette markedet er  “cracy”, det er umulig å forstå, så er det en B (D) bølge 
av en eller annen grad.  Slike bølger er de man aller helst skal unngå å komme for sent inn i 
da man kan bli fanget i en bjørnefelle (“bear trap”) som vist i figuren nedenfor.  
Analytikere og fondsforvaltere skriver om det nye “bull” markedet og den ukyndige (som 
regel mannen i gata) lokkes inn nær toppen ved (B) i figuren til venstre.  Like etterpå raser 
kursen og vedkommende blir bedt om å stå, da dette etter et 20 års super bull marked er den 
overordnede investeringsfilosofi.  Er vedkommende riktig uheldig og tidfester 
vendepunktene i markedet maksimalt dårlig, vil han kaste inn håndkle ved bunnen i C og 
løpe rett fra bjørnefellen inn i oksefellen.  Han går ut for så å oppleve at markedet tar av.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 å 
s 

e 

 

 
 
 
 
Aldri mer skal han inn i aksjemarkedet og budskapet formidles til barn og andre.  
Disiplinert Elliott Wave analyse, kan gi et holdepunkt, selv om de ikke alltid er best i 
tidfestingen av vendepunktene.  På helt kort sikt vil det være bedre å benytte metodene som
er beskrevet i de to bøkene  “Markedets musikk” og  “Dynamisk allokering.”  Men 
elliottistenes budskap kan det være greit å ha i bakhodet.  Det aller beste er for eksempel
vite hvilken bølge som er underveis på Cycle, Primary og Intermediate grad.  Kombinere
dette med annen teknisk analyse som beskrevet i de andre to bøkene, er man på sikrer
grunn og blir ikke overrasket om det begynner å svinge eller markedene stuper.  De som 
brukte et slikt apparat greide å komme seg ut før nedgangen i 1987 og i mars 2000.  
Varsellampene, indikatorene lyste rødt.  Hva ville du valgt av følgende situasjoner? 

• Stått i kontanter i en periode med lav inflasjon eller deflasjon? 
• Stått i ro i aksjemarkedet med mulighet for mangedobling av pengene, men også en

større enn normal risiko for kraftig fall? 
• Kunnet tidfeste markedet med en treffprosent på ca 60 og vekslet mellom kontanter 

og aksjer? 
 
Riktig bilde trenger heller ikke være til stede samtidig i alle grader av trenden.  Da er 

Bjørnefelle ved en 
(B) topp. 

Oksefelle ved en  
(C ) bunn. 

løsningen å fokusere på de(n) graden(e) som er tydeligst.  Fraktal matematikken var ikke 
jent på Elliot r svært oppt ne at 5-3 fraktalen var den 

kt  over det.  En bølge gir ikke svingninger.  To og tre bølger er også 
r lite til å skape svingninger og progresjon.  Seks bølger, tre progressive og tre regressive 

il skape s n ikke fremgang.  Det  svinger 
ndt et nivå.  ed er 5-3 fraktalen den mi ur

k ts tid, men Elliott va att av å begrun
rå uren.  Tenkdende stru
fo
v vingninger, me vil gi en stasjonær struktur som
ru Derm nste og enkleste strukt en som skal til for å 
skape både fremgang og svingninger.  Det er den mest effektive formen og naturen velger 
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ofte den mest effektive formen.  En elv renner ikke oppover og den velger det enkleste leiet 
edover. 

 
 
 
La  
nivået, har den har form som figuren ovenfor.   Vi ser at figuren på side 19 viser denne i 
tørre detalj.  Figuren er egenlig eller en fraktal.  Tar vi bort korreksjonen fra 5, består den 

et  

lliott me le, Supercyc
termediate, Minor, Minute, Minuette og Subminuette.  Den fineste graden eller den 

tørste pløsningen om man vil, skjer på ticker nivå, mens den øverste graden dateres 
enes morgen.  På Grand Supercycle nivå inntraff toppen i mars 2000, så her er 

en bø  korrigerer bevegelsen helt fra 1780, til mars 2000, nemlig bølge 4 (??) 
nderveis.  Bølgen er dermed degressiv, og kan som vi har vært inne på, om elliottistene 
ar rett, komme til å strekke seg over 100 år og mer.   Der har vært  “bear” markeder av 
ngre varigh om man går lenger tilbake i historien, jfr. Frost og Prechter (2000) side 150.   

n
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

3

4

A

1

C 

 2 

oss nå bryte opp figuren nederst på side 19.  Går vi opp en grad fra det mest detaljerte 

s
av 5 bølger som vist i neste figur.  Siden strukturen er fraktal, kan vi i teorien fortsette 
nedover i finere detalj og oppover i større skala i det uendelige.  For praktiske formål regn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

3

1 4

 2 

 
E d 9 grader av bølger,  Grand Supercyc le, Cycle, Primary, 
In
s  op
tilbake til tid
d lgen som
u
h
le et 
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Når bunnen av Grand Supercycle bølge 4 nås, starter den femte bølgen opp til den endelige 

 
 

an denne notasjonen fravikes.   Grand Supercycle grad. 

Grand Supercycle toppen og da vil vi ha den første bølgen av en grad høyere, Millennium 
bølge 1.  Over denne er en kulturell bølge underveis og over denne igjen en epoke bølge. 
Som nevnt, siden strukturen er fraktal, er der i teorien intet øverste eller nederste nivå.  Man
mangler bare data.  Følgende notasjon er vanlig, for de ulike gradene, men som vist i 
figuren på side 19, hvor det blant annet er benyttet tall og bokstaver i klammeparentes [ ], 
k Vi vil benytte [  ] om
 

 
 
Bølger av primary grad kan gå over år og bølger av subminuette over timer.  En daytrader 
vil dermed fokusere inn på minute, minuette og subminuette grad, mens en som driver me
dynamisk allokering, jfr. Bleivik (2004) vil være opptatt av primary, intermediate og min
grad. 

d 
or 

 
Der er to bølgetyper  

• Motive som alltid består av 5 mindre bølger og 
• Korrektive som består av 3 bølger eller variasjoner derav. 

 
Der er også to bølgefunksjoner ved at enhver bølge tjener en av to bevegelser 

• Aksjon og 
• Reaksjon. 

 
Hvorfor skiller man så mellom bølgetyper og bølgefunksjon? Er ikke det det samme?  Nei, 
alle reaktive bølger er av korrektiv type, men alle aktive bølger er ikke motive.  Motive 
bølger beveger seg alltid i samme retning som trenden av en grad høyere, mens korrektive 
beveger seg mot denne trenden.  For å gjøre dette klarere, går vi igjen tilbake til figuren sist 
i forrige kapittel og klipper ut følgende del, som er vist øverst på neste side.  Siden 
bevegelsen av en grad høyere, fra (5) til (A) er nedover, vil denne bestå av 5 mindre bølger 
siden retningen er motiv, med trenden av en høyere grad.  (A) til (B) korrigerer denne 
bevegelsen og består derfor av 3 bølger siden denne bevegelsen er korrektiv, mot trenden 
av en grad høyere.  En bølge kan dermed forlenge bølgen av en grad høyere eller forstyrre 
den.  Aksjonære bølger, eller trendbølger beveger seg alltid i samme retning som bølgen av 
en grad høyere som den er en del av.  En reaksjonær, eller mottrend bølge, beveger seg  
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lltid i motsatt retning av bølgen av en  grad høyere som den er en del av.   

rste figuren i kapittel 3 og figuren nedenfor, er alltid en motiv bølge underveis om vi 
efinner oss på høy nok grad, millennium i dette tilfellet og vi er alltid et eller annet sted i 

struktur, bølge 4 på Grand Supercycle nivå i dette tilfellet.  Det er 
bar e plette sykelen bestående av 5  
 

 
 

g 3 korr tive bølger.  Dermed kan vi på sett og vis si at denne 5-bølgestrukturen 
gger lle andre former etter hvert som markedet utvikler seg.  
evegelsen er alltid på høyt nok nivå progressiv så lenge me
åværende form.  Egentlig finnes d r i aksjemarkedet i vår 

(5) 
 5 2 

(B) 
 C 

4 
1 A

3 
B

  5 
(A) 

a
 
Det er meget viktig at man har forstått denne fraktale strukturen riktig, så vi prøver å 
klargjøre den enda mer før vi går over til detaljene i Elliott Wave prinsippet.  Som vist i den 
aller fø
b
en progressiv 5-bølge 

e v d å gå ned i større detalj det er bruk for den kom

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
motive o ek
li utenpå (“override”) a
B nneskeheten eksisterer i sin 
n er ikke krakk og krise
terminologi, men bare korreksjoner.  Krakket i 1930 årene var bare en korreksjon på 

[1] 

 [2] 

[3] 

[4] 

En motiv bølge på millennium nivå. 

                            [5] 
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supercyle nivå av en oppgang som hadde vart fra ca 1840.  Motive bølger består alltid som
vist i figuren av 5 mindre bølger, mens korrektive bølger består av tre mindre bølger eller 
variasjoner derav.  Motiv type benyttes både om fembølge mønsteret og om komponentene
som beveger seg i samme retning, dvs. bølge 1, 3 og 5.  De kalles motive fordi de driver 
markedet i samme retning som trenden.  Korrektive bølger benyttes om alle mottrend 
bevegelser som forstyrrer trenden, dvs. bølge 2 og 4 i figuren ovenfor.  Jeg minnes min tid
som matematikkstudent på matematisk institutt på Bl

 

 

 
.  En medstudent fortalte en 

ang at det fantes to typer matematikere, de som  ikke kunne telle.  
et viste seg at han skulle få smertelig rett da jeg oppdaget Elliott Wave prinsippet.  Det 
iktigste med Elliott Wave prinsippet er å kunne telle bølgene riktig på ulik grad.  Noen 

ave analytikere 
ver sin figur over en aksjekurs og lar dem gå inn i hvert sitt rom og analyserer den, hevdes 

 på 

   

                           

          
           
          
   

ryter man en av disse tre reglene benytter man ikke Elliott Wave analyse, men en annen.  

 

elser.  

indern
g  kunne telle og de som
D
v
hevder at Elliott Wave analysen ikke er vitenskapelig.  Gir man 10 Elliott W
h
det av onde tunger at de vil komme ut med 12 svar.  Jeg har selv sett skrekkeksempler
personer som har kritisert Elliott Wave prinsippet uten en gang å kjenne de mest 
fundamentale reglene.  Elliott benyttet følgende regler for det overordnede 5 mønsteret. 

• Bølge 2 går ikke forbi starten av bølge 1. 
• Bølge 3 er aldri den korteste aksjonære bølgen av 1, 3 og 5. 
• Bølge 4 skal ikke overlappe bølge 1. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
  
 
  
 
  
 
B
Det står ikke at bølge 3 er den lengste, men at den ikke er den korteste og det er noe helt 
annet.  Er bølge 5 lengst, må dermed bølge 1 være kortere enn bølge 3 for at reglene
ovenfor ikke skal brytes. 
 
Dette er ikke lett og ingen har sagt at det skal være lett å forstå aksjemarkedets beveg
Som om ikke dette er nok, er dette bare det mest fundamentale i Elliott Wave analysen.  
Den består av en rekke mønstre, regler og retningslinjer, som blir klarere etter hvert.   
 
Dersom man bryter noen av reglene, benytter man ikke Elliot Wave prinsippet, men en 
annen analyse.   
 

1

2 

  3 

  4 

Feil telling.  Bølge 4 
overlapper bølge 
1. 

 med 

1

  2 

3

4 

Feil telling.  Bølge 3 er 
kortest. 

35 

1
(1) 

2

(2) 

Riktig telling.  Opp en 
grad. 
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Vi skal nå gå mer i detalj.  Samtlige figurer i dette kapittelet, med engelsk tekst, er om ikk
noe annet er sagt klippet fra 

e 
http://www.elliottwave.com/

 
I figuren øverst på neste side har vi gjengitt en komplett markedssykel som  

• på øverste nivå består av 2 bølger, en motiv bølge I og en korrektiv bølge II. 
• På neste nivå av 8 bølger, fem [1], [2], [3], [4] og  [5] opp til I og tre  ned til II, [A]

[B] og [C]. 
• På neste nivå av 34 bølger, 5 ganger (1), (2), (3), (4) og (5) og 3 ganger (a) (b) og

, 

 
c sjonen av 13.  Det er denne figuren som 
l

• ærmere, ser vi at de motive, i retning 
trenden av øverste grad (fallende fra I til II), består av 5 m mererte 

utgjør de 144 
bølgene en idealisert, komplett Elliott Wave m

( ),.  Impulsen består av 21 bølger og korrek
b e vist på side 19.  
Dersom vi studerer bølgene av grad ( ) n

indre ikke num
bølger og de korrektive mot trenden består av 3 bølger.  Tilsammen 

arkedssykel.   
 

 
 
Elliott Wave prinsippet sier med andre ord at finansmarkedene beveger seg i sykler som 
består av en fembølge primær fase (tre opp avbrutt av to ned) etterfulgt av en trebølge 
reaksjon (ned-opp-ned).  Som tidevannet stiger og synker, stiger og synker aksjekurser. 
Noen ganger skjer det på stille hav, andre ganger under kuling, storm og orkan.  Kreften
om ligger bak fl

 
e 

o og fjære, månens magnetiske tiltrekningskraft på jorden, er sterkere enn 

    
 enhver skala, fra kortsiktige 

kommer en 
uren, 

den me
me e
alt er det 13 enkle mønstre og 8 sammensatte.  Bølgene finnes i to utgaver, en for et “bull” 

s
de som er til stede i en orkan.  Men flo og fjære vil ikke synes når orkanen herjer som verst, 
ihvertfall ikke i Norge, men sikkert i England hvor forskjellen på flo og fjære er mye større. 

eretter starter en ny trend.  Dette mønsteret gjentar seg iD
minutt til minutt bevegelser til den overordnede markedstrenden.  Dermed frem
ideell 5-3 fraktal struktur som vi nå skal studere nærmere.  Dette er den ideelle strukt

st sannsynlige om man vil.  Korreksjoner er aldri 5 bølger, mens motive bevegelser 
d tr nden ofte består av 5 bølger.  Men der er variasjoner rundt denne strukturen.  Alt i 
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og f
“bear” 
 
Mo e

• 

en or et “bear” marked.  Dersom vi ikke beskriver begge, fremkommer for eksempel 
markeds utgaven ved å invertere den tilsvarende “bull” markeds utgaven.    

tiv  eller trendbølger (dvs. med trenden av en grad høyere) består av to typer 
Impulser hvor en eller maksimum to av bølgene kan være forlenget og oftest er d
bølge 3 som er forlenget.  De kan også være 

et 
trunkerte.     

Diagonale triangler (kiler) som består av 3 – 3 – 3 – 3 –3 bø• lger om bølge 5 
(“ending”) er forlenget og av 5 – 3 –5 –3 –5 om bølge 1 (“leading”) er forlenget.  
Det første mønsteret antyder uttømmelse, mens det siste som forekommer i bølge 
1 indikerer styrke eller fortsettelse.  Mønstre som består av tre delbølger antyder 
alltid uttømmelse, mens mønstre som består av fem delbølger antyder fortsettelse.  

 
De figurene som gjengis nedenfor er siden justert og tellingen er endret i ettertid, når 
mønstrene er falt på plass.  Dette er nok et eksempel på at elliottistene tar feil i sine 
analyser.  Men markedet har vært vanskelig for alle.   
 
“In this case, we misidentified the degree of the rally from the October 2002 lows.  It’s 
Primary wave 2 instead of Intermediate degree move, which was our original view.” 
 
Utdrag fra Financial Forecast side 1 2004 fra Elliottwave.com.  
 

 
 
Her er figurene gjengitt for å vise hvordan ulike bølger kan se ut, for å lære bølgemønstre
med andre ord.  Det tjener også som eksempel på hvordan analysen justeres når møn

 
stre 

ller på plass.  Om analysen er riktig, er her av underordnet betydning. 

Figu  
under ve nges ved at motiv 
inter nget 
ved at m

fa
 

ren ovenfor viser at primary bølge [3] (vi bruker klammeparentes i stedet for sirkel) er 
is i S & P 500 ukentlige data.  Vi ser at denne bølgen forle

mediate bølge (1) og (2) er fullført og bølge (3) er underveis. Denne er igjen forle
otiv, minor bølge 1 og 2 er fullført og bølge 3 er underveis.  Vi har altså en 
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forlenge
ord en fo  
i tvil om

lse av primary bølge [3] hvor intermediate bølge (3) igjen er forlenget.  Med andre 
rlengelse av en forlengelse og det er ikke uvanlig at dette skjer i bølge tre. Er man
 tellingen, kan det endog være lønnsomt å anta at bølge tre er forlenget.  

 
En annen type forlengelse av en impulsbølge er vist i den neste figuren. 
   

 
 
Her består den motive impulsbølgen i Nasdaq 100 indeksen av 9 mindre bølger.  Dette er 

ke så tilfeldig som man skulle tro. Er det slik at man kan telle 5, 7, 9 og 11 bølger med  
 

i 
g det gir opphav til 

i bølger i stedet for de vanlige 5.   Her er det ikke vanskelig å se at bølge 7 er forlenget.  

 
 

ik
samme sannsynlighet?   Den overveidende del av impulsive bølger har minst en eller annen
form for forlengelse.  Vi har nå sett to typer forlengelser.  Noen ganger er komponentene 
en forlenget bølge av noenlunde samme varighet og amplityde (utslag) o
n
Andre ganger kan det være vanskelig å se hvilken bølge som er forlenget.  Under Elliott  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
4 

5
Bull marked trunkering 

3

2 
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wave prinsippet er imidlertid det irrelevant, siden en telling av fembølger har samme 
tekniske betydning som en telling av 9.  Impulsbølger kan også være trunkerte.  Det betyr  
at bølge 5 ligger lavere enn bølge 3 ved en topp og over bølge 3 ved en bunn.  Dette 
forekommer ofte etter en svært sterk bølge tre.   En trunkering for et “bull” marked er 
skissert i figuren nederst på foregående side.  Man har en tilsvarende for et “bear” marked, 
hvor bunnen ved 5 ligger høyere enn bunnen ved 3, i et fallende marked (trend av en grad 
høyere).  
 
I figuren nedenfor har vi vist såkalte “ending” diagonale triangler i impuls bølge (5).  Vi ser 
at et diagonalt triangel i impuls bølge (5) er et toppende signal når trenden er stigende og et 
bunnsignal når trenden er fallende.  Det er på sett å vis en siste krampetrekning før 
retningen endres.  

“                                                
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 

“Bull” markeds ending diagonalt 
triangel i bølge 5.  De 5 delbølgene 
er delt opp slik:  
3 – 3 – 3 –3 – 3  

“Bear” markeds ending diagonalt 
 triangel i bølge 5.  De 5 delbølgene e
 delt opp slik 
 3 – 3 – 3 – 3 – 3                           

r 

 (A) 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledende diago
 megafon type (ekspa
 delt op slik: 5 – 3 – 5 – 3 - 5 

nalt triangel i bølge 1 eller A 
av ndert).  Delbølgene 

3 er p 

 
 1 

4 

2 
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Et “leading” diagonalt triangel forekommer derimot i impuls bølge 1eller korrektiv bølge A
(når denne

 
 går med trenden av en grad høyere) og er da et fortsettelses mønster i og med at 

pulsen fortsetter oppover etter korreksjonen i bølge 2 (B).  Figuren nederst på foregående 

riangel 
    

 
Vi skal nå studere korreksjoner nærmere.  Generelt er korreksjoner mer kompliserte enn 
motive bølger.  Grunner er at motive bølger beveger seg med trenden, mens korreksjoner 
beveger seg mot trenden av en grad høyere.  Dette gjør den ikke uten problemer.  Jfr.  at 
bølger som slår mot land har en mer komplisert struktur enn bølger på åpent hav hvor de 
ikke møter motstand.  I det bølgene slår mot land knuses de til skum, en svært komplisert 
irreversibel struktur som beskrives med svært kompliserte matematiske relasjoner.  Elliott 
Wave korreksjoner er heldigvis ikke så kompliserte, men i motsetning til de to typene 
impulsive bølger består korreksjonene av 4 typer 

• Zigzag (5-3-5)  inkluderer tre typer, enkle, doble og triple. 
• Flat (3-3-5)  inkluderer tre typer, regulære, ekspanderte og løpende. 
• Triangler (3-3-3-3-3) omfatter fire typer hvorav tre er av kile typen (stigende, 

fallende og symmetrisk) og en av megafon type (revers symmetrisk eller utvidende). 
• Kombinasjoner som d e og triple tre. 

im
side viser den typiske 5 – 3 – 5 – 3 – 5 oppdelingen i bølge (A) som er en første bølge i en 
korreksjon mot en fallende trend.  Triangler kan være av kile type som vist i den første 
figuren på foregående side eller av megafon typen som vist for “leading” diagonalt t
i den neste figuren.

et er to typer av, nemlig dobl
 
Alt i alt er der således 3+3+4+2= 12 typer korrektive mønstre. 
 
 

 

Korreksjon: 
Enkel “Bull” marked 
zigzag 5-3-5 

 
 
 

 

Korreksjon: 
Enkel “Bear” m
zigzag 5

arked 
-3-5 
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I figuren ovenfor ser vi eksempel på en trippel “bull” markeds korreksjon.  Så vanskelig 
kan altså en korreksjon være.  Den består som vist av i alt 45 delbølger av laveste grad og 
11 bølger av en grad høyere.  Egentlig er dette en kombinasjon av zigzags, men regnes ikke 
blant kombinasjoner som vi kommer til nedenfor. 
 
Regulær “bull” markeds flat 3-3-5 

C 
(Z) Korreksjon:  Trippel  “bull” marked zigzag. 

Øveste grad fra topen til Z: 3 – 4 – 4 = 11 bølger 
Lavere grad: 5 – 3 – 5 – 3 – 5 – 3 – 5 – 3 – 5 – 3 – 5 =  
6 x 5  + 5 x 3 = 30 + 15 = 45 bølger.  

 

 

 
 
 
Regulær “bear” markeds flat 3-3-5 
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Som vi ser, er en “bear” markeds flat invertert i forhold til en bull markeds flat.  I figuren 
nedenfor har vi vist utvidende (ekspanderte) typer.  Dersom vi hadde en Grand Super  
 
Ekspandert bull markeds flat 3-3-5 
 

 
 
Ekspandert “bear” markeds flat 3-3-5 

 
 
Løpende “bull” markeds flat 3-3-5 

 
 
Løpende “bear” markeds flat 3-3-5 
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Cycle topp i mars 2000, vil Nasdaq indeksen kunne komme til å stige til over toppen nær 
5000 i mars 2000 om korreksjonen er av ekspandert flat type.  At den er av flat type er mer 
annsynlig enn at den er av zigzag, ettersom retningslinjene (“the guidelines”), som vi     

til loven om alternering
s
kommer til i et senere kapittel viser .  Siden den forrige 
orreksjonen på 1700 tallet var av zigzag type, kan vi nå vente en korreksjon av flat type.  

Om den blir ekspandert, regulær eller løpende er et annet spørsmål. 
 
En flat korreksjon pleier å inntreffe når den overordnede trenden er sterk, så den går ofte 
foran eller følger etter en forlengelse.  Jo sterkere den underliggende trenden er, jo kortere 
tenderer den flate korreksjonen å være.  Innenfor en impuls, er fjerde bølge ofte en flat.  
Den forekommer sjeldnere i bølge nummer to. 
Av disse tre korreksjonene er den løpende den minst vanlige.  Styrken i den nærliggende 
impulsbølgen er viktig når man mener å stå overfor en løpende flat korreksjon og den ser 
bare ut til å forekomme i sterke og raske markedet.  Man må  
n korreksjon skal klassifiseres som en løpende flat. 

Som vist i neste figur har man fire typer horisontale triangler tre av kile type og en av 
megafon typen.  Som vi ser er alle av typen 3-3-3-3-3.  Den øverste er symmetrisk, neste 
har flat bunn, den neste flat topp og den siste er inverst symmetrisk eller utvidende som en  

k

 derfor være ganske sikker om
e
 

   

megafon.  Et triangel synes å reflektere en balansering av ulike krefter som resulterer i en 
sidelengs bevegelse som ofte går hånd i hånd med avtagende volum.  Vi ser at i motsetning 
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til zigzag og flat inneholder horisontale triangler 5 bølger A-B-C-D-E som hver består av 
tre delbølger.  Etter et triangel fortsetter trenden (impuls bølgen) oppover i et “bull” marked 
og nedover i et “bear” marked.  Korreksjoner er som tidligere nevnt ofte mer kompliserte 
enn impuls bølger.  Dette fremgår av de neste figurene.  En kombinasjon består 
typer korreksjoner som zigzag, flat og triangler.  Som ved doble og triple zigzags, benevnes
de enkle mønstrene W for første, Y for neste og eventuelt Z for siste

av enklere 
 

 mønster.  Hver av 
isse mønstrene består som vist i figuren nedenfor av tre bølger.  Enhver reaktiv bølge,  d

 
“Bull” marked kombinasjon:             “Bull” marked kombinasjon 
To flate 3 –   4.                                   Tre flate 3 –  4  – 4  

   
 
merket X, kan ta et hvilket som helst korrektivt mønster, men oftest er det en zigzag.  I den
neste figuren er andre mønster i kombinasjonen en zigzag mens første mønster er en flat.   

 

 
“Bull” marked kombinasjon: 
3 – 3 – 5 –3 – 5 – 3 – 5  
 

 
 
I den neste figuren vises en kombinasjon av en flat og et triangel.  Tilsvarende “bear” 
markeds kombinasjoner er inverterte. 
 
“Bull” marked kombinasjon: 
3 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3  
 

 
 

ombinasjoner er vanligvis flate av natur.  Grunnen er at det aldri synes å være mer enn en K
zigzag i en kombinasjon (unntaket er her kombinasjoer av zigzags som ikke regnes som 
kombinasjoner).  Der er heller ikke mer enn et triangel i en kombinasjon og siden triangler 
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går forut for den endelige bevegelsen i den større trenden, ser det ut til at kombinasjoner 
gjenkjenner denne egenskapen.  Dermed forekommer triangler i kombinasjoner bare som 
den endelige bølgen i en dobbel eller trippel tre. 
 
Siden doble eller triple zigzags har en skarpere retning i sin trend enn den sidelengs 
bevegelsen i en kombinasjon, kan doble eller triple zigzags karakteriseres som ikke-
horisontale kombinasjoner.    
 
Impulsbølger har 5 bølger med utvidelser som leder til 9, 13 og 17 bølger etc.  En 

7 og 11 bølger etc.  Triangler 
synes å være unntaket selv om de kan telles som en triple tre bestående av i alt 11 bølger. 
 
Det er som vi ser en kvalitativ forskjell mellom seriene 5, 5 + 4, 5 + 4 + 4, 5 + 4 + 4 + 4 
som leder til 5, 9, 13, 17 motive bølger og de korrektive 3, 3 + 4, 3 + 4 + 4, 3 + 4 + 4 +4  
som leder til 3, 7, 11 og 15 bølger. Så dersom en intern telling er vanskelig, kan man noen 
ganger komme til en fornuftig konklusjon bare ved å telle a ll bølger.   Har man telt til 9, 
3 og 17 med noen får overlappinger, så er bevegelsen mest sannsynlig motiv.  Har man 

g korrektive krefter.   

Korreksjon:  Ekspandert “bear” marked flat (A, B,C). 
 

korreksjon består av 3 bølger med utvidelser som leder til 

nta
1
derimot telt til 7, 11, 15 etc. med en rekke overlappinger, er bevegelsen mest sannsynlig 
korrektiv.  Hovedunntaket er diagonale triangler av begge typer som er hybrider av motive 
o
 
5. Noen eksempler.   
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Impuls:  Diagonalt triangel (1, 2, 3, 4, 5) i bølge (5). 
 

 
 
La oss nok en gang ta en titt på figuren som ble drøftet i forrige kapittel.  Den skisserer et 
av flere mulige forløp for den store “Bear” markeds korreksjonen av Grand Supercycle 
grad.  Mest sannsynlig er det som vi har vært inne på, at den blir av flat type, ekspandert,  
regulær eller løpende eller kombinasjoner med en flat.  
  
Ettersom bølge [II] var en zigzag, sier retningslinjene (“The guidelines”) at bølge 4 ikke 
skal være en zigzag.  Som det fremgår av denne figuren er korreksjonen (a), (b), (c), (d) og 
(e) et symmetrisk horisontalt triangel dvs. av kile type.   Som det også fremgår av figuren, 
vil det svinge kraftig frem til bunnen ved [IV] og mange vil kunne komme til å oppleve 
kraftig frustrasjon ved å tro at nå er bunnen nådd.  På øverste grad er det en “bull” markeds 
korreksjon, siden det er den fjerde bølgen i “The grand supercycle” tilbake til starten på 
begynnelsen av 1700 tallet.  På en grad høyere er en Millennium bølge underveis og den 
avsluttes ikke før Grand Supercycle bølge [V] er avsluttet en eller annen gang i fremtiden.  
Siden bevegelsen fra [III] til [IV] er nedover, vil dette fortone seg som et mega “bear” eller 

ktigere et mega regressivt marked.  Det består idealisert av to kraftige oppganger som kan ri
vare flere tiår og som av mange vil bli kalt “bull” markeder, selv om den riktige 
betegnelsen er proregressive markeder eller “bear” market rallies.   Oppganger i et super 

secular”) “bear” marked.  Bunnen på dette vil ikke vi oppleve om elliottistene får rett, 
en kan hende våre barnebarn.  Figuren viser bare et av flere aktuelle, idealiserte forløp.  
ndre mulige forløp, jfr Prechter jr. (1996) side 71 kan være 

• Andre typer triangler for eksempel – ekspandert triangel (megafon). 

(“
m
A

 42



• Ulike typer flat. 
• Doble eller triple tre. 
• Andre typer korreksjoner. 

 
Uansett hvordan forløpet blir, er det lite sannsynlig at det vil bli enkelt og det kan som sagt 
komme til å svinge mye.  De som forstår trenden og svingningene i dette markedet er 
morgendagens vinnere.  I det langsiktige (“secular”) “bear” markedet som skisseres på 
Elliotwave.com vil “buy and hold” komme til å bli en katastrofe.  Dynamisk (tidfestet) 
allokering er stikkordene.  De som ikke tar skrekken av at det ofte går utfor bakke og at det 
vil svinge, vil kunne utnytte dette til sin fordel og få god avkastning av sin risiko kapital.
 

 
 
 

Robert Prechter's svar er enkelt: 

"The key to Elliott Wave patterns is that the market goes three steps forward 
for every two steps back. If you do not get scared by the two steps back, and 
if you are not euphorically confident after the third step forward, you're 
light years ahead of the pack." 

I et fallende marked kan tre skritt forover gå hånd i hånd med fallende priser, mens to skritt 
tilbake som korrigerer den fallende trenden er forbundet med stigende priser.   

Oppgave:  Skisser i en figur hvordan dette vil arte seg.  Har du problemer, bør du
                   kapittel 4 en gang til.  

Regel 1:   De to skrittene tilbake (stigende i dette tilfellet) representerer ofte en  
                 anledning til å ta en lang posisjon og sikre gevinste

 lese 

n før fallet fortsetter. 
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6.  R i
 
“Når a  ser de fleste ut bakvinduet og forlenger trenden som 

m veien foran skulle være snorrett.  Det kan være en lek med døden å gjøre som alle 
  

bull” markeds utgaven av samtlige mønstre. Reglene skal ikke brytes.  I så fall benytter 
man ikke Elliott wave prinsippet.  Teller man feil, eller antar at man har et triangel, når man 
i virkeligheten har en forlengelse, må man justere bokholderiet straks mønstrene faller på 
plass. 
 
Retningslinjene er ikke så strikte som reglene og de trenger ikke være eksakt oppfylt.  Der 
er slingringsmon og rom for unntak.  Vi oppsummerer retningslinjene her og gir deretter en 
kort forklaring.  For ytterligere utdypning, forklaring og eksempler vises det kapittel 2 hos 
Frost og Prechter (2000).   
 

• Loven om alternering. 
• Dybden på korrektive bølger. 
• Adferd som følger etter forlengelse av bølge 5. 
• Likhet av bølger. 
• Volum. 
• Ulike bølgers personlighet. 

 
Dette er de viktigste, retningslinjene.  I kapittel 2 i den omtalte boken har forfatterene 
avsnitt med tittelen 

• “Charting the waves.” 
• “Channeling”. 
• “Throw over.” 
• “Scale.” 
• “The right look.” 

Disse tingene har vi allerede vært inne på tidligere, jfr. Bleivik (2003), i kapittel 2 eller i 
teksten
 
Loven er 
sønnav ører vi utsagn av typen, men det skjedde jo forrige 
gang.  Det er det som er poenget ved loven om alternering, det er unntaket snarere enn 

etn ngslinjene.  

 m n skal predikere fremtiden,
o
andre. Jo større enigheten og optimismen er, desto større grunn er det til å være kritisk.”    
 
Vi har nå forklart og vist eksempler på de 13 (21) Elliott wave mønstrene.  Dette er 
alfabetet som man må beherske om man skal kunne foreta egne analyser eller få fullt 
utbytte av et abonnement på de tjenestene elliottwave.com tilbyr.  Disse mønstrene er 
uttømmende, selv om vi ikke har vist alle kombinasjoner og heller ikke både “bear” og 
“

 

 ovenfor.  Det henvises som nevnt til kapittel 2 i boken av Frost og Prechter. 

om alternering, sier kort og godt at etter nordavind med snø og kulde, følg
ind med regn og fønvind.  Ofte h

regelen at det som skjedde forrige gang gjentar seg nå, jfr. utsagnet i innledningen til dette 
kapitlet.  Var veien i bakspeilet enkel, men svingete, kan vi neste gang vente en komplisert 
og svingete vei.  Var forrige korreksjon en zigzag, kan vi neste gang vente et annet 

Elliottistene hevder at ingen som dem har et mål på hvor dypt et “bear” marked kan falle.  
rrigere 

ycle 

mønster. 
 

Dette følger av den neste retningslinjen som sier at nåværende korreksjon skal ko
ned til området for bølge 4 av en grad lavere.  Har vi en korreksjon av Grand super c
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grad, kan vi altså vente en korreksjon ned til området for bølge IV av Super Cycle nivå.  
enne startet for Dow Jones Industrial Average sitt vedkommende på toppen i 1929. 

arry its expected target within the range of the previous Supercycle fourth wave, between 
ill] 

at 
 four 

fr.  Prechter jr.1996 side 67. 

D
 
“If our scenario proves correct, a new Grand Supercycle will get underway once the 
current Supercycle (V) has terminated.  Eventually, the Grand Supercycle bear should 
c
41 and 381 on the Dow.  The best efforts of the leaders of the financial community [w
not stem the panic once the tides of emotion [take] control.  Situations of this nature th
have happened over the last two hundred years usually have been followed by three or
years of chaotic conditions in the economy and the markets. 
….. 
 
If the current bear market is of Grand Supercycle degree, prices will fall to this area.” 
 
J
 
Prechters visshet har her med form og massepsykolgi å gjøre.  Jeg er økonom og 
matematiker så jeg har et åpent sinn i forhold til denne analysen fra andre disipliner.  Som 
nevnt kan korreksjonen i 1929, og i Japan nå, komme til og oppleves som en “picknik” om 

ette slår til.  Den anerkjente professoren, Robert Shiller, se nedenfor, er ikke uenig om 
sita  historically expensive and could end the decade where they 
beg .
 
Hvor m e til å svinge?  “Dow 40 000” jfr.  Elias (1999).  Strategier som 
gjø  på det største “bull” markedet i historien er undertittelen på Elias 
bok “bull” markedet som startet i 1982, ville toppe ut i 

01   D de fra mars 2000 til oktober 2002 er ikke mer dramatisk 
 en 

p er enda ikke nådd i Dow Jones indeksen.  Den nås senere 

ycle toppen inntraff også på Dow Jones indeksen i 2000, men 
kompliserte korreksjonen som helst ikke skal være en enkel 
idt startet.  Man kan få en ekspandert flat som driver Dow opp til 

år det 
 eller 

ow 
nes indeksen klatrer sakte men sikkert videre, jfr. fremstillingen og figurene i 

d
tet er riktig, “stocks  remain
an ”   

ye kan dette komm
profitere r at man kan 

.  Elliott mente selv at det super 
2. en nedgangen Dow opplev2

en den kortvarige korreksjonen vi opplevde i 1987.  Korreksjonen i 1987 med et fall på
dag på 22 % kunne endog oppleves mer dramatisk.  Følgende scenarier er mulige 

• Grand Supercycle top
for eksempel i 2012 (eller 2013).  Det vi opplevde i 2000 var kun en sektor 
korreksjon.   

Superc• Grand 
foreløpig er den 
zigzag, bare så v
for eksempel 40 000. 

• Toppen på ca 12 000 i mars 2000 var en “all time high” som ikke passeres før 
toppen ved bølge [V] av Grand Supercycle nivå nås en gang i fremtiden.  N
skjer, har antagelig menneskene for lengst bosatt seg på månen og på mars
utslettet hverandre i en global krig med masseødeleggelses våpen.  

 
Alt er som vi har vært inne på andre steder mulig i aksjemarkedet, men alt er ikke like 
sannsynlig.  De som følger Dow indeksen, går spennende tider i møte.  Hvilket av 
scenariene ovenfor vil inntreffe?  Eller vil et fjerde inntreffe, 

• Elliot Wave prinsippet må modifiseres, eller består ikke “the test of time.”  D
Jo
kapittel 2.  Den nye økonomien fikser dette.  De nye økonomiske lovene er 
annerledes enn de gamle.  Vi opplevere bare mildere tilbakeslag i en langvarig 
oppgang uten ende. 
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Av disse punktene mener forfatteren av denne lille boken at det siste er minst sannsynlig.
Hittil har Elliott Wave prinsippet bestått “the test of time.”   Tiden vil vise hvor dypt d

  
enne 

orreksjonen eventuelt vil gå.  Det gjelder som sagt å ha et åpent sinn og være forberedt på 

et 

 er en strategi som er mye 
t i valutamarkedet.  Vega er et mål på den prosentvise endring i prisen på en opsjon når 

olatiliteten på det underliggende papiret endres med en prosent.  Vega hedging består i å 

nderliggende valutaen.  Dersom dette kombineres med en delta nøytral strategi, så har 
neste potensialet til opsjonen på valutakursen, en heller 

pelig strategi.  Men markedets giganter kan fortsatt tjene på “bid-offer spreaden”.  Dette 
like 

k 

øe, kommer den sure svie, sier et norsk ordtak”.   Det er sentralbankens oppgave 
 stelle i stand til festen, åpne den første og andre champagneflasken, men begynne å ta av 

ni 

m for 
håp o ø
feildispos
                                                                                                 (B)  
 

               
               
           
               

1 

       4  
  
(1)   
 
      (2)     (2) 

       

k
at det kan blåse opp til storm og at bølgene kan komme til å gå høyt.  Jo bedre man er 
forberedt, desto bedre vil man kunne takle det volatile markedet som venter oss.  Med d
rette instrumentene, er det også fullt mulig å tjene penger i utforbakke, om ikke i mindre i 
de humpene som går oppover langs den fallende trenden.  Delta hedging som vi har vært 
inne på i boken “Markedets musikk” er en slik strategi.  Ved delta hedging tar man bort 
markedsrisikoen. Man tjener med andre ord på at det svinger, man handler volatilitet i 
stedet for verdistigning i vedkommende papir.  Vega hedging
bruk
v
beskytte en opsjons posisjon mot adverse bevegelser i volatiliteten på for eksempel den 
u
man dekket hele risiko / fortje
tå
behandles mer utførlig i boken “Markedets giganter – renter og valuta.  Handel i u
bånd”, jfr. Bleivik (2004a). 
 
Adferd som følger etter en forlengelse av bølge 5.  Forlengelse vitner generelt om et ster
marked, og om det strekkes og strekkes oppover, kan det ha egenskaper av en boble.  “Etter 
den søte kl
å
bordene når den tredje flasken åpnes.  Til slutt slukker de lyset og ber folk om å gå.  
Markedet bryr seg ikke alltid om hva sentralbankfolkene sier og gjør.  Markedet reflekterer 
massepsykologi, grådighet og frykt og kan i ekstreme tilfeller ende i massepsykose , ma
og bobleøkonomi.  Dette er ekstreme forlengelser.  Landingen kan bli hard og korreksjonen 
dramatisk og komme som julekvelden på kjerringa.  Markedet er den verste diktatoren du 
kan møte hevder noen.  Markedet er fasiten og det har ikke følelser.  Der er ikke ro

g f lelser i markedet, men bare beinhard analyse.  Noen alvorlige (endog en) 
isjon(er) og man er ute av markedet for alltid. 

(5) (5) 
               5                                                                   5 
                          (B) 

       3           3  
                      (A)  

4 4 
 1 

 
                2                  ( C )      2        (A) 
       (3)                   (3)  
 

   ( )             (4)     
   
         (1) 

  
   

 (C ) 
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En av retningslinjene sier som vist i figuren til venstre nederst på foregående side, at når 
bølge 5 er forlenget, vil den etterfølgende korreksjonen være kraftig og finne støtte ved 
bunnen på bølge to av forlengelsen.  Noen ganger stopper korreksjonen der og andre ganger
stopper bølge A der.  Figuren til høyre viser en zigzag og en ekspandert flat korreksjon
hvor bølge A stopper ved bunnen på bølge 2 i forlengelsen mens bunnen på korreksjonen 
finner støtte ved bunnen på bølge 4 av samme grad. 
 
Vanligvis er bølge 3 forlenget.  Bølge 5 er ikke så ofte forlenget.  I noen tilfeller er både 
bølge 3 og bølge 5 forlenget, jfr.  Prechter (1995) side 36. 
 
Bølgelikhet innebærer at to av bølgene i en motiv bevegelse tenderer mot likhet i utsalg 
(amplityde) og varighet (tid).  Dette er generelt riktig for de to bølgene som ikke er 
forlenget, om en av dem er det, og spesielt om bølge tre er forlenget.  Dersom man ikke h
eksakt likhet, er en 0.618 multiplum (jfr. neste kapittel) det nest mest sannsynlige forhol
Det vil si, er bølge tre forlenget, får man et prismål for bølge 5 ved å trekke en bølge so
like lang (eller 61.6 % av lengden til / 38.2 % lengre enn) bølge 1 fra bunnen av bølge 4.   
 
Det er alltid viktig å studere 

 
 

ar 
det. 

m er 

hvordan volumet følger prisen langs et bølgemønster.  Bølge 
e i en motiv bevegelse er som nevnt ofte den sterkeste bølgen.  Dermed er den også oftest 

 

 er 

nsteret 
dere volumaktiviteten når ulike  

tr
forbundet med størst volumaktivitet.  Volumaktiviteten kan være nyttige hjelpemidler for å
fastslå om man har en forlengelse og bekrefte tellingen av bølger.  Sent i en korreksjon kan 
redusert volum indikere redusert salgspress og dermed at bunnen snart nås.  Det er ikke 
uvanlig at en bunn i volumaktiviteten skjer samtidig med et vendepunkt for markedet.  
Dersom volumaktiviteten i en begynnende bølge fem av grad mindre eller lik primary
større enn i bølge tre, så er en forlengelse underveis.  Dette er også et signal i de få tilfeller 
så vel bølge tre som bølge fem er forlenget.  Over primary grad, vil ofte volumaktiviteten 
være størst på slutten av bølge fem, ettersom alle skal delta i det rådende “bull” markedet. 
Der er også en tendens til at volumet når nye høyder i tilfeller med “throw over” av en 
trendkanal.  Det er også vanlig at volumet avtar når et diagonalt triangel av lav grad 
utvikler seg.  Men mønsteret avsluttes alltid med en topp i volumaktiviteten om mø
ender i en “throw over.”  Det er således svært viktig å stu
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mønstre av ulik grad utvikler seg.  Volumaktiviteten, kan være den nøkkelen som gjør at 
tellingen faller på plass.  Figuren nederst på foregående side viser at volumet er høyest v
lokale markedsbunner.  Når markedet når en bunn, selger altså mange seg ut i panikk.  Da 
skal man kjøpe. 
 
“Fifth wave extensions, truncated fifths and diagona

ed 

l triangles all imlpy the same thing:  
ramatic reversal ahead.”  

ten nøye. 

te 
ngen.  

ke de gamle økonomiske lovene lenger.  De oppfører seg som en manisk person som er 

kan 

.  

 
unnet under oppgangen i bølge 1, smuldrer bort.  På dette punktet er mange investorer 

overbevist om at “bear” markedet er tilbake igjen og bølge 2 ender ofte med lavt volum og 
lav volatilitet.  Går vi tilbake til figuren ovenfor, ser vi at DJIA har toppet ut på lavt volum.  
Figuren øverst på neste side viser at VIX er lav (invers skala) og markedet her målt ved 
Standars & Poor 500 er overkjøpt.  Figuren nedenfor fokuserer på den siste utviklingen og 
  

d
 
Jfr.  Frost og Prechter (2000) side 39.  Studer volumaktivite
 
De ulike bølgene har som mennesker ulik personlighet. Motive tre bølger oppfører seg of
som en handlingskraftig bestemt person, bølge en som en som nøler og ikke får ut fi
Bølge B og D oppfører seg som en gal man.  Ofte skjer det motsatte av det man venter.  C 
bølger er en som flykter i panikk med fanden i hælene.  A bølger oppfører seg som en 
person som ikke har forstått at festen er over.  Han fortsetter å feste etter at lyset er skrudd 
av.  Fem bølgene på høy grad ender med forsoning, fred og svulstige ord om at nå gjelder 
ik
ute på byen og handler. 
 
Personligheten til hver bølge i Elliott Wave fraktalen er en integrert del av den 
massepsykologien den reflekterer.  De emosjonelle trekk som utvikler seg fra pessimisme 
til optimisme synes å gjenta seg ved korresponderende punkter i bølgestrukturen.  Dette 
en dra nytte av når en skal identifisere og telle bølger. 
 
Grovt regnet består første halvpart av en bølge 1 av en basis prosess og blir derfor relativt 
kraftig korrigert av bølge 2.  I motsetning til de foregående “bear market rallies”, er denne 
bølgen ofte teknisk mer konstruktiv, og viser ofte en subtil økning i volum og bredde.  Der 
er fortsatt betydelig “short salg” ettersom noen omsider har innsett at trenden er fallende
Mange selger, ettersom de har fått et nytt “rally” å selge på. 
 
Bølge 2 gir ofte tilbake så mye av oppgangen vunnet under bølge 1 at en eventuell gevinst
v

  

 
 
denne viser at volatiliteten foreløpig har nådd en bunn.  Hva sier disse figurene? Vi vet at 
primary bølge [2] er under veis i et “bear” market rally som har vart siden oktober 2003 
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(februar 2004) i DJIA.  Trenden er fallende, og derfor kan vi invertere analysen ovenfor til 
å gjelde for et “bear” marked.  Figurene kan tilsammen tyde på at Primary bølge [2] er 
vsluttet. Vi undersøker ikke dette nærmere med annen teknisk analyse, da formålet her er å 

amentale forhold har bedret 
eg betraktelig (forverret seg betraktelig under en nedgang).  Disse bølgene kan være 

e i 

ølge 4 er predikerbar i så vel form som dybde.  I følge loven om alternering skal de være 
annerledes enn bølge 2 av samme grad.  Ofte beveger de seg sidelengs hvor basis for den 
endelige 5 og avsluttende bølgen dannes.  Etterslepende aksjer topper ut og begynner å falle 
i denne bølgen, ettersom kun den forutgående tredje bølgen var sterk nok til å generere en 
bevegelse i disse aksjene.  Denne innledende svekkelsen i markedet, setter senen for 
manglende bekreftelse og subtile tegn på svakhet som opptrer i den etterfølgende femte 
bølgen.   
 
Bølge 5 i aksjekurser er alltid mindre dynamisk enn tredje bølge uttrykt ved bredden i 
oppgangen (nedgangen).  Vanligvis er maksimal prisendring lavere enn i bølge tre, selv om 
den i den tredje bølgen i en forlenget bølge fem, kan overstige prisendringen i bølge 3.  Og 
ersom bølge fem ikke er forlenget, er det vanlig at volumet avtar i bølger av primary grad 

 

a
lære Elliott Wave prinsippet.  Reduksjonen i volum og økningen i volatiliteten tyder på at 
kjøpspresset har tørket opp og at nervøsiteten er i ferd med å øke. 
 
Bølge tre er som vi ofte har vært inne på den kraftigste og letteste å forstå.  I et stigende 
marked er trenden sterk, bredden i oppgangen stor og de fund
s
forbundet med kraftig volumaktivitet.  Det er ofte lett å følge trenden oppover (nedover).  
Den er klar og gir få falske signaler.  Disse bølgene er også oftest lettest å telle.  Bølge tr
en forlenget bølge tre vil ofte være de som er forbundet med høyest volatilitet.  Ofte 
opplever man stingende (fallende) vinduer, økt volum og eksepsjonell bredde.  Nesten alle 
aksjer deltar i bølge 3. 
 
B

d
og lavere i forhold til den forutgående tredje bølgen.  I femte bølger av cycle grad og 
høyere kan imidlertid volumet være høyest i den femte bølgen på grunne av den ekstreme

 49



optimismen som råder på slutten av et “bull” marked.  I fallende markeder inverteres dette 
forholdet.  Dvs. at på grunn av den ekstreme pessimismen som råder nær bunnen av et 
“bear” marked (endelig resignasjon når de siste kaster inn håndkleet), vil ofte volumet være 
høyest da.  Bortsett fra disse unntakene er hovedregelen at volumet avtar i den femte bølgen 
i forhold til bølge 3.   
 
“Market dabblers sometimes call for “blowoffs” at the end of long trends, but the stock 
market has no history of reaching maximum acceleration at a peak.  Even if a fifth wave 
extends, the fifth of the fifth will lack the dynamism that preceded it.  During advancing fifth 
waves, optimism runs extremely high despite a narrowing of breath.  Nevertheless, market 
action does improve relative to prior corrective wave rallies.” 
 
Frost og Prechter (2000).   
 
I løpet av A bølger i et “bear” marked, er de fleste investorene overbevist om at dette bare 
er et midlertidig tilbakeslag før en ny stigning inntreffer.  A bølgen setter tonen for den 
etterfølgende B bølgen.  En A bølge som består av fem delbølger antyder en zigzag for den 
etterfølgende B bølgen, mens en A bølge som består av tre delbølger antyder at den 
etterfølgende B bølgen vil være flat eller et triangel.     
     

em delbølger i A etterfulgt av en zigzag i bølge B.                              

                                            A        

F
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre delbølger i A etterfulgt av en flat i bølge B. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

B

C

 
        B 
       
 
B bølger er vanskelige å skjønne.  De er bjørne feller, spekulanters paradis, orgier av 
lotterimentalitet eller utrykk for dum institusjonell beklagelse eller begge deler.  Ofte 

C
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fokuseres det på en snever liste av aksjer.  De mangler ofte bekreftelse fra andre 
gjennomsnitt, jfr. Dow teorien i kapittel 2, viser sjelden teknisk styrke og alt som er vun
under oppgangen, tas tilbake av den etterfølgende C bølgen.  Dersom analytikerne sier at 
det er noe galt med dette markedet, så er bølgen mest sannsynlig en B bølge.  X bølger og 
D bølger i utvidende tr

net 

iangler som begge er korrektive bølger, har de samme karakteristika. 

m 
 
C bølger i et fallende marked viser ofte sterke destruktive krefter.  De er tre bølger og so
alle tre bølger er de sterke.  Det er i løpet av disse bølgene der nesten ikke er noen annen 
trygg havn enn kontanter.   De illusjoner og håp som fortsatt fantes i bølge A og B synes å 
fordunste og frykten tar over.  C bølger er sterke og brede i omfang.  Stigende C bølger i et 
større “bear” marked, er dynamiske som alle tre bølger og kan forveksles med starten på en 
y oppgang, særlig ettersom de består av 5 delbølger. 

ortsett fra i ekspanderende triangler, er D bølger forbundet med økt volum. D bølger har 

 at 
e nyheter.  Dette samme med det 

n tendens til å bryte gjennom grensen på triangelet, øker “bear” 
 på en sterk 

egelse i motsatt retning, oppover i et bull marked.  Dermed ledsages E bølger av en 
r like emosjonell som den som gjør seg gjeldende i fem bølger. 

iden de forhold som er beskrevet i dette kapittelet ikke gjelder eksakt og kan fravikes, 
enevnes de retningslin

erk at retnin ekke adisjonell teknisk analyse som 
oment og sentiment.  Resultatet er at verdie isk analyse forsterkes 

raftig ved at den hjelper til med å identifisere markedets posisjon i Elliott Wave fraktalen.  
g for det formålet, oppmuntres det til å bruke slik tradisjonell analyse. 

i har i andre sammenhenger sagt at alt er mulig i aksjemarkedet.  I følge Elliott wave 
kan det synes som om der er et uendelig 

ntall muligheter.  Elliott wave prinsippet er 

• deretter o ynlighet. 

ang nordmenn har opplevd å gå i fjellet med og uten kart og kompass.  De som har 
enyttet Den Norske Turisdtforenings hytter og fulgt deres oppmerkede stier vet hvor god 

n har av de røde T ene for å finne veien fra hytte til hytte.  Uten kart og kompass 
an det  sommeren nesten være umulig å finne frem i tåke og dårlig være.   Andre 
ar også fulgt de kvistede løypene fra hytte til hytte i påsken.  I storm og uvær kan det bety 
v eller død.   Noen ganger krysser flere kvistede løyper hverandre og om de som har satt 
pp løypene ikke har gjort jobben grundig nok, kan man gå vill, men man kommer som 

.  Elliott Wave analyse kan på sett og vis 
e i høyfjellet.  Analysen sier hvor vi befinner 

ss i aksjemarkedets historie.  Ofte kan man se kvistene eller T ene langt fremover. 

n
 
B
mange felles trekk med B bølger. 
 
E bølger i “bull” (motsatt ved “bear”) markeds triangler er fem bølger og har de samme 
karakteristika som disse.  For mange synes disse å være starten på et kraftig fall etter
toppen er nådd.  De etterfølges ofte av sterkt bekreftend
forhold at E bølger har e
stemningen i markedet, akkurat på det tidspunktet de skulle forberede seg
bev
psykologi som e
 
S
b jer og ikke regler.   
 
M gslinjene d r de fleste aspekter ved tr
m n av tradisjonell tekn
k
O
 
V
prinsippet er ikke det riktig.  Uten dette prinsippet, 
a

• først en metode for å begrense antall muligheter til et håndterbart antall og 
rdne mulige fremtidige mønstre etter fallende sanns

 
M
b
hjelp ma
k selv om
h
li
o
regel alltid til folk ved å følge en kvistet løype
sammenlignes med disse merkede ferdselsåren
o
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Regel 2:  Invester (posisjoner deg) alltid i retning den mest sannsynlige eller fore
                telling.   
 
Regel 3:  Ordne alternativene etter fallende sannsynlighet og nøl ikke med å ta i bruk en  
                alternativ telling om den etter hvert utkrystalliserer seg som mer sannsynlig.  

trukne  

r 

r ukes og månedsdata godt nok.  Men 
r den som ønsker en mer detaljert analyse og følge markedet på pulsen fra dag til dag, uke 

es indeksen i USA.  Der kan være flere grunner til det 
• Indeksen er den mest kjente og går lengst tilbake i tiden av alle aksjemarkeds 

yser holder 
et med lineær skala.  For lengre perioder må man benytte loglineær skala og 

nn å følge denne på times data.   

eksen er den 

• N  som 
r

 
  

jene. 
              Den foretrukne tellingen er den som er konsistent med flest regler og flest  

                retningslinjer.  Vær kamelon og ikke stabukk. 

 
I fjellområder uten merkede stier og kvistede løyper er kart og kompass uunnværlige 
hjelpmidler.  Da nytter det ikke med et Norgeskart kjøpt på en bensinstasjon.  Man trenge
detaljerte kart i fin målestokk.  De som har sett de kartene orienteringsløpere benytter, har 
sett at de er så nøyaktige at selv store stener er avmerket.  I aksjemarkedet er samtlige 
trender tilstede samtidig.  Man trenger ikke timesdata for å følge bølgene på Grand 
Supercycle, Supercycle og Cycle nivå.  Noen ganger e
fo
til uke er kan timesdata være viktig.  Det anbefales at de som vil lære seg Elliott Wave 
analyse begynner å følge Dow Jon

indekser.   
• Den representerer kremen av amerikansk næringsliv og følges med argusøyne 

verden over.  Når Dow’en svinger, svinger mye annet også.   
• Elliott Wave analysene på denne er mange og grundige, så man får fasiten, fra 

Elliotwave.com. 
 
Elliott og elliottistene anbefalte å følge denne på times data.  For kortsiktige anal
d
inflasjonsjusterte data.  Følgende er min anbefaling: 

• Gjør som elliottistene hevder.  Begy
• Har du råd, abonner på financial forecast service fra Elliotwave.com.  Det koster 

omtrent det samme som årsabonnementet på en norsk avis.   Har du ikke råd, 
abonnert minimum på Elliott Wave Theorist som skrives av den som i dag antagelig 
behersker Elliott Wave prinsippet best, Robert Prechter jr. 

• Dette tidsskriftet setter deg på sporet i analysene.  Dow Jones ind
indeksen som blir viet størst oppmerksomhet i dette tidsskriftet.  Du blir satt på 
riktig spor på Cycle, primary, intermediate grad etc. 

• Etter hvert gjør du dine egne analyser og ordner tellingen av bølger etter fallende 
prioritet.  Du sjekker om de analysene du har gjort stemmer med Prechters analyser. 

 år du behersker dette, kan du begynne egne analyser på andre instrumenter
åvarer, valutakurser, sektorindekser etc. 

 
Noen ganger vil du oppleve at tellingen blir svært vanskelig.  Ta da et skritt tilbake og gå 
opp eller ned en grad.  Er tellingen vanskelig på primary grad, kan den falle på plass på 
intermediate grad.  Er den vanskelig på minor grad, kan den igjen falle på plass på høyere 
eller lavere grad.   
 
Regel 4:  Etterstreb objektivitet.  Press ikke dine ønsker på det du ser.  Vær for all del ikke
                en psykofant, som beskrevet i boken “markedets musikk”.  Vær også kritisk til
                Prechters analyser.  Han har ikke alltid rett. 
 

egel 5:  Bryt aldri noen av reglene for prinsippet og tyn maksimalt ut av retningslinR
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Jeg har sett analyser på internett som har påstått følgende: 
 
Oppgave:  Siden bølge tre alltid er den lengste bølgen, er det alltid best å investere i 

ppgave:  Disse http://www.elliottician.com/welcome.asp

                   retning denne bølgen.  Kommenter. 
 
O   australienerne påstår å ha  

ørste 

id kan  

 
Oppgav  frekvens skal man benytter når man analyserer brede indekser?   
          ytte 
              
 
Oppgav å investere med det foretrukne mønsteret (tellingen)?   Hva gjør  
                  du om det mønsteret du benytter er vanskelig å forstå og tolke? 

/ fem 
g på data enn i trege trendende  

      en teknisk 
      
          
 
 
7.  
 
På barn
Poe e  
√2 e
5/2 l
der

2 2 2

π 

                  hevet Elliott wave analyse til et nytt nivå.  De hevder selv og ha verdens st
                  database over Elliott Wave mønstre.  En demo versjon av programmet de  
                  benytter kan lastes ned.  Kommenter. 
 
Oppgave:  I boken “Markedets Musikk” har vi sett at Candle Sticks anlyse ikke allt
                   overlates til datamaskiner.  Skjønn må av og til ta plassen for rigide regler som 
                   ikke er kraftigere enn de programmene de er implementert i. Mennesker kan slå 
                   datamaskinene, akkurat som de beste sjakkspillerne slår datamaskinen. 
                   Kommenter dette utsagnet i lys av Elliott Wave prinsippet.  

e:   Hvilken
          Hvilken skala skal man benytte på ulike frekvenser?  Når er det riktig å ben

      inflasjonsjusterte data? 

e:   Hva vil det si 
  
 
Oppgave:   Påstand i raske markeder (for eksempel tredje bølge i en bølge tre 
                    forlengelse) trenger man finere oppløsnin

              markeder.  Kan du si noe mer om raske markeder?  Stikkord ann
              analyse.  Hvor høy oppløsning på data tror du en som trader posisjoner på 

          ukes horisonter trenger?  Hva med en “daytrader”?    

Fibonacci forhold og fibonacci tid. 

eskolen lærer vi å regne ut sirkelens omkrets, flateinnholdet av sirkelen etc.   
ng t er at om du bruker 3.14 for π, så er svaret ditt feil.  På ungdomsskolen lærer vi at
r et irrasjonalt tall, det vil si at √2 ikke kan skrives på formen m/n (som for eksempel 

g ) el er som forholdet mellom to heltall.  Men √2 kan konstrueres med passer og linjal o
med plasseres på tallinjen.  

 
 
 
 
 

√2 
1 

 
 
 
Ved hjelp av Phytagoras finner vi at  

  1 

 
X  = 1 + 1   som løst gir at hypotenusen i ovenstående trekant har lengde √2.  Det vil si at 
linjestykket kan avsettes med passer og linjal på en tallinje, det kan konstrueres.  Lenge 
trodde man at π var et irrasjonalt tall.  Til slutt lyktes det i 1882 Lindeman å påvise at 
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ikke kunne uttrykkes ved an algebraisk ligning, jfr.  Blatner (1997) og dermed er π et såkalt 
ansendentalt tall.  Dermed ble det en gang for alltid bevist at sirkelen ikke kunne 

nnes der et annet tall som er reservert for 
n bokstav i det greske alfabetet, nemlig φ,  0.618034……. Dette tallet er relatert til den 

, 

lv om 
en av 11-hundre tallet).  Vi gjør dette 

larere nedenfor.  

tr
kvadreres, selv om det fortsatt er de som mener å ha funnet en løsning.  Om π som 
innebærer konstans, sirkel, er myteomspunnet, fi
e
logaritmiske spiral, Fibonacci tallene etc.  Mens sirkelen og dermed π innebærer konstans
innebærer den logaritmiske spiral og dermed φ, dynamikk, liv og bevegelse.  Dette er et 
enda mer myteomspunnet tall enn π.  Få ikke panikk om dette begynner å bli gresk (se
Leonardo Fibonacci ble født i Pisa i Italia på slutt
k
    
Han var en anerkjent matematiker på sin tid og vel best kjent for Fibonacci serien hvor det 
neste tallet i serien framkommer som summen av de to foregående.  De to første tallene i 
rekken er 1 1.  Det neste blir dermed 2, 3 osv. 
 
Serien ser med andre ord slik ut 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 

ersom vi uttrykker det n-te Fibonacci tallet ved Fn, kan dette generelt skrives som  

ar n 

ttrykt med ord sier denne formelen at jo lenger ut i rekken av Fibonacci tall vi beveger 
holdet mellom et Fibonacci tall og det foregående.  

or en som har levert hovedoppgave i kaosteori, jfr.  Bleivik (1996) er en 
olog 

 
Oppgave:  Regn selv ut de neste tallene i rekken så langt du orker. 
 
D
 
Fn = Fn-2  + Fn-1. 

 

Sammenhengen mellom φ og Fibonacci tallene kan nå uttrykkes ved følgende. Om vi l
vokse over aller grenser (gå mot uendelig som matematikere uttrykker det) så gjelder,  
 
φ = Fn / Fn-1.  
 
Y
oss, desto skarpere bestemmes φ som for
F
uoverensstemmelse på siffer nummer 1000 trillioner etter komma stor.  Spør en meter
som kjenner Lorentz ligningene for beskrivelse av været.  Lorentz reduserte 12 ligninger, 
Navier-Stokes ligningene http://www.eng.vt.edu/fluids/msc/ns/nsintro.htm til tre 
ligninger som viste seg å oppføre seg rart, de hadde kaotisk løsning.  En enkel definisjon på 
et kaotisk system er vist i følgende figur:  Tenk deg et stort plan, et såkalt Poincare snitt 

lassert gjennom jordens bane rundt solen.  Dersom jorden alltid treffer samme punkt som, 
figuren ntar jordens bane seg eksakt og banen er periodisk med periode 1.  
ers  de tre punktene i den midterste figuren, er systemet 
erio med periode 3.  I figuren til høyre har vi forsøkt å skissere at banen aldri treffer 

e 3:                               Uendelig periode:  Kaos  

•  

   •     • 

p
i  til venstre gje
D om

dis
 banen veksler mellom

p k  
 
   Periode 1:                            Period
 

               
 

                       •   
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samme punkt, banen skjærer aldri seg selv.  Dersom banen skjærer seg selv etter k 
omganger, er systemet periodisk med periode k.  Men siden vi ikke har selvskjæring
systemet periodisk med periode uendelig, og det er en definisjon på et kaotisk syste
slik er det i virkeligheten, jordens bane rundt solen er kaotisk, men ikke tilfeldig.  Hadde 
den vært tilfeldig, hadde det ikke vært liv på jorden, ettersom vi kunne havnet hvor som 
helst i universet.  Matematisk kaos betyr liv.  Noen, blant annet Lorentz, mener været er 
kaotisk og da er det predikerbart på kort, men ikke på lang sikt.   
  
“In the course of doing this I wanted to examine some of the solutions in more detail. I h
a small computer i

, er 
m.  Og 

ad 
n my office then so I typed in some of the intermediate conditions which 

 computer had printed out as new initial conditions to start another computation and 

 
at the numbers I had typed in were not the 

ame as the original ones. These were rounded off numbers. And the small difference 
nd rounded off to three had amplified in 

e course of two months of simulated weather until the difference was as big as the signal 
 this method then we 

imply couldn't make forecasts two months ahead. The small errors in observation would 

ypertextbook.com/chaos/21.shtml

the
then went out for awhile. When I came back I found that the solution was not the same as 
the one I had before. The computer was behaving differently. I suspected computer trouble
at first. But I soon found that the reason was th
s
between something retained to six decimal places a
th
itself. And to me this implied that if the real atmosphere behaved in
s
amplify until they became large.” 
 
Kilde:  http://h
 
“Sensitiv Dependance on Initial conditions (SID)” er en annen definisjon (karakteristikk 

an 
ees under det skarpeste elektronmikroskop er nok til at man får et helt annet resultat.  

hende hørt uttrykket “The butterfly wing”.  Det sier at i et singulært 
aksimalt ustabilt) punkt i et kaotisk system, kan slaget med vingen til en sommerfugl i 

av) på et kaotisk system.  Et ordtak sier at hvor utgangspunktet er som galest blir resultatet 
som verst.  Det gjelder ikke i et kaotisk system, en ørliten forskjell, så liten at den ikke k
s
Noen har kan 
(m
Karibien påvirke været i Norge. 
 

 
ilde:  http://www.pha.jhu.edu/~ldb/seminar/butterfly.htmlK

 
Figur  r so fuen overfo viser m er l vingen slik den komm
system, hvor løsningen er plottet på en dataskjerm.  Til å begynne m

g og på utt
 på et kaotisk syst  er 

m g er ut som løsningen på et kaotisk  
ed faller banen til de to 

løsningene sammen.  Etter en stund skiller de la  sl en spriker banene mye og de 
går i hver sin retning.  En annen definisjon em, er således et system som
ekstremt avhengig av utgangspunktet.   Ved å redusere de 12 Na gene til 

ning atematiker)  
vier-stokes lignin

følgende tre differensiallig er (lukk øynene om du ikke er m
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Dx / dt = 10 ( y – x) 
 
Dy / dt = 28x – y – xz 
 
Dy / dt = xy – 8/3 y 
 
fant Lorentz en model for beskrivelse av været som hadde kaotisk løsning.  En løsning i tre 

mensjoner er illustrert i følgende figur. di
 

  
Denne løsningen, den såkalte Lorentz atraktoren, ser vi beskriver baner i et tredimensjonalt 
rom, x, y og z akse.  Det fremgår tydelig at noen deler av attraktoren besøkes oftere enn
andre, noen baner ser ut til å falle sammen, selvskjæring. 
 
Oppgave:  Dersom banene over 

 

skjærer hverandre, kan systemet da være kaotisk? 

 
 

 
http://www.bath.ac.uk/~ma2mrm/logarithmicspiral.html
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Den logaritmiske spiral, se figuren nederst på foregående side, Fibonacci tallene og φ 
enger nøye sammen og gjenfinnes i alt fra formene på kongler  h

  

 
Kilde:http://www.math.ohio-state.edu/~goldstin/pinecones.html
 
til muslingskjell og  
 

 
http://www.bath.ac.uk/~ma2mrm/logarithmicspiral.html
 
tornadoer (Hurricanen Isabel, bildet til venstre på neste side) og stjernetåker og galaxer 
(M51 bildet til høyre på neste side 30 millioner lysår borte og 50 000 lysår i diameter.) 
Vi har sett at φ er nært knyttet til Fibonacci tallene og begge er nært knyttet til den 
massepsykologi som gjør seg gjeldende i aksjemarkedet.  Massepsykologien har form og 
korreksjoner fremkommer ofte som potenser av φ.  Fibonacci tid uttrykker at det minst 
forutsigbare element i Elliot Wave prinsippet, timingen av vendepunkter, er adskilt i tid  
med dager, måneder og år som ligger nær Fibonacci tall.  Der er for eksempel 13 (et 
Fibonacci tall) år fra den store korreksjonen i 1987 til IT-krakket i 2000.   Etter avrunding 
er  
 
φ = 0.618,  φ2 = 0.382, φ3= 0.236 
 
1/ φ = φ-1 = 1 + φ = 1.618,  φ-2 = 2 + φ = 2.618 osv.    
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 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030925.html
 
Forholdet mellom de to første fibonacci tallene = 1 / 1 = 1, de to neste = 1 / 2 = 0.5 osv. 
 
Elliott Wave folkene og de som benytter Fibonacci analyse hevder dermed at man skal 
være obs. på korreksjoner (både oppover og nedover) på 23.5 %, 38.2 %, 50  %, 61.8 % og 
vekst på 100 %, 161.8 % og  261.8 %.  Ofte kan man ved å benytte Fibonacci tid og 
Fibonacci forhold, sette eksplisitte prismål.  Ved opphopning av flere slike forhold og tall 
(“Fibonacci clustering”), blir analysen, tellingen og konklusjonene desto mer sikre.  De 
aller sikreste konklusjonene kan trekkes når man får opphopning på ulike grader, 
frekvenser om man vil.    

tig 

 
v 

• På slutten av den andre måneden produserer hunnen et nytt kaninpar, så der er nå 2 

neden produserer den første hunnen nok et par, så der er 

 
Fibonacci formulerte i 1202 følgende problem:  Hvor fort vil kaniner formere seg under 
ideelle omgivelser og betingelser?  Anta at et nyfødt kaninpar, en hun og en hann, ble 
plassert på en eng.  Kaninene er forplantningsdyktige etter en måned og hunnen går drek
i en måned, så på slutten av den andre måneden, føder hunnen et nytt kaninpar, en hun og 
en hann.  Forutsett at kaninene aldri dør og at hunnen alltid produserer et nytt kaninpar (en
hun og en hann) hver måned fra og med den andre måneden.  Hvordan vil populasjonen a
kaniner vokse?  Spesielt, hvor mange kaniner vil det være når ett år er omme? 

• På slutten av den første måneden parrer det første paret seg, men det er fremdeles 
bare et kaninpar. 

kaninpar.   
• På slutten av den tredje må

nå 3 par. 
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http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0309/m51-isabel_lula_full.jpg


• På slutten av den fjerde måneden har den første hunnen produsert sitt tredje par, 
samtidig som hunnen født for 2 måneder siden, produserer sitt første par, dvs. i alt 5 
par med kaniner osv. 

 

 
 

Kilde:  http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/ 

Mer kompakt, vil familietreet se slik ut: 

 

 59



Ved  t 5= 
89, det
tallene  egenskaper.  Blant annet viser det seg at forholdet mellom et 

ibonacci tall og det foregående raskt stabiliserer seg rundt 1.618034…. eller φ.  Det 
irrasjonale tallet 0.618034…. benevnes φ eller det gyldne forholdet.  Dette tallet har den 
egenskapen at om man plusser 1 til tallet så er relasjonen vist i figuren nedenfor oppfylt.  
Dette uttrykker som figuren viser en nesten mystisk likevekt som egypterne brukte da de 
skulle bygge pyramider og som også ble benyttet av de gamle greske arkitektene.  
Konstruksjoner som benytter dette forholdet blir svært robuste.  Det viser seg at Fibonacci 
tallene og det gyldne forholdet finnes i mange naturlige former og Elliott mente i sin bok 
“Natures Law” at det var hyppig forekommende i aksjemarkedet, et mål på menneskets 
skapende virksomhet.   Hvorfor skulle man ikke finne dette forholdet og Fibonacci tallene i 
menneskelig adferd? Mennesket er jo en del av naturen.  

                          1 +  φ      =        1/φ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I suggest that the fractal dimension of human herding  
behavior may ultimately prove to be .618.”  
 
Utsagnet ovenfor tilskrives Robert Prechter (1999) som dermed går så lang som å knytte 
dette til menneskets limbiske system i hjernen, dvs. senteret for underbevisst hamstring.  
Kapittel 8 i denne boken har overskriften “Unconscious herding as the psychological basis 
of the Wave principle.”  Det vil sprenge rammen for denne lille boken å gå inn på 
menneskets underbevisste reaksjonsmønstre.  Det får vi overlate til psykologer som 
Prechter og andre.  For en dypere analyse av dette vises det til Prehcters bok.  Mackay 
(1841) er en ofte sitert referanse for de som benytter Elliott Wave prinsippet og Fibonacci 

 å a utgangspunkt i familietreet ovenfor ser vi at det neste tallet i rekken vil bli 34+5
 neste deretter 55+89=144, som er antall kaninpar etter et år er omme.  Fibonacci 
har mange interessante

F
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forhold i sine analyser.  Nordmannen Ingjald Nissen (1977), har i sin lille bok beskrevet og 
analysert massepsykosen rundt nazistene i Tyskland, og hvordan mennesker i grupper ka
opptre tilsynelatende helt irrasjonelt.  Noe av denne irrasjonaliteten kan gjenfinnes i 
aksjemarkedet, jfr. Shiller (2000).   I denne boken, publisert i mars 2000, med overskr
“Irrational Exuberance”, som på norsk kan oversettes med irrasjonelt overmot, advarte 
Shiller mot at aksjemarkedet ville ende i tårer.  
 
“During the past decade, he has emerged as a leader in the new field of "behaviora
finance" which seeks to apply lessons learned from other academic disciplines, particularly
psychology to economics. Irrational Exuberance is not just a prophecy of doom. 
Encompassing history, sociology, and biology, as well as psychology and economics, it i
serious attempt to explain how speculative bubbles come about and how they sustain 
themselves.” 

n 

iften 

l 
 

s a 

ttp://cowles.econ.yale.edu/archive/people/shiller/rjs-020729wsj.htm

 
John Cassidy, The New Yorker 
 
I følge en artikkel publisert i “Wall Street Journal” 29 juli 20002 

h

hevder han at aksjer fortsatt er historisk dyre til tross for kraftig fall og 

they remain historically expensive and could end the decade where they began.” 

følge artikkelen står vi foran et “traders market” og de som greier å tidfeste markedet vil 
omme ut som vinnerne. 

But the market reversal has changed that. "Now market timing--and asset allocation--can 
ake or break the performance for individuals or investing institutions," he argues. "It's a 
ader's market; the supreme skill is knowing when to be out and when to be back in.” 

en anerkjente professoren har minst to ting til felles med Elliott Wave analytikerne med 
obert Prechter i spissen: 
• De benytter (masse) psykologi i sine analyser. 
• De mener at aksjer fortsatt er historisk høyt priset. 
 

 
“
 
I 
k
 
“
m
tr
 
D
R

 
Vi vender så tilbake til Elliott Wave prinsippet og dets relasjon til Fibonacci tallene og det 
irrasjonalet tallet φ eller dets invers 1 + φ.  Som vist i figuren ovenfor skal man ikke langt 
ut i rekken av tall før forholdet mellom ett Fibonacci tall og det foregående stabiliserer seg 
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rundt 1+φ, som noen kaller Phi (uttalt fi), mens de kaller φ for phi, som ikke må forveksles 
med π som uttales pi. 
 
"Human expectations occur in a ratio that approaches Phi. Changes in market prices 
largely reflect human opinions, valuations and expectations. A study by mathematical 
psycholo-gist Vladimir Lefebvre demonstrated t
e

hat humans exhibit positive and negative 
valuations of the opinions they hold in a ratio that approaches phi, with 61.8 %  positive 

and 38.2% negative."  
 
Sitat hentet fra nyhetsbrev som publiseres av http://www.fibotrader.com/

Fibonacci tallene forekommer som nevnt ofte i naturen og særlig på planter.  Fibonacc
spiralen eller d

i 
en logaritmiske spiral er et annet element i denne analysen.  Gå tilbake og ta 

n titt på furukonglen i figuren på side 57.  På furukonglen er familien av 8 spiraler som 
 og de 13 som beveger seg i retning mot urviseren er gule.  

er er også en familie av 21 hvilte spiraler som beveger seg med urviseren. 

På figuren nedenfor ser man hvordan de orange kronbladene danner spiraler som beveger 
 som beveger seg mot 

høyre når du går utover, ser du at det er 55 spiraler.  Litt nærmere sentrum kan man telle 34 

 

   

 
 
Er det tilfeldig at den logaritmiske spiralen som er tegnet inn på den neste figuren treffer 
topper og bunner i kursnoteringer på Intel aksjen?  Nei, vil noen hevde.  Figuren er klippet 
fra en side på nettet som benytter dataprogrammer, som har analyse funksjoner hvor man 
benytter Fibonacci tall og den logaritmiske spiralen.  Det gjenstår nå vise mer konkret 
hvordan Fibonacci tallene og φ dukker opp I ulike sammenhenger i aksjemarkedet.  Vi kan 
motivere den følgende fremstillingen med følgende enkle regel som noen mener er svært 

e
beveger seg med urviseren røde,
D

seg både mot venstre og høyre.  Dersom du i kanten av bildet teller de

spiraler.  

 

 

 

 

 

 

lønnsom og en godt bevart hemmelighet på Wall Street (så hemmelig er den vel ikke når 
det er skrevet en bok om den), jfr. Mackay og Pesavento (2000).  Undersøkelser viser at   
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"The Spiral indica  a link between price 

forecasting both price and time.” 

tisk hyppig forekommende) til å ligge nær dagens 
pp eller bunnotering.  Dette kan man utnytte til sin fordel ved å kombinere det med 

korreksjoner av Fibonacci forhold.  En day trader avventer åpningen og venter til kursen tar 
 klar retning opp eller ned.  Ved en korreksjon tilbake på 32 %, 50 % eller 60 % tar man 

en posisjon i retning åpningstrenden.  Ideen er vist i følgende figur.  Vi har vist tre mulig 

Åpning 

 

       61.8 %   
      50 % 

oppsummere dette i følgende regel: 

tor (also known as the logarithmic spiral) provides
and time analysis, and can help in 
 
dagens åpningspris har en tendens (statis
to

en

 

 

 

 
 
 
       23.6 % 
 
 
 
 
 
Fibonacci korreksjoner.  Forfatterne mener 50 % korreksjonen er den beste.  Vi kan 

    
 
     Shorter her 
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Regel 6:  Som dag trader avvent åpningen til en klar trend utkrystalliserer seg.  Dersom 
                ingen klar trend etableres, stå i kontanter eller finn et annet papir.  Etableres 
                en klar trend, selger / kjøper man på 50 % korreksjon og tar en posisjon i retning 
                trenden.  Kombineres dette med Candle sticks analyse, stop loss og andre  
                teknsike indikatorer på 5, 10 eller 15 minutters data, kan man handle på sterkere  
                signaler.  Studer særlig om ordredybden snus til fordel for selger / kjøper. 
 
I de tre figurene nedenfor antar vi at en “day trader” benytter åpnings pris prinsippet og 
trader, etter en Fibonacci korreksjon i retning trenden som ble etablert under åpningen. 
 
 
 
 
 
 
   38.2 %  
               50 %            
                61.8 % 
            
 
 
Vi forutsetter at stoppen legges i nærheten av åpningsprisen.  Den loddrette tykke streken 
viser stopp loss risikoen for tre Fibonacci korreksjoner.  Stopp loss risikoen er størst når vi 

ader på den miste korreksjonen og minst når vi trader på 61.8 % tilbakeslag.  De 

enne handelen kroner 

        1.618  

ette er bare et eksempel på hvordan man kan benytte Fibonacci korreksjoner og samtidig 

til å 
t.  Prismålet er her satt litt offensivt.  I den første 

tr
prosentvise korreksjoene må her ikke misforstås.  Dersom prisen på en aksje åpner på 50 
kroner og stiger til 53 kroner før den faller tilbake, betyr altså 50 % korreksjon at vi kjøper 
å 51.50 og setter en stopp loss på 50.  Dermed er maksimalt tap på dp

1.50 per aksje.  Samtidig kan vi sette et prismål som vist i den neste figuren. 
 
            
      2.618  = 2 + φ                    Fibonacci Prismål 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        1.000  
  
 
 
D
sette et prismål.  La oss som i figuren anta at man kjøper på en Fibonacci korreksjon på 
32.2 % ved stiplet linje og samtidig setter stoppen ved åpningsprisen.  Prisen synker 
begynne med, men vi stoppes ikke u



 
   
             Fibonacci priskanal som mål for bølge 5. 
 
      0.618  
 
    1.618  

pe  o .  Deretter følger vi 

rismål ved Phi ellipse.  

er r mul het ti  sette l.  
 det første toppunktet og de to bunnp

rismål der hvor kursen treffer ellipsen etter det siste bunnpunktet.   Man kan få en hel 
amling av slike ellipser og når kursen bryter ut av flere ellipser samtidig, kan man ha et  

         viktig vendepunkt i markedet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
figuren på neste side har vi benyttet Fibonacci forhold til å sette prismål for bølge 5.  Straks 
kursen passerer nedre grense av kanalen kan vi flytte stop n itpp d
kursen tett og tar senest gevinst ved øvre kanal. 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen Fibonacci programm ha ig l å  såkalte Phi ellipser som prismå
Ellipsen trekkes gjennom unktene.  Man får da et 
p
s
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I boken “Markedets musikk.”, jfr. Bleivik (2003) viste vi hvordan man trekke tradisjonelle 
trendkanaler slik de også ble benyttet av Elliott.  Man har også utviklet såkalte Phi kanaler. 

asislinje for Phi kana

                                   1 

       2 

 

trekke en linje gjennom de to toppunktene 
 og 3 og en parallell til denne gjennom 2.  Når man konstruerer Phi kanaler, trekkes først 

 3.  Deretter trekker ma  2.  
v en Phi kanal på 1. 

         3  

                                       1 

 
                 3  
 
B l trekkes mellom 0 og 3. 
 
      
 
 
 
 
   
 
0
 
 
En tradisjonell trendkanal ville bli trukket ved å 
1
en basislinje gjennom 0 og n en ytre kanallinje gjennom
A standen mellom de to røde stiplede linjene er 1 eller mer presist 
 
        
 
 
 
  
 
 
 
 
          2 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstanden fra den ytre kanallinjen til den første heltrukne grønne Phi linjen er 0.618, til 
den stiplede 1.618 og til den prikkete 2.618.  Glem at nummereringen i dette tilfellet har 
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noe med Elliott Wave analyse å gjøre.  Vi forutsetter at prisen topper ut i 3 og at den 
deretter faller.  Vi har “shortet” aksjen og kan følge prisen gjennom de ulike Phi linjene.  
Hver gang kursen skjærer gjennom en Phi linje, kan vi flytte kjøpsstoppen i nærheten av 

jer 

 indikatorer, kan man ha et kraftig 
erktøy som gjør at oddsene kommer på din side.  

todene, vises det til Fisher (2001, 2001a).  En kort 
nføring i metodene finnes på forfatterens hjemmeside http://www.fibotrader.com/

denne, eller kjøpe tilbake deler av den korte posisjonen.  På den måten kan Phi trendlin
og Phi trendkanaler tjene som kjøps / salgs punkter (områder) for hver gang prisen kysser 
en Phi linje.  Benyttet sammen med andre tekniske
v
 
For en grundigere forklaring av disse me
in .  Der 

an man også bestille de to bøkene.  For en mer utførlig analyse av sammenhengen mellom 
ibonacci analyse og andre teknisk analyseverktøy, se Pesavento (1997) og Jardine (2003). 

iguren nedenfor viser sammenhengen mellom, idealiserte Elliott Wave bølger, Fibonacci 
lene og den logaritmiske spiralen.  Figuren viser at den logaritmiske spiralen treffer 
kale topper på den idealiserte Elliott Wave fraktalen når man har telt et Fibonacci antall 

k
F
 
F
tal
lo
 

 

89 

55 

21 

5

 
bølger.  Denne spiralen har ingen ytre eller indre grense.  Den uttrykker spiral vekst utover i 
det uendelige.   
 
Vi har følgende tilnærmede relasjoner 

1 / 55 = 0.382 = φ2. 

5 / 89 = 0.618 = φ  eller inverst 89 / 55 = 1.618 = 1 + φ = 1 / φ. 

å 

 
2
 
5
 
De som benytter Elliott Wave analyse og / eller Fibonacci analyse påstår å tjene penger p
det.  Og da må de som benytter metodene slå kron og mynt, eller tilfeldig gang.  
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Aksjemarkedet er ikke et stort kasino.  Aksjmarkedet er ikke et rulett jul.  Det er et 
barometer på massepsykologi, på skapende virksomhet, på grådighet og frykt og dette har
form og det er relatert til matematiske forhold som er mer sannsynlige (forekommer ofter
enn andre.  Vi påstår ikke at aksjemarkedet lever på en kaotisk fraktal (attraktor), men i 
forbindelse med den logistiske avbildningen og Lorentz attraktoren så vi at det var deler av
fraktalen som forekom og ble besøkt oftere enn andre deler.  Så vil den beinharde tilhe
av den effisiente markedshypotesen i sine ulike for

 
e) 

 
nger 

mer, hevde at teorien blir 
elvoppfyllende, fordi så mange reagerer på disse forholdene og sammenhengene.  Og om 

rholdet φ.  Hvorfor skulle menneskets reaksjonsmønster, dets tendens til å hamstre som 

nne 

kulle ikke gruppeadferd være lettere å forutsi enn enkeltmenneskers adferd?  Vi har stilt 
spørsmålene, du får svare eller tenke over det.   Nordlyset som flammer over himmelen har 
form.  
 

s
alle kjente til teorien og alle benyttet Elliott Wave prinsippet, ville prisendringene drives 
mot uavhengig normalfordelte tilvekster, brownsk bevegelse som er det kontinuerlig tids 
motstykke til tilfeldig gang.  Men de former som forekommer i naturen er langt fra 
tilfeldige.  Utallige har relasjon til Fibonacci tallene, den logaritmiske spiral og det gyldne 
fo
igjen har med evnen til å overleve, være annerledes?  Hvorfor skulle ikke gruppers følelser 
og adferd være forbundet med form og mønster?  Hvorfor skulle ikke disse formene ku
gjenkjennes av en som stiller seg på sidelinjen og observerer massenes adferd?  Hvorfor 
s

 
http://aurora.physics.uiowa.edu/coast.html

I januar 2004 la Nokia frem bedre resultater enn markedet forventet.  Massepsykologiens 
tslag ser du i figur n på neste side. 

If we fail to teach students to examine data critically, looking for points both favoring and 
ing the future of scientific 

quiry itself”. 

u e

“
opposing hypotheses, we are selling our youth short and mortgag
in
Bradley Mills
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Det er gjerne naturlig å vente, siden Elliott Wave fraktalen består av 5 motive og 3 
korrektive bølger, at den etterfølgende korreksjonen ville ta tilbake 1 - 3/5 =  2 / 5 eller 40 
% av oppgangen.  

Der er to typer av sammenheng mellom bølgene, tilbakeslag som vist i figuren nedenfor og 
multipler som vist i den øverste figuren på neste side.  Der er en tendens til at skarpe 
korreksjoner som en zigzag, figuren til venstre nedenfor, tar tilbake φ (61.8 %) av den 
forutgående oppgangen, mens en sidelengs bevegelse som en flat bare tar tilbake φ2  ( 38,2 
%).  Dette er noen av de hyppigst forekommende korreksjonene.  Frost og Prechter (2000) 
går så langt som å hevde at de etter mange års studier av aksjemarkedet i USA, er 

 

overbevist om at praktisk talt hver eneste bølge enten er relatert til 

• bølgen ved siden av, 

mellom Fibonacci tall, jfr side 125.  De hevder videre på neste side å ha 
funnet at “bear” markeder har en tendens til å vare omtrent 61 % av tiden til et “bull” 

• den alternerende bølgen før (etter) den ved siden av 
• eller en delbølge 

ved et forhold 
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marked av samme grad.  Men dette er jo ikke langt fra 3 / 5 (60 %).  Men tilbakeslag 
kommer i alle Fibonacci forhold som for eksempel 
 
Fn – 4 / Fn, Fn – 3 / Fn, Fn – 2 / Fn osv. 
 
Dersom vi benevner det første tallet 1, i Fibonacci rekken med F0, det andre ettallet med F1 
osv. er følgende forhold som vi allerede har vært inne på 
 
F1 / F2  = ½  (50  %), F1 / F3  = 1 / 3 = (33 %), F1 / F4  = 1 / 5 (20  %),  F2 / F3  = 2 / 3 = (67 
%) osv.  Skeptikerne vil dermed hevde at det ikke er rart at korreksjoner er relatert ved 
Fibonacci forhold, ettersom man alltid vil kunne finne et Fibonacci forhold som ligger nær 
den korreksjonen man observerer.  Og de har et poeng om ikke noen forhold forekommer 
hyppigere enn andre.  En korreksjon på 10 % kan man for eksempel finne ved F2 / F7 = 2 / 
21 om man er villig til å ta i bruk alle Fibonacci forhold.  For kuriositetens skyld så er 34 / 
17711 = 0.001 som begge er Fibonacci tall, dvs. en korreksjon på en promille.  Går man  
langt nok ut i rekken uttrykker dette bare at Fi / Fi + 13 = 0.001. 
 
I retningslinjene var vi inne på at når bølge tre er forlenget, som i figuren nedenfor, så 
tenderer bølge 1 og 5 til å være like lange (alternativt 61.8 % forhold).  Disse forholdene 
mellom impuls bølger holder vanligvis i prosentvise termer og dermed må man benytte 
semilogaritmisk skala for å avdekke forholdene.  En annen typisk relasjon er illustrert i den 
midterste figuren.  Når den femte bølgen er forlenget, så er den ofte relatert i et Fibonacci 

, 
 

. 

forhold til den første bølgen, via den tredje.  Når den femte bølgen ikke er forlenget
forekommer forholdene 0.382 og 0.618.  I de få tilfeller hvor den første bølgen er forlenget
som i figuren til høyre, er det bølge nummer 2 som ofte deler hele impulsbølgen i det 
gyldne forholdet φ
 

 
Her er en generalisering.  Hvis bølge en ikke er forlenget, så er det ofte bølge fire som deler 
imp ren, øverst på neste side.  Disse 
retningslinjene er litt løse, ettersom det nøyaktige punktet innenfor bølge 4 som deler 
impulsbølgen i det gyldne forholdet kan variere.  Det kan være begynnelsen eller slutten av 

ulsbølgen fra 1 til 5 i det gyldne forholdet som vist i figu

bølgen eller “the extreme countertrend point” som Frost og Prehcter (2000) kaller det.  
Dermed får man minst en kanal eller prissone hvor bølge 5 mest sannsynlig topper ut. 
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På tilsvarende måte som man har motive bølge multipler, kan man ha korrektive bølge 
multipler som vist i den neste figuren.  I en zigzag er lengden av bølge C vanligvis lik 
lengden av bølge A som vist i figuren til venstre nedenfor.  Andre nærliggende forhold er 
1.618 og 0.618.  Samme forhold gjør seg gjeldende i en dobbel zigzag som vist i figuren t
høyre. 

il 

 
 

 
 
I en regulær flat korreksjon som i figuren nedenfor, er selvsagt bølge A, B og C av omtrent 
samme utslag (amplityde). 
 

 
 
 
I en ekspandert flat korreksjon, er bølge C ofte 1.618 ganger så høy som bølge a som vist i 
figuren øverst på neste side.  Noen ganger vil bølge C nå bunnen 0.618 ganger lengden av 
bølge A, dypere enn bunnen på bølge A.  Begge disse forholdene er vist i figuren.  I noen 
sjeldne tilfeller er bølge C 2.618 ganger lenger enn A.  Bølge B i en ekspandert flat er noen 
ganger 1.236 eller 1.382 ganger lengden av bølge A.   
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Oppgave: Tegn opp en figur som viser Nasdaq indeksen med en topp (V) på litt over 5000 
i  mars 2003.  På Bigcharts.com kan du finne den eksakte toppen. Anta at bevegelsen på 
upercycle nivå er A, B, C og at bevegelsen er en ekspandert flat.  Anta 

• At bunnen på A er nådd (rask korreksjon). 
• At bunnen nås i 2005 (2008) på 500. 

Tegn med utgangspunkt i forholdene ovenfor en prissone for korreksjonen for bølge B og 
bølge C.  Er det mulig å skissere en mest sannsynlig heltrukket korreksjon og en nest mest 
sannsynlig stiplet korreksjon under de to forutsetningene?  Begrunn eventuelt svaret med 
det du vet om regler og retningslinjer. 
 
Fibonacci forhold gjør seg også gjeldende i triangler og alternerende bølger er typisk 
relatert til hverandre ved 
 
C = .618 A,  D = .618 B og E = .618 C.  Tegn figurer. 

r bølge 4 i en korreksjon ofte relatert i prosentvise termer, til bølge 2, ved likhet 
eller et Fibonacci forhold. 
 
Form går foran forhold og tid.  Predeterminerte prismål er svært nyttige om vendepunktet 
inntreffer i et punkt hvor tellingen av bølger er akseptabel.  Man har da to holdepunkter i 
stedet for et.  Når markedet ignorerer et slikt punkt, og bryter gjennom det, rettes 
oppmerksomheten mot neste punkt (forhold).  Ettersom neste prismål kan være et stykke 
 

s

 
I doble og triple korreksjoner er ofte et mønster relatert til et annet ved likhet eller spesielt, 
om et av mønstrene er et triangel, med 0.618. 
 
Endelig e
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unna, kan dette være svært verdifull informasjon.  Videre baseres prismål på den mest 
sannsynlige tellingen av bølger.  Så om disse målene ikke nås, eller overskrides relativt 
sterkt, så kan man på et tidelig tidspunkt bli minnet om at en kanskje må vurdere tellingen 
på nytt og undersøke om en annen telling nå er mer sannsynlig.  Det vil med andre ord si at 
tellingen kan påvirke målene og (ikke oppnåelse av) målene kan påvirke tellingen som vist 
i figuren nedenfor.  
 
                                                      Interdependens 
Foretrukket telling                                                             Prismål 
 
 
Alle grader er til stede i markedet på samme tid, så markedet vil på ethvert tidspunkt være 

llt av Fibonacci forhold.  Figuren nederst på foregående side viser hvordan ulike 
ibonacci forhold (“clustering”) gir samme prismål ved 5, ( c ) og [2].  Når man har en slik 

e her gå så 
dyp  Følgende relasjoner er interessante: 
 

. 

rart 
er et markert vendepunkt (topp / bunn) i 2021.  Vi skal ikke gå 

ærmere inn på dette her, men viser til en mer utførlig drøfting fra side 139 og utover hos 
erer på en eller flere av tjenestene i 

inacial Forecast serien, blir snart vant til grafer med Fibonacci tid og Fibonacci forhold 

fu
F
opphopning, har man et solid fundament for å vente et vendepunkt akkurat i det punktet. 
 
Fibonacci tid er det mest usikre elementet i Elliott Wave analysen, så vi skal ikk

t inn på det.  Som et eksempel tar vi året 2021. 

2021 – 89 =  1932 (Bunnen på krakket i 1930 årene). 
2021 – 55 = 1966  (Bull markeds topp). 
2021 – 34 =  1987 (Kortvarig kraftig fall.) 
2021 – 21 = 2000 (Topp før It-krakket)
 
Dermed har vi en opphopning av Fibonacci tidsrelasjoner i 2021.  Det er dermed ikke 
om aksjemarkedet opplev
n
Frost og Prechter (2000).  Dersom man eventuelt abonn
F
Følgende eksempel som er klippet fra The Elliott Wave financial forecast 23 may 2003 lar 
vi tale for seg selv. 
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Den neste figuren er klippet fra The Elliott Wave financial forecast oktober 2003. 

 
 
Som et siste eksempel gjengir vi denne klippet fra Elliot Wave  Financial Forecast Short 
term update 14 november 2003. 
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Utenom sirkelen som omgir Robert Prechter og som hadde nære kontakt med Elliott, er der 
skrevet flere bøker om Elliott Wave prinsippet.  Den mest omfattende er vel skrevet av 
Neely (1990).  Dersom man går inn på Amazon sin hjemmeside og leter opp boken, så er 
der en oversikt over innholdsfortegnelse og man kan lese et lite utdrag av boken.  Neely 
driver Elliott Wave instituttet i California,  og http://neowave.com/new/neowave/ og 
http://www.marketweb.com/marketinfo/elliottwave/elliottwave.htm
Andre som har skrevet om prinsippet er Poser (2003) og Walker (2001).  Det mest 
omfattende materialet med videoer og litteratur av blant annet Hamilton Bolton og Charles 
Collins, begge personer som kjente Elliott mens han levde, finner vi på elliottwave.com 
som forfatteren av denne boken regner som de offisielle representantene for Elliott Wave 
analysen og som undertegnede ville festet mest lit til.  Som vi har sett er teorien svært 
omfattende og man blir ikke en god Elliott wave analytiker på en dag eller ett år for dens 
saks skyld.  Som sagt, når du har lest denne boken,  anbefales du å abonnere på en eller 
flere av tjenestene i Finacial Forecast serien.  Da får du mer kjøtt og blod på teorien og etter 
hvert faller de ulike bruddstykkene på plass. 
 
8.  Den femte bølgen av Grand Supercycle Grad.  Menneskene befolker 
     verdensrommet. 
 
I dette kapitlet skal vi tillate oss å være litt kjetterske.  Vi skal opptre som fandens advokat 
og stille spørsmål ved hele Elliott Wave prinsippet.  Så vidt jeg vet har Robert Prechter blitt 
kåret til USA’s beste trader.  Han er den fremste eksponenten og talsmannen for Elliott 
Wave prinsippet som har resultert i en helt ny vitenskap i følge ham selv, jfr.  Prechter 
(1999).  Det skulle da bare mangle at ikke Elliottistene ofte har rett i sine analyser. 

• Er det som noen hevder, slik at det finnes så mange permutasjoner av de 21 
mønstrene at enhver utvikling, ethvert forløp kan (i hvert fall i ettertid nummereres 
slik at den kan) forklares med disse mønstrene.  Det er vel for så vidt det 
elliottistene påstår.  Hvorfor forekommer noen mønstre som det hevdes hyppigere 
enn andre?  Er det tilfeldig eller er det en del av naturens lov som Elliott hevdet? 

• Korreksjoner av Fibonacci forhold er likeledes trivielt.  Man kan alltid finne et 
Fibonacci forhold som ligger nær den prosentvise endringen man skal forklare. 

• Elliott wave analyse er dårlig på tidfesting av vendepunkter.  På tilsvarende måte 
som man kan havne i en bjørne eller okse felle, kan man havne i en Elliott Wave 
felle og sitte å vente på et mønster, Fibonacci korreksjon, Fibonacci tid etc. mens 
man opplever at markedet tar av, eller at det ikke går inn i den nedgangen som er 
prognostisert. 

• Om Elliottistene har rett i sin analyse, er den Millenium bølgen som er under veis så 
sterk, at den kan komme til å feie bort enhver bølge av lavere grad som den 4 
bølgen av Grand Supercycle grad.  Kan det tenkes at denne bølgen er så sterk at 
korreksjonen på Grand Super Cycle nivå er over?  Kort men brutal?  Eller om den 
blir flat, så skulle den ikke bli så dyp som en zigzag som ble identifisert forrige 
gang. 

• Dersom en bølge er / blir vanskelig å forstå sier retningslinjene at man skal lene seg 
tilbake og eventuelt gå opp eller ned en grad. 

• Dow Jones Indeksen var godt egnet til å beskrive det amerikanske aksjemarkedets 
historie i 1920, 30 og 40 årene.  Nå er Nasdaq en mye viktigere indeks.  Den tyske 
versjonen “Neuer Markt” er borte og noen hevder at den amerikanske vil være borte 

 
Vi stiller følgende åpne spørsmål uten å gi svar. 
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før dette markedet er over.  For Nasdaq indeksen mangler vi data, og siden vi på 
Grand Supercycle nivå, nå har en bølge [IV] sier retningslinjene at noen aksjer v
toppe ut og begynne å synke i denne bølgen.  Det kan godt tenkes at de 
etterslepende aksjene man snakker om i bølge fire, nettopp er Dow Jones 
selskapene.  Det er da ikke det spor rart at DJIA har vist et annet forløp enn Na
indeksen. 

il 

sdaq 

e 

nd to remember evidence and information 
which does.  

ithin an 
 point of view.  

• Egocentric infallibility: the natural tendency to think that our beliefs are true 

, or 
inconsistencies between the standards to which we hold ourselves and those to 

• Egocentric oversimplification - the natural tendency to ignore real and important 
f those 

•  which 

• s 

 

Copyri

 
Disse momentene er inspirert av følgende forhold. 

The ego is a particularly strong component of the human mind and we are naturally prone 
to certain egocentric tendencies. All traders and investors must work to understand thes
tendencies: 

• Egocentric memory: the natural tendency to forget evidence and information 
which does not support our thinking a

• Egocentric myopia: the natural tendency to think in absolute terms w
overly narrow

because we believe them.  
• Egocentric righteousness: the natural tendency to feel superior in the light of our 

confidence that we are in the possession of THE TRUTH.  
• Egocentric hypocrisy: the natural tendency to ignore flagrant inconsistencies 

between what we profess to believe and the actual beliefs our behavior imply

which we expect others to adhere.  

complexities in the world in favor of simplistic notions when consideration o
complexities would require us to modify our beliefs or values.  
Egocentric blindness: the natural tendency not to notice facts or evidence
contradict our favored beliefs or values.  
Egocentric immediacy: the natural tendency to over-generalize immediate feeling
and experiences--so that when one event in our life is highly favorable or 
unfavorable, all of life seems favorable or unfavorable as well.  

• Egocentric absurdity: the natural tendency to fail to notice thinking which has 
absurd consequences, when noticing them would force us to rethink our position. 

ght© Foundation for Critical Thinking: http://www.criticalthinking.org
 
Den e
perspek 00 år 
senere,  
“bear” 

 n ste figuren viser aksjemarkedet / anslag på økonomisk aktivitet i et svært langsiktig 
tiv.  Av figuren fremgår det at det er en topp rundt 1300 og en bunn omtrent 2

 med andre ord et 200 årig “bear”.  Dermed er ikke prognosen om et over 100 årig
marked av Grand Supercycle grad noe eksepsjonelt sett i et langt nok perspektiv.  
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Bla tilbake til figuren på side 5.  Dersom
før, e

 man trekker en kurve over prisen på tulipanløker 
 gj nnom og etter boblen, vil den se omtrent ut som i figuren nedenfor. 

 

 
A repre nen i tulipanløker 
starter. 
 
B representerer den parabolske prisstigningen på tulipanløker.  Kjøperne oppfører seg som 

ere 
ppover. 

ettersom folk prøver desperat å selge de tulipanløkene de fortsatt måtte ha. 
 
E representerer den nye bærekraftige likevekten mellom kjøpere og selgere.  Dette er ofte 
omtrent 5 % av prisen som ble nådd ved toppen. 
 
I virkeligheten er ovenstående figur et typisk et eksempel på en boble eller spekulativ 
mania.  Formen er bemerkelsesverdig konstant – bare prisens målestokk og tidsforløp 

senterer den relativt stabile prisen på tulipanløker før spekulasjo

fisker som blir matet i et oppdrettsanlegg.  Grådighet er det som driver prisen vid
o
 
C representerer en pause i den sterke prisstigningen ettersom salgs og kjøpspress er i en 
midlertidig likevekt. 
 
D representerer et krakk i prisen på tulipanløker.  På dette punktet har frykt blitt til panikk 
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varierer.  Den andre konstanten er gruppen mennesker som i fase B uunngåelig sier, men 
det er annerledes denne gang.  Disse menneskene er ikke så sikre i fase D.  Kjøpmannen og 
selgeren opptrer i boblens tempel (sentrum) med en rekke metoder for å få penger fra sine 
klienter.  Er det figuren ovenfor Shiller har i tankene, når han hevder at aksjemarkedet kan 
nå en bunn der det startet i 1900?  I så fall vet vi hva vi har i vente.  
 
I dette avsnittet er vi nærmest schizofrene.  Nå formulerer vi et annet ytterpunkt.  
Menneskene har såvidt begynt å bevege seg ut i det nære verdensrommet som omgir oss.  
Var det dette Gud tenkte på da han sa til Abraham.  “Gå ut å former deg.  Din slekt skal bli 
rik som stjernene på himmelen?”  I verdensrommet er 

  

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_101_sirtf.html

det plass og energi nok til alle.  I det observerbare univers er der vel mer enn en gallaske til 

 
 massiv støvete sirkelskive omgir en nær stjerne kalt Fomalhaut.  Vår planet antas 

 være dannet av en lignende skive.  Ned til venstre ser vi en flammelignende skapning på 
6.  

 dette teleskopet var på plass, var skjult av kosmisk støv, kan nå ses 

åpenbares for 

oretatt ikke mer dramatisk enn Columbus 
r 

hvert menneske.  Ovenstående bilder er tatt fra NASAs nye teleskop Spitzer.  Øverst til 
venstre viser det en støvete spirallignende gallakse noenlunde lik vår egen.  Øverst til
venstre en
å
farten. Dette bildet avslører det ellers skjulte indre til en mørk støvete sky Nebula IC 139
Unge stjerner som før
for første gang.  Spitzer teleskopet åpenbarer for første gang på bildet nede til høyre de 
kosmiske vindene fra en ellers skjult nyfødt stjerne kalt HH46-IR.  Med nye instrumenter 
greier vi å utforsket rommet som omgir oss, og objekter som før var skjulte 
første gang.  Bildet nedenfor viser jord oppgang over månens horisont. Bildet ble tatt av 
mannskapet om bord i Apollo 8 i desember 1968, for over 35 år siden. Menneskenes 
anding på månen var på det tidspunktet den ble fl

ferd over Atlanteren til USA.  Noen hevder at hadde vi hatt noen av Archimedes notate
som ble funnet for noen år siden, hadde menneskene allerede bosatt seg på mars. 
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http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_102.html
 
 
I slutten av 2003 greide amerikanerne å myklande det første fartøyet på mars, jfr bildet 
nedenfor.   I slutten av januar 2004 er det andre fartøyet allerede landsatt.  Begge med 
 

 
http://athena.cornell.edu/
 
utstyr til å undersøke overflaten på mars.  Og man har funne spor av vann.  Målingene so
er vist på det neste bildet viser at det er vann eller vann i  kjemiske forbindelser på

m 
 mars. 

 79



 

 

Image Credit: NASA/JPL/Arizona State University 

“This graph, consisting of data from the Mars Exploration Rover Spirit's mini-thermal 
emission spectrometer, shows the light, or spectral, signatures of carbonates - minerals 

 of trace amounts of carbonates on 
ars may be due to an interaction between the water vapor in the atmosphere and 

jon og mania?  Vil dette ende i en ekspandert flat som til slutt driver oss ned til 
bunnen en gang i 2100 eller 2200, eller er millenium bølgen som er under veis så sterk at 
menneskene nå beveger seg inne i en ny fase i historien?  Den bølgen man kan kalle den 
kosmiske hvor mennesket erobrer kosmos, verdensrommet, ligger over så vel epoke bølgen, 
som den kulturelle og millennium bølgen. Grand Supercycle bølgen kan komme til å 
fremstå som en liten krusning på denne bølgen.  Denne bølgen er bare så vidt begynt.  
Første fase i den var menneskenes opphold og liv på jorden.  Andre fase (ikke den 
korrektive) er nå så vidt begynt og menneskene er i ferd med å befolke universet.  Vår tids 
teknologi er på steinalderstadiet for en som betrakter den om 2000 år.  Det var da vår 
moderne tidsregning startet.  Hvordan hadde et 500 000 tonn tankeskip, et jumbojet fly eller 
en romferge fortonet seg for steinalder mennesket?  Er det mulig at i en ikke altfor fjern 
fremtid, er det bygget romstasjoner på størrelse med en europeisk by?  Energi og materie er 
det i alle fall nok av der ute. Hva har dette med aksjemarkedet å gjøre?  Dette er så 
spekulativt at vi stanser her.  Den som lever får se, men da er det nok ingen som leser denne 
lille boken om markedets bølger.  Vi avslutter med noe mer matnyttig for deg som investor, 
trader eller dynamisk allokerer. 

9.  Hvordan kan jeg som investor benytte Elliott Wave prinsippet til min fordel?  
     Oppsummering og konklusjon. 

lliott og elliottisten hevder at prisen på aksjer og varer er et direkte resultat av menneskets 

common to Earth that form only in water. The detection
M
minerals on the surface.” 

r dette siste fase i Grand Supercycle bølgen som har endt i irrasjonelt overmot, E
spekulas

E
instinkt til å hamstre.  Dette opptrer bare når det er et stort antall aktører som alle studerer 
den samme priskurven eller den samme figuren over prisens utvikling.  Det er umulig å 
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forutsi hva en enkelt aktør vil gjøre i en gitt situasjon.  Men det er fullt mulig å forutsi hva 
en gruppe av aktører vil gjøre som gruppe.  Man snakker her om priser i frie markeder og 
ikke i regulerte markeder eller markeder hvor myndighetene og store institusjoner kan 
påvirke prisen.  Tendensen til å hamstre opptrer bare når det er et stort antall aktører og 
ingen store aktører opptrer i et spesielt marked.  De fleste menneskene prøver å forutsi 
fremtiden ved å studere den umiddelbare fortid.  Men det er ikke slik livet eller verden for 
den saks skyld oppfører seg.  Naturen utvikler seg i bølger og mønstre.  Evnen til å 
gjenkjenne disse mønstrene er evnen til å forutsi.  

 

 

 

 

 

aktal.  
rish.”  De fleste mener at markedet vil fortsette å falle, men der 

 

 

 som sitter på sine posisjoner, men de vekter seg nå ned.  
De reduserer sin eksponering.

 

 

Anta at en kurs har vært inne i en langsiktig nedgang og er nå nettopp begynt å stige etter å 
ha nådd en langsiktig bunn som skissert i figuren ovenfor.  Ettersom dette skjer i enhver 
grad fra minutter til tiår kan figuren vise en hvilken som helst grad.  Strukturen er fr
Sentimentet er veldig “bea
er et “rally.”  Men der har vært slike oppganger før, så de fleste er overbevist om at det ikke 
vil vare.  Men på dette punktet starter de smarte pengene å akkumulere eller kjøpe.  De 
oppdager at der har inntruffet en endring i trenden.  Men den menige mann er lite 
optimistisk og selger seg ut med betydelige tap, særlig etter at prisen har steget litt.  De ser
dette som en mulighet til å selge seg helt ut.  Så oppgangen stopper opp og markedet 
begynner å falle på nytt som de fleste aktørene ventet.  Bølge 1 av dette mønsteret er nå 
avsluttet.  På dette punktet er markeds sentimentet mer “bearish” enn noen gang.  Etter
hvert som prisen fortsetter å falle selger de dumme pengene seg ut og de smarte 
akkumulerer. 

Men noe overraskende, skjer.  Markedet når ikke en ny bunn.  I stedet begynner prisen å 
stige kraftig til en ny topp.  Bølge 2 er nå avsluttet og bølge 3 er under veis.  Den “bullishe” 
stemningen i markedet øker i styrke.  Personer som er relativt raske til å forstå hva som 
skjer kjøper seg nå inn.  Omsider stopper oppgangen opp og bølge 3 som ofte er den 
sterkeste er nå avsluttet.  Bølge 4 har startet.  Bølge 4 er en konsoliderings fase for den 
endelige og siste oppgangen i bølge 5.  Mange smarte investorer begynner nå gradvis og 
selge seg ut til mindre smarte investorer som nå tror at oppgangen vil fortsette.  Der er 
fortsatt mange smarte investorer

  Omsider skjer det et brudd ut av konsoliderings området, 
ofte en flat bevegelse.  Markedet stiger til nye høyder og sentimentet blir på nytt “bullis
og mer “bullish” enn før.  Ettersom m

h” 
arkedet fortsetter å stige, skyller en ny bølge av 

optimisme, og noen ganger rent hysteri, inn over traderne.  Man kan sammenligne det med 
kveg som går mot slakteplassen.  Den vanlige mann som opplevde at pengene forvitret 
under den forrige nedgangen har hittil stått på sidelinjen og vært vitne til oppgangen.  De 
solgte seg ut på verst tenkelig tidspunkt og kjøper seg nå inn igjen på verst tenkelig 
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tidspunkt.  På jakt etter raske penger hiver de seg på nytt inn i markedet og de får følge av 
personer som aldri har vært i markedet tidligere.   Men noen av dem nøyer seg ikke bare 
med å kjøpe.  Noen pantsetter hus og hjem og låner penger for å kaste seg på bølgen, ne
som en gambler som satser alt på et ruletthjul.  I mellomtiden selger de smarte aktørene 
sine siste posisjoner til den hysteriske massen.  Dette er bedre kjent som at bølge 5 tar a
(“blow off”). 

Bølge 5 er ofte kortere og brattere enn bølge 3 og d

sten 

v 

et av gode grunner.  Ettersom flere og 
flere kaster seg på bølgen drives prisen til nye høyder.  Man overser vanlige måter å 

nakker om ny økonomi.  De smarte pengene kjøper ikke på 
r ut på dette tidspunktet. 

tter en stund kommer det ikke friske penger til markedet og dette stopper prisstigningen.  
Der er ingen som er villige til å betale den høye prisen og prisene begynner å synke, først 
akte, men så raskere og raskere.  Det er ikke lenge før bankene begynner å studere sine 

porteføljer og krever sikkerhet for tapene.  Disse må selge seg ut umiddelbart og det øker 
lbudet kraftig og prisen presses ytterligere nedover.  Jo lavere prisene faller, desto større 

blir domino effekten.  Når prisene har falt nok, begynner de smarte pengene å akkumulere 
jen. 

er og synker, stiger og synker markedet.  De 

 

 
r 

åneder.  
åneder for dem å tape pengene de har posisjonert seg med. 

or 
 

 

verdsette aksjer på og noen s
dette tidspunktet.  De gå

E

s

ti

ig

Og slik fortsetter det, som flo og fjære stig
smarte aktørene som er i mindretall, vet at mønsteret som skapes er et resultat av 
menneskenes instinkt til å hamstre, flukt og kampinstinktet.  Dette instinktet som hjalp vår 
forfedre til ikke å bli spist av ville dyr, er ikke til noen hjelp i finansmarkedet.  De smarte 
vet hva flokken kommer til å gjøre.  Flokken har oppført seg på samme forutsigbare måte i
århundreder.  Uansett, data teknologi eller endring i måter å handle / trade på så drives 
prisene fortsatt av menneskenes følelser ettersom de svinger mellom optimisme og 
pessimisme. 
 
Den vanlige trader fortsetter å kjøpe på verst tenkelig tidspunkt og er følgelig tvunget til å 
selge seg ut på det verst tenkelige tidspunktet.  Igjen og igjen gir de pengene til de smarte
traderne som gjenkjenner mønstrene til massene.  De smarte vet hva som vil skje og nyte
fordel av disse betingelsene.  Ettersom de dumme traderne taper pengene, forlater mange 
markedet.  Dette er grunnen til at gjennomsnittlig levetid for en futures trader er 3 m
Det tar omtrent tre m

Så lenge mennesker fatter sine beslutninger om å gå inn og ut av markedene og flokk 
mentaliteten fortsetter å dominere, vil vi forstette å observere disse mønstrene, igjen og 
igjen.  De er en del av livets rytme, “natures law.” 

Forfatteren av denne boken har et åpent sinn i forhold til Elliott Wave fraktalen.  Det er 
påvist i vitenskapelige undersøkelser at finansielle tidsrekker har fraktal struktur, så hvorf
ikke naturens meste effektive, som Elliott hevdet 5-3 fraktalen var?  Elliott Wave analysen
er stadig under utvikling og den har nå resultert i en egen vitenskap, sosionomics, hevdes 
det av Robert Prechter.  Hvilken betydning denne vil få i fremtiden er det for tidelig å si 
noe om.   Elliottistene tar som alle andre feil.  Robert Prechter jr. hevdet med ganske stor 
styrke at aksjemarkedet i USA ville toppe ut i 1995.  Prognosen var minst 5 år for tidelig 
ute.  Noen vil hevde at den nedgangen Dow Jones indeksen har opplevd ikke er så sterk 
som Robert Prechter vil ha det til.  Det har bare vært et kraftig fall i teknologisektoren som
forplantet seg til andre sektorer, naturlig nok siden den er så dominerende.  Men Prechter 
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og de andre elliottistene, mener at den egentlige nedgangen knapt er begynt, og budskapet 
deles av tungvektere som professor Robert Shiller.  Så om det overordnede budskapet, at 
det amerikanske og dermed det globale (siden det amerikanske utgjør omtrent 50%) står 
foran et langsiktig “bear” marked av Grand Super Cycle grad, er det grunn til å ta alvorli
Skulle de ta feil, og man setter alt i kontanter, vil man gå glipp av en eventuell kraftig 
oppgang.  Sku

g.  

lle de ha rett og man setter alt i markedet og blir stående som i perioden fra 
1982 til 2000, kan man oppleve at aksjeformuen skrumper kraftig.  Der vil alltid være 

lik: 

odet og til å fastslå hvor i markedets 
historie man befinner seg.  Er en A, B eller C bølge under veis på Cycle, primary 

svært upresis.  Noen ganger tar de også feil, begynner med en antagelse at man 
står overfor et spesielt av mønstrene som er beskrevet i kapittel 4.  Ettersom tiden 

 opererer 

 Wave prinsippet sammenfattes i en handlingsregel, ville jeg gjort det som 
lger. 

   

ement   
                 

n man unngå å langsiktig bli  
               fanget i en bjørne eller okse felle.   

aksjer som går mot strømmen og stiger selv i et langsiktig “bear” marked.  Men de kan 
være vanskelige å finne og mange vil gi opp.  Mitt hovedbudskap kan oppsummeres s

• Lær deg Elliott Wave prinsippet og ha et åpent forhold til det. 
• Benytt det til å ha de lange linjene i bakh

eller intermediate grad? 
• Prinsippet brukes best på brede indekser, valutakurser, obligasjonsindekser osv.  

hvor gruppers flokkmentalitet som grådighet, håp, frykt og panikk gjør seg 
gjeldende.  Særlig oppmerksomhet vier Ellioytistene Dow Jones indeksene,  
DJIA,  DJTA og DJUA, men også andre indekser. 

• Prinsippet er bedre på form, hvilken type bølge, enn på tid.  Timingen kan være 

går viste det seg at det var et annet mindre sannsynlig mønster som faktisk 
forekom.  Til elliottistenes forsvar kan man her hevde at de til enhver tid
med minst tre mønstre 
-  Det mest sannsynlige. 
-  Et alternativt mindre sannsynlig mønster. 
-  Et tredje mønster om begge disse viste seg å være feil. 

 
Skulle Elliott
fø
 
Regel  7:  Elliott Wave prinsippet er en metode det er bedre å kunne ingen ting enn litt av. 
                Det reduserer et i teorien uendelig antall mønstre til et håndterbart antall.  Det  
                er vel den beste metoden forfatteren av denne boken kjenner til for å si hvor 
                i aksjemarkedets historiske utvikling vi befinner oss.  Det er ikke alltid like 
                godt på timingen, som Elliott selv hevdet var den minst forutsigbare el

Regel  8: Det kan være meget lønnsomt å vite hvilken bølge som er under veis i  
               de brede amerikanske indeksene, valutakurser, obligasjoner etc. og hvilken 
               grad denne bølgen er av.  På den måten ka

 
Regel 9: Det er viktigere å ha rett enn å få rett.  Markedet har alltid rett.  
 
På kort sikt kan man oppleve å bli sittende på sidelinjen når markedet tar av, fordi man 
venter på et komplett mønster som i ettertid viste seg å være feil.  
 

• Man teller feil. 
• Man er på feil grad.  Eksempel ved forlengelse. 
• Man forutsetter at feil mønster er under veis. 
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Stahet kan være en god egenskap i et langsiktig “bull”, men ikke i et langsiktig “bear” 
marked.  Da kan stahet være rene katastrofen. Dynamisk allokering er som vi har vært inn
på nøkkelordet og det signaliserer fleksibilitet, åpenhet og evne til raskt å endre oppfatnin
men ikke så fort at man vingler i blinde.  Man skal være en markedskamelon og ikke bjørn 
eller okse.  Har man for eksempel forvekslet en bølge 4 korreksjon i et progressivt marked 
med en korreksjon i det man tror er et degressivt marked, kan man bli sittende i oksefellen 
når markedet tar av.  Lytt, lytt og se på det stille budskapet som formidles i pris, volum
bredde og sentiment.  En som benytter Elliott Wave prinsippet, må ikke ha forutinntatte 
oppfatninger.  Det gjelder ikke om å få rett etter 4 eller 5 år, men å ha rett hele tiden.  

e 
g, 

, 

Selvs  itet i forhold til 
statik g  
market.” 
oppgang i løpet av året, har du tapt minst 50 % (eller mer) av avkastningen.  I et “bear” 
mark k r 
du unngå sen, 
er der et ng, 
ligger de este dagene.  Man jakter på de 
få grø e
vedkomm . 
 
Regel 10
 
Eksempe   Candle Stick mønster (for eksempel en Doji ved en topp 
på måned dsnivå faller sammen med en Fibonacci korreksjon 
(38.8% k egg har man en såkalt Fibonacci  
opphopni  skjer også ved øvre 

ollinger

1.  Benytt Elliott wave prinsippet til å bestemme deg for hvilken grad du vil operere  

sont på flere hundre år.  Du vet at elliottistene snakker om en bølge 4 korreksjon 
e kan ha 

om du 
men i et langsiktig fallende marked.  Den 

øverste trenden er fallende.  På supercycle nivå vil vi få en A, B, C korreksjon eller 
 og ned og du 

greier å identifisere A, B og C bølgen, bør du være vektet med en overveiende del 

en etter som du nærmer 
deg toppen av B-bølgen.  Unngår for all del å havne i en bjørnefelle.  I C-bølgen er 

ørst og kontanter kan være det eneste alternativet.  På Cycle grad 
 variasjoner derav) bølger nedover 
en ved (A).  Greier du sånn 

agt er dette umulig, men du har fattet poenget.  Dynamikk, fleksibil
k o  stahet er vinnende egenskaper i morgendagens marked.  “You cannot beat the

 Nei muligens ikke i et “bull” marked.  Står du ute de 10 beste dagene med 

ed an vi snu på dette og hevde at står du i kontanter i de 10 dagene med størst tap, ha
tt minst 50 % av nedgangen.  Når det er et “bear” marked i den direkte indek
“bull” marked i den inverse (1/indeksen).  Ettersom man er interessert i oppga
t da i sakens natur at det viktigste blir å unngå de rød

nn  dagene som forekommer også i et “bear” marked.  Har ikke du eller 
ende som forvalter pengene dine forstått dette, er der kun et alternativ, kontanter

.  Kompletter for all del analysen med annen teknisk / fundamental analyse. 

l på denne siste regelen:
stall) og klassisk motstan
orreksjon) i  utslag og tid (13 måneder).  I till
ng “clustering” ved at mange forhold faller sammen.  Det
 Båndet.  Pengene ligger på bordet.  Forsyn deg.   B

 
 

egel 1R
                 på og invester / alloker / trade med trenden og bølgene. Trenden er din venn og 
                 ikke din fiende.  Det nytter ikke å tvinge din vilje, dine ønsker på markedet.  Det  
                 vil ikke lytte.  Du må lytte til markedet.  La oss ta følgende eksempler. 
 

• Du har ansvaret for å allokere midlene til en kommunal pensjonskasse med en 
hori
av Grand Supercycle grad som kan strekke seg over mer enn hundre år.  D
rett.  Skal du stå i ro i hele perioden, bør du være varsom med plasseringer i 
aksjemarkedet.  De aksjene du fordeler midlene på bør være solide aksjer s
har stor grunn til å tro vil gå mot strøm

variasjoner av denne.  Dersom du har mulighet for å vekte deg opp

av kapitalen i kontanter og obligasjoner i A bølgen.  Når B bølgen er der kan du 
vekte deg opp i aksjemarkedet og gradvis øke kontantandel

ofte panikken st
hvor bølgene kan gå over år, vil der være 5 (eller

nnfra Supercycle toppen ved (V) til den første bu
noenlunde å tidfeste vendepunktene for disse bølgene kan du vekte deg opp og ned i 
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aksjemarkedet i takt med dem.  Bølgen fra (A) opp til (B) er en korreksjon av de
fallende trenden og vil dermed bestå av tre (eller variasjoner derav) bølger A, B, C 
på cycle nivå.  Merk at B bølger ofte er de vanskeligste å forstå, så her kan du ha et 
fortrinn fremfor dem som ikke kjenner Elliott Wave prinsippet. 

• Anta at du er 20 år og har nettopp fått deg en god jobb.  Du ønsker å sette av en del 
private midler til fremtidig pensjon ved 60 års alderen.  Du har altså en 
plasseringshorisont på ca 40 år eller lengre.  Alle midlene skal selvsagt ikke tas u
ved fylte 40 år.  På sett og vis kan du glemme Grand Supercycle nivå, men bare h
bakhodet at det er en korreksjon nedover på dette nivået, så du plasserer mot en
sterkt fallende langsiktig trend om elliottistene har rett.  Bølger på Super Cycle gr
kan også gå over halve århundreder, så om du treffer eksakt på A bølgen på dette 
nivået, kan den være fallende.  Går du inn på toppen ved (V) og pensjonerer d
bunnen i (A) ville det være veldig dumt om du sto i ro i hele perioden.  “Buy and
hold” ville ikke være en god strategi.  Pengene vil forvitre.  Men greier du å tidfeste 
bølgene på cycle og primary nivå, vil du kunne vekte deg opp og ned i takt med 
dem, samtidig som den fallende tranden fra (V) til (A) er din venn.  Dvs.  tre bølger
ned (i retning den fallende motive bølgen med trenden) og to korrektive bølger opp 
på cycle grad.   Her gjelder det om å komme i takt med humpene i veien
justere din analyse om du tar feil.  Du må alltid ha mist to alternative tellinger som 

n 

t 
a i 

 
ad 

eg ved 
 

 

 og raskt 

du kan ty til om den mest sannsynlige i øyeblikket viser seg å være feil.  Selv bølger 
e 

graden du bør operere på.  Du vekter deg altså opp og ned i takt med tidevannet og 
 

er i 
g 

 måneds og kvartals data.  De 
beste posisjonene setter du i retning trenden på en grad høyere. 

• Trading.  Jeg er usikker på hvor god Elliott Wave analysen er til dette.  Der finnes 

sin 
trading.  En demo versjon av programmet kan lastes ned her 

på primary nivå kan strekke seg over mer enn ti år, så intermediate er den nest

er hele tiden klar over i hvilken retning trendene på ulik grad, frekvens peker.  Noen
ganger holder det å operere på kvartals data eller hyppigst månedsdata. 

• Dynamisk allokering, jfr. Bleivik (2004).  Her er meningen å tidfeste vendepunkt
markedet på primary, intermediate, minor og lavere grad.  Du opererer på ukes o
dag data, men er klar over hvordan trendene ser ut på

avanserte Elliott Wave programmer som benyttes til trading.  Elliotwave.com har 
sine egne programmer og ressurser for tradere.  Elliotician.com er et firma i 
Australia som leverer trading programvare Elliott Wave Analyzer.  De påstår å ha 
verdens største database over Elliott Wave mønstre og de tjener penger på 

http://www.elliottician.com/download.asp 
Fibonacci analyse er nært knyttet til Elliott Wave prinsippet.  Der er flere såkalte 
Fibonacci tradere på nettet, hvorav de mest kjente antagelig er disse 
http://www.fibonaccitrader.com/ hvor man kan laste ned demoversjon.   
http://www.fibotrader.com/ er en annen ressurs.  Uten å ha sjekket det nærmere vil
jeg vel prioritert verktøyet til Elliottwave.com og Elliottician.com. 
Den siste siden vi nevner er denne 

le 

http://www.elliottwavealliance.com/
som er en annen side nær forbundet med australienerne. 

ve 1:  For de tre første punktene ovenfor skal du tegne opp idealiserte (tenkte forl
        av Elliott Wave) mønstre og legge en plan for hvordan du ville investere.  Tenk
        deg at du begynte i dag.  Hvordan ville du gå frem for å allokere en  
        kontantbeholdning på 10 millioner?  Hvilke ressurser ville du benytte deg av?

 
Oppga øp  
             
           
             
 
 
 

 85



Oppga
 
“If Elli
them.  ith what you 
exp  
structu to do 
serious
 
Komm
 
 Oppga
           
           
           
           
           
           
           

ve 2:  Følgende sitat er hentet fra Bollinger (2002) side 117. 

ott rules or guidelines are employed, it is very important not to get adament about 
Always go with what actually transpires in the marketplace, not w

ect to transpire.  Disciplines that rely on rigid rules, or exact depictions of the 
ral aspects of trading, will lead their adherents astray just often enough 
 damage to their capital.” 

enter.   

ve 3:  Noen av de første tekniske indikatorene man lærer på et kurs i teknisk  
            analyse, er glidende gjennomsnitt.  Hva menes med 
           -  Moving average crossover?  Hva kan de brukes til? 
           -  Hvilke glidende gjennomsnitt ville du benyttet deg av i de tre 
               situasjonene nevnt i forrige oppgave?  Flere av ulik lengde? 
           -  Eksponensielt glidende gjennomsnitt snur raskere enn vanlige glidende 
              gjennomsnitt.  Når et eksponensielt glidende gjennomsnitt skjærer et vanlig 
              glidende gjennomsnitt av samme grad, kan vi ha et trendskifte.  Forklar og
              tegn figur.  
           -  ADX eller DMI er en annen trendindikator.  Hvordan ville du benytte  
              denne indikatoren sammen med en trendanalyse av Elliott Wave bølger?
              Når er Parabolic SAR egnet til å sette stop loss? Disse  
              

  
           
           
            
           
           http://www.profittaker.com benytter prognostiserte moving average  

              crossover produsert ved Nevrale Nett, jfr.  Bleivik (1996) og me           ner 
      
           
           
           
      

                   å ha 80 % rett.   Diskuter om dette kan kombineres med Elliott Wave  
               analyse.  Dersom du ønsker å lære deg Nevrale nettverks analyse, som  
              brukt på riktig måte kan være et meget kraftig verktøy, kan du laste 
              ned gratis og kjøpe programvare herfra  

                   http://www.neatideas.com/machk/index.htm 

ve 4:    Påstand:  Dersom du behersker Nevrale Nett, og kan kombinere dette
             Elliott Wave analyse, ligger du lysår foran de fleste tradere og dynamiske 
             allokerere.  Men i feil hender kan Nevrale Nett være verre enn å følge 
             anbefalinger som man kan lese om i pressen.  Man ska
             spurver med kanoner.  Drøft disse u

 
Oppga  med 
           
           
           l heller ikke skyte 
           tsagnene.  
 
Oppga ønstre.  Hva  
           est  
           
           jene og 
           ingslinjer. 
           en  
                        de hører til samme familie.   

n de  

                      opphopning (“clustering”)?  Nevn de viktigste egenskapene med en Elliott 
                      Wave analyse etter fallende prioritet.  Hva mente Elliott kjennetegnet 
                      Elliott Wave fraktalen?  Hvordan kan Elliott Wave prinsippet benyttes 

ve 5:    I Elliott wave analysen har man 13 enkle og 8 sammensatte m
             menes med en forlengelse av en forlengelse?  Hvilke bølger er oft
             forlenget?  Hva legger du i begrepet trunkering.  Nevn de viktigste 
             reglene i Elliott Wave analysen.  Hva menes med retningslin
             hva legger du i begrepet alternering?  Nevn kort noen andre retn
             Drøft til slutt utsagnet.  Konjunkturbølger er ikke eneggede tvillinger, m

 
Oppgaver 6:   Hva menes med Fibonacci tallene og hvordan er de knyttet til det gyldne  
                        forholdet φ?  Hva legger du i begrepet Fibonacci korreksjon?  Nev
                        vanligste forholdene.  Hva legger du i begrepet Fibonacci tid og Fibonacci 
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                        til å sette prismål?  Kan det komplettere annen teknisk analyse som 
                      Candle Sticks analyse?  Hva legger du i utsagnet.  “Pengene ligger på  

er i 
.  Ved å vise til at pengemengden i USA målt med M3 

                     falt på slutten av 2003 og vil fortsette å falle, hevder de at USA allerede  
pplever deflasjon.  Du kan benytte følgende figurer i analysen. 

                    

  
                        bordet. Gå og hent dem”.  Hva vil det si å bli fanget i en bjørnefelle og i en 
                        oksefelle?  Illustrer med figur.     
 
Oppgave 7:    Noen (blant annet elliottistene) påstår at USA er på nippet til å bikke ov
                       en deflasjonsperiode
  
                       o
  
Figur over faktisk og prognostisert M3, kilde 
http://www.marketvector.com/
 

M3 Money Supply Product Past Present and Future 

 

Drøft deretter følgende utsagn:  Et fall i pengemengden er en nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig betingelse for deflasjon.  Er prognosen oven
følgende figurer og tabell.  Kan FED styre prisnivået i økono
s

for rimelig?  Du kan også benytte 
mien som en (monopolist) 

) 
rer  

om tilbyr epler kan påvirke prisen på epler?  Har FED som elliottistene hevder ikke 
kontroll over inflasjonen og pengemengden i samfunnet.  FED kan ikke sloss mot 
markedet.  Markedet er sterkere.  Noen hevder at Alan Greenspan i sin lavrente (nullrente
politikk driver med såkalt “bubblefix” og dermed gjør vondt verre.   Han utsetter og fy
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bare opp under den korreksjonen som må komme i aksjemarkedet etter en oppgang
Grand SuperCycle nivå fra 1780 og på primary nivå fra 1982.  Amerikanske husholdni
skyver foran seg en gjeldsboble som må deflateres.  Aksjer kjøpt på margin (kjøp av aksjer
med lånte penger) hevder Galbraith (1973) var en

 på 
nger 

 
 av årsakene til krakket i 1929.  Drøft 

isse utsagnene. d

 

The U.S. Economic Forecast*  

CPI Inflation 2.3 1.7 2.3 2.6 2.7 3.0 2.3 2.2 3.2 
Real Consumer 
Spending 

6.4 4.0 5.5 6.4 5.1 5.2 3.2 5.3 4.5 

Unemployment 
Rate (%) 

6.1 6.0 5.9 5.7 5.4 5.3 6.0 5.6 5.2 

90 Day T-Bills 
(%) 

0.93 0.83 0.98 1.23 1.73 1.90 0.99 1.46 3.66 

10 Yr Treas 
Bonds (%) 

4.23 4.37 4.60 5.00 5.25 5.50 4.04 5.09 5.63 

*Seasonally adjusted, annual rates except where noted. 
Source: The Conference Board 

Kilde:  http://www.conference-board.org/

renger du mer data og analyseverktøy, kan det kjøpes herfra 

December 2003 - Revised  

 2003  2004    2003 2004 2005 
 III 

Q* 
IV 
Q 

I Q II Q III 
Q 

IV 
Q 

ANNUAL ANNUAL ANNUAL 

          
Real GDP 8.2 5.9 5.8 6.2 5.2 4.8 3.2 5.9 4.0 

T
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Oppgave 8:   Drøft følgende utsagn.  Aksjemarkedet kan i perioder leve sitt eget liv 
                      frikoblet fra realøkonomien.  Drøft i tilknytning til figuren nedenfor følgende 
                      utsagn som er klippet fra kilden som er oppgitt under figuren. 
 
“As you probably know, the worst bear markets are those that coincide with an economic 
recession. The middle years of the 70s and the years from 1979 to 1982 were nightmares 
for stock investors. Both periods suffered from high unemployment and shrinking 
production. Few investors had confidence in corporate earnings, so few bought stock. In 
contrast, during the 1987 bear market, the economy remained strong for another two years. 
That helped stocks recover quickly” 

 
Kilde og forklarin w mg:  http:// ww.smartmoney.co
 
Denne boken som
  

 jeg håper o vslutte d følge 10 nyt unkter. 

 n il  d ke.  D r den s e feilen på nytt 
a r heller av feilene de gjør. 

r.  Ta land em d
r sine tap.  

 tar en kalkulert

har vært lønns m a s me nde tige p

1.  Vinnere lærer
     og på nytt og 
 

av si
ndre

e fe
 lære

.  Tapere gjør et ik e gjø amm

2.  Vinnere klan
     fo

drer aldri andre for sine gevinste pere k rer hv et måtte passe  

 

3.   Vinnere  risiko. Tapere tar bare risiko. 
  

ne.  Tapere har liten eller ingen kontroll. 

5.  Vinnere lærer konstant, mens tapere ikke har tid. 

6.  Vinnere følger et sett med regler, en plan. Tapere har ingen regler eller plan. 

4.  Vinnere lærer å kontrollere følelsene si
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7.  Vinnere benytter sin styrke og minimerer sine svake punkter.  Tapere er ikke  
   opptatt av svakheter. 

.  Vinnere sprer risikoen. Tapere legger alle eggene i en kurv. 
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8.  Vinnere utvikler en plan for å lykkes.  Tapere er ikke i stand til å utvikle en plan. 
 
9
 

10.  Vinnere benytter risiko og kapitalbevaring på en smart måte.  Tapere er gamblere.  
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