
Ved å gå gjennom det tekniske på de 

globale børser og spesielt bjellesau 

nr. 1 Wall Street ser de fortsatt bra 

ut på overflaten. Indeksene har vært 

kraftig overkjøpte, stor bredde og 

oppgangen har inntruffet på et  høyt 

momentum.  

Det er kombinasjonen av høy  over-

kjøptgrad og momentum som skaper 

oppganger og nye topper. Når mar-

kedet gikk i ny all-time-high 13 de-

sember 2016 målte jeg hvor over-

kjøpt 600 selskaper og 12 sektorer 

var i forhold til sitt 50 dagers gliden-

de gjennomsnitt.  

Da var 51 % av selskapene i en varie-

rende grad overkjøpt, 24 % kraftig 

overkjøpt, 44 % var nøytrale og 4 % 

var oversolgt.  Om graden av over-

kjøpt 51 %  var høyt i forhold til his-

toriske topper vites ikke  da metoden 

for å måle graden av overkjøpt er ny 

for undertegnede.   

Nå som S&P 500 har tatt ut den forri-

ge all-time-high er de samme tallene.  

26 % som er overkjøpt og 5 % som er 

kraftig overkjøpt, 67 %  nøytrale og 7 

% oversolgt.  

Det at den siste all-time-high er blitt 

dannet på kraftig avtakende momen-

tum og bredde kan indikere at det er 

etternølere (siste rest???) som kjø-

per mega caps for å få eksponering 

og samtidig løfter indeksen! 

Det skal være høye RSI-nivåer på 

sterke oppganger, og det skal forbli 

overkjøpt over en lenger tidsperiode.  

Det at RSI og andre momentumindi-

katorer flasher kraftig overkjøpt er 

altså i første omgang positivt. Det er 

når det oppstår divergenser, og mo-

mentumet avtar kombinert med at 

indeksene enten holder seg eller sti-

ger videre at problemene oppstår.  

Det å snu en sterk oppgang kan side-

stilles med å snu et tankskip, hvilket 

tar tid. Det er alltid etternølere som 

utsetter korreksjonen.  

Det er omtrent kun Black-Swan begi-

venheter som skaper kraftige og 

overraskende kursfall, og de er mer 

sjeldne.  

Volumet har vært understøttende, 

men det har selvsagt vært noen da-

ger som har vært svakere enn andre 

hvilket er normalt.   

Bredden på fredag var ikke bra og til 

tross for ny all-time high var det flere 

aksjer som falt enn som steg på New 

York Stock Exchange.  

På etablering av en ny all-time high 

var volumet som fløt inn stigende 

aksjer det 5 laveste i historien. Dette 

gir grunnlag for bekymring, og tiden 

er ikke inne for å fylle opp med mer 

aksjer.  Small-caps som har vært le-

dende viste tilsvarende utvikling. 

Equal-weight S&P 500 indeksen (alle 

aksjer har lik vekt) gikk ikke i ny topp, 

og en slik negativ divergens er heller 

ikke bra. Forts. neste side.  
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Dags oppgangene i forrige uke og 

etableringen av ny all-time high har 

vært på avtakende volum, hvilket 

kan bety at markedet begynner å bli 

slitent og kjøpspresset avtar. De har 

fått fylt seg og det er nærliggende å 

tror at det er siste rest av investorer 

som har kommet for å gi markedet 

et siste løft ? 

Det er foreløpig ingen bekreftelse fra 

de langsiktige eller mellomlangsikti-

ge indikatorene som signaliserer at vi 

har nådd en topp i markedet. Konso-

lideringen siden 7 desember kan kun 

være en pustepause før ny oppgang. 

De langsiktige indikatorene jeg følger 

flasher  fortsatt grønt lys!  

Så hva er det jeg da ser som gjør 

meg skeptisk til utviklingen på kort 

sikt siden det tekniske synes å være 

i god befatning?   

Et betimelig spørsmål du kan stille i 

denne forbindelse er således - Hvor-

for skal jeg da lytte til Roger Kristian-

sen tror på korreksjon og som for-

ankrer dette i en rekke av indisier i 

noe som kalles sentimentanalyse? 

Dette fordi, sentimentanalyse, ad-

ferds betinget psykologi og ekstrem 

posisjonering til investorene trumfer 

stort sett alltid over både det funda-

mentale og det tekniske.  

Blir ubalansen stor nok i en retning 

så vil det alltid finnes ett tipp punkt, 

og utfordringen er å finne hvor dette 

befinner seg. Etter min oppfatning 

nærmer vi oss nettopp et slikt tipp 

punkt i markedet.  

Det synes nå mer eller mindre å 

være risikofritt å sitte høyt posisjo-

nert i aksjer, og det er stor enighet 

blant investorene om retningen. 

Vendinger kommer da gjerne brått 

og fra skyfri himmel.  

Investorer trenger i mange tilfeller å 

finne "unnskyldninger" for å sikre 

gevinster, og per dato har det ikke 

dukket opp en slik signifikant faktor - 

ergo går markedet sidelengs og sam-

tidig trekker flere investorer inn i 

markedet.  

Markedet har gått fra en situasjon 

hvor investorer hang etter markedet, 

trodde ikke på oppgangen og var ik-

ke posisjonert for oppgang til en si-

tuasjon hvor mange har fått fylt seg 

opp og ekspertene er 

unisont enige om at 

markedet skal opp. De 

er dog meget forsiktige 

med sine kursmål, det i 

seg selv er interessant, 

men urovekkende at 

INGEN har kursfall på 

agendaen! 

Still deg spørsmålet - Hva er nå som 

vil overraske investorene mest - En 

oppgang mot 2350 eller et fall ned 

mot 2000?  

Dette spørsmålet er viktig å gjenta 

ofte fordi markedet vil alltid sørge 

for å gjøre det som er verst mulig  

for flest mulige investorer.   

Jeg har ikke sett en eneste analyse 

som konkluderer at markedet skal 

ned 10-20 %. Mine indikatorer viser  

at investorer er IKKE POSISJONERT 

FOR en 10-20 % NEDGANG! Derfor 

betrakter jeg situasjonen nå til å 

være farligere enn på lenge! 

Markedet spiller et spill og det er å 

lokke flest mulig inn i markedet før 

trenden reverseres. Det er derfor vi 

får situasjoner som Wall of Worry 

fordi investorer må kjøpe selv om de 

ikke tror noe på fundamentet til opp-

gangen. Små fall som avløses av nye 

"sterke" dags oppganger gjør jobben 

med å få flest mulig inn. Dette plager 

investorer som går short, investorer 

som ligger etter markedet og Roger 

Kristiansen som peker på korreksjon.  

Kombinerer jeg sentiment analysene 

med kapitalflyten inn i markeds- og 

sektor ETF og posisjoneringen til 

hedgefondene i futuresmarkedet er 

jeg nå av den oppfatning at mange 

har kapitulert og fått kjøpt seg inn i 

markedet. Nå skal jo alle disse inves-

torene tjene penger på bekostning 

av sauene som nå kommer og løfter 

markedet videre! Nei, så enkelt er 

det gjerne ikke!   

Forts. neste side 



I futuresmarkedet har hedgefondene 

siden de lå feil tidlig i desember gått 

fra netto short 132.000 kontrakter til 

long 81400 kontrakter (opp 71700 

kontrakter i forrige uke) . De tok feil i 

desember og jeg forventer at de 

også kommer til å ta feil i januar!  

Hvor er guru investorene? 

Det er mulig jeg ikke har fått det med 

meg, men denne gangen har jeg ikke 

hørt noe særlig fra Soros, Grundlach 

og andre investorer med guru status 

som har kommet ut og skal ha nav-

net sitt på en topp. De har tatt mye 

feil de siste årene, og det skyldes tro-

lig at oppgangen ikke er forankret i 

hva som tidligere har fungert for dis-

se investorene, men er heller iscene-

satt  og manipulert av sentralbanke-

ne.  

Bare tull sier du, men legg grafen til 

pengemengden og likviditeten fra 

sentralbankene over S&P vil du se 

hva jeg mener. Møtet mellom Abe i 

Japan og Yellen i juli og den etterføl-

gende devalueringen av Yen er etter 

min oppfatning klart planlagt av sen-

tralbankene.  

Dette skaper Yen Carry Trade og en 

enorm likviditet. Denne likviditeten 

har bidratt sterkt til å skape opp-

gangen på Wall Street de siste måne-

der. Følg derfor utviklingen til Yen 

tett de kommende ukene da en re-

versering vil trekke ut likviditet like 

raskt som den kom.  

Wall of Worry oppgangene har nå 

sørget for at mange er godt posisjo-

nert for videre oppgang, og jeg stiller 

spørsmålstegn ved realismen ved at 

det skal komme tilførsel av et tilsva-

rende volum fra sidelinjen som kan 

absorbere gevinstsikringen ved ytter-

ligere oppgang.  

Det faktum at smart-money er 

kraftig long bond futures kan indike-

re at bonds skal få en kontra-rekyl 

som igjen vil sørge trekke penger ut 

av aksjemarkedet. Imidlertid er ikke 

mine sentiment indikatorer i stand til 

å identifisere at f.eks. den  12  eller 

18 januar skal markedet få et kraftig 

fall. 

Investorer som har fulgt mine analy-

ser de siste 17 årene vet at jeg er i 

noen tilfeller litt for tidlig ute, men 

har hatt god treffprosent på ret-

ningen. Ta gjerne høyde for at jeg 

kan være litt tidlig ute, men vær 

svært forsiktig med å avvise senti-

mentanalysen som et verktøy. Det 

kan vise seg å bli dyrt! 

Markedet er som et tankskip, og nå 

registrerer jeg at roret har begynt å 

dreie mot styrbord, og at dette snart 

vil merkes på retningen til markede-

ne. Deretter kan det det godt kom-

me en ny S&P 500 oppgang, som 

løfter indeksen mot 2400/2500, men 

det er ikke en analyse vi behøver å ta 

nå. Først skal det korrigere ned!      

De fleste shorts er eliminert, og det 

finnes lite med sikring blant investo-

rer. På topper ser det tekniske og 

fundamentale alltid rosenrødt ut, og 

det å kjøpe aksjer synes mer eller 

mindre risikofritt. I tillegg er man-

traet "trenger ikke frykte noe børs-

fall for sentralbankene vil intervenere 

og redde meg"  er farlig å støtte seg 

til.  Forts neste side.  



Torsdagens rotasjoner under overfla-

ten, som ikke syntes i utviklingen til 

indeksen,  underbygger mitt gjelden-

de scenario om at markedet forbere-

der seg på en korreksjon.  

1 ) Volumet den inneværende uken 

på oppgangen mot den forrige top-

pen var ikke understøttet av volum.  

2) US yields fikk en kraftig korreksjon 

tilbake, og det tyder på at oppgang-

en i yields har kommet opp for hardt. 

Det er imidlertid for tidlig å konklu-

dere at vi har sett toppen i yields. 

Kan bare være en kortsiktig korrek-

sjon! Men det er meget interessant 

at smart-money befinner seg kraftig 

long bond futures samtidig som hed-

gefondene ligger heavy short. Holder 

alltid en knapp på smart-money!    

3) Yen fikk en dobbel bunn og der-

etter en rekyl opp, og dette tyder 

også på at nedgangen har vært for 

kraftig og skjedd for hurtig. Dette kan 

indikere at Yen har bunnet ut på kort 

sikt, og dette igjen betyr bortfall av 

likviditet og medføre salgspress i en 

rekke aktivaklasser. Skulle rekylen i 

Yen få ben å gå på vil dette bidra 

kraftig til at min indisierekke går over 

til rene fakta og får 

effekt.  

4) Dollaren blir preget 

negativt av fallet i 

yields og Yen. Dette 

er imidlertid positivt 

for råvarer, Emerging 

markets og eksport-

rettede aksjer i S&P 

500.  

5 Gull fikk en etterlengtet rekyl som 

følge av 3 av impulsfaktorene Yen, 

Yields og Dollar gikk i riktig retning.  

6 ) Det tilflyter kapital mot safe-

heaven sektorer som Utilities. Både 

Healthcare og Utilities har nå brudd 

over sine 200 dagers glidende snitt. 

Det bør i seg selv ikke bety noe, men 

det kan være de første tegnene på at 

smart-money har begynt å posisjo-

nere seg mot safe-heaven sektorer.    

Konklusjon: Faktorene som inntraff 

på torsdag gjør at jeg ikke blir mind-

re sikker! Det er for «crowded» og 

markedet skal korrigere ned! Forbe-

red deg på en korreksjon, og det vil 

trolig inntreffe i januar eller i beste 

fall tidlig  i februar.  

 

 

 

 

 

 

Chartet nedenfor viser FEDs tilstram-

ning av pengemengden, og tidligere 

har en slik tilstramning sørget for 

korreksjon i aksjemarkedet. Noe an-

nerledes denne  gangen? 



S&P 500 : NYE 52 UKERS TOP-
PER 

 

På forrige all-time high eksploderte 
nye 52 ukers topper, men på fredag 
var det heller puslete. Det var om-
rent ikke enkeltselskaper som gikk i 

nye topper. Dette er negativt, og kan 
understøtte mitt  scenario om en ut-
videt korreksjon.  

 



HVA SIER EKSPERTENE? 
 
Ekspertene er  meget enige om ut-
viklingen, og det kun få som ser po-
tensiale for S&P 500 utover 2400. 
Ekspertene med 2300 og 2350 som 
kursmål har jeg satt et rødt kryss 
over for de understøtter indirekte 
mitt scenario om kortsiktig korrek-
sjon. Sikkert problematisk å være 
negativ som sjefstrateg i noen av dis-
se meglerhusene.   
 
Snittet av ekspertene har lagt seg på 
2380, hvilket er drøye 5 % over da-
gens kurser. Satt på spissen bør man 
med slike kursmål, som sjeføkonom 

vurdere å ta et år fri. 
 
Jeg betrakter det som interessant at 
disse kursmålene har dukket opp nå i 
etterkant av den siste oppgangen, og 
før Trump oppgangen var det sjelden 
mellom hver gang jeg registrerte no-
en med targets over 2300.  
 
Selvfølgelig har noe endret seg til det 
positive, men fortsatt vurderer jeg 
det til at mye av oppgangen er byg-
get på rene forventninger om skatte-
kutt og ytterligere med offentlig for-
bruk og ikke minst sentiment. Dette 
kan således endre seg raskt hvis 
f.eks. Trumps stimuli pakker, vekst i 
økonomien, dollarpåvirkning på øko-

nomien ikke helt går som planlagt, 
blir utsatt eller forverres.  
 
Det er et tankekors at ekspertene for 
2017 har slike lave kursmål for S&P 
500, og det viser at de ikke har fun-
damental forankring for å regne 
hjem ett høyere potensiale.  
 
På kort sikt betrakter jeg at eksperte-
ne understøtter mitt scenario om 
forestående korreksjon!  
    



 



Graf 1 og 2 er sektorrotasjonene de 
to siste ukene, og det er fortsatt ikke 
de store endringene. Det er mye av 
det samme!  



 



 



 



 



S&P 500, Måned Chart :  

Med fare for å repetere meg 
selv så ser  måned chartet fort-
satt bra ut, og at det ikke er 
tegn til topp foreløpig. Nye 
kjøpssignaler er etablert.  

 S&P 500, Uke Chart :  

I forrige utgave var jeg av den 
oppfatning at 90 % av den inne-
værende oppgangen i det korte 
perspektivet er tatt ut, men at 
det kunne komme ett siste push 
til 2300-nivået. Jeg står fortsatt 
ved dette, og spesielt etter den 
svake deltakelsen på fredagens 
all-time-high.  

S&P 500 befinner seg tett opp-
under toppen av trendkanalen, 
og er strukket i følge 200 dagers 
glidende. Er fortsatt skeptisk til 
et videre potensiale og tror at 
neste større bevegelse vil være 
ned og ikke opp.  

 

S&P 500 Dag Chart:  

Markedet ser fortsatt bra ut på 

overflaten, men nærmer seg 

toppen av trendkanalen. Denne 

har fungert de siste gangene og 

jeg tror ikke noe blir annerledes 

denne gangen.  



 

 

 



INDIKATORER 

S&P 500 vs. 10-dagers glidende 
snitt av forholdet mellom NYSE 
Stigende og fallende aksjer (AD 
Line): 

Forholdet mellom stigende og fallen-
de aksjer har etablert en ny lavere 
topp.  

Det at markedet gikk i ny topp og 
indikatoren ikke bekreftet med ny 
topp indikerer at momentumet svek-
ker seg og at det er færre selskaper 
som deltar i oppgangen. Indikatoren 
karakteriserer jeg nå som negativ, 
siden de to siste all-time-high note-
ringene har inntruffet på lavere mo-
mentum enn for Brexit.  

S&P 500 vs. NYSE Kumulative - 
AD Linje:  

Summerer vi opp antall aksjer som 

stiger og som faller fra dag til dag og 

akkumulerer dette over tid  ser vi om 

markedet holder momentumet oppe.  

Indikatoren har etablert en ny topp 

sammen med markedet, og fort-

setter å holde seg omkring toppen. 

Dette er positivt.  

Det er først når indikatoren faller 

under sitt 50 dagers snitt at det avgis 

salgssignaler. Det betyr i klartekst at 

det er flere aksjer som faller sett 

over de siste 50 dagene. Det kan in-

dikerer begynnelsen på en type 3 -   

korreksjonsfase.  

Isolert  kan Indikatoren signalisere at 

jeg kan være litt tidlig ute med å 

time en fase 3 korreksjonsfase.  



S&P 500 vs. 50 dagers glidende 
snitt av forholdet mellom volu-
met som går inn i stigende og 
fallende aksjer på NYSE.  

Indikatoren får kjøps– eller salgssig-
nal når den bryter sitt 50 dagers gli-
dende snitt.  

Bryter den over så betyr det at volu-
met som går inn i de stigende aksje-
ne er høyere enn volum snittet de 
siste 50 dager.  

Som en ekstra forsikring mot falske 
signaler må bruddet få en bekreftel-
se ved enten bryte opp eller ned fra 
den blå eller røde boksen.  

Volumet har hentet seg litt opp,  og 
ny topp for indikatoren. Falt litt tilba-
ke på fredag, og vi får se om dette 
får noen betydning.  

NASDAQ vs. 50 dagers gliden-
de snitt av forholdet mellom 
volumet som går inn i stigende 
og fallende aksjer på NASDAQ.  

Volumet som går inn i stigende ak-

sjer på Nasdaq har også i forrige uke 

understøttet  oppgangen. 

Ingen advarsler fra volumet per da-

to!  



S&P 500 vs. forholdet mellom 

8 og 20 dagers glidende snitt.  

Denne indikatoren brukes for å redu-

sere støy fra de daglige bevegelsene.  

Ser trenden derfor mer tydelige i dis-

se chartene.  

NYSE, S&P 500, Nasdaq 100 og Rus-

sel 2000 ligger alle i kjøp, og befinner 

seg i klare opptrender. Ingen advars-

ler fra de glidende trend snittene.   

Litt lavere stigningskoeffisient på 

Nasdaq og Russel, men ingen nye 

trendssignaler.  

 

S&P 500 vs. % avstand fra 200 

dagers glidende snitt.  

Denne brukes for å måle om S&P er 

strukket på kort– og mellomlang sikt.  

Tendensen har vært når S&P 500 sti-

ger 5-7 % over 200 dagers snittet har 

dette resultert i en korreksjon tilbake 

ned til eller mot snittet.   

S&P 500 har nå steget 6,6 % over sitt 

200 dagers glidende snitt, og har så-

ledes avgitt advarsler om foreståen-

de korreksjon.  

Markedet er nå kraftig strukket på 

kort sikt, og trenger en pustepause 

skal vi tro de historiske svingningene.  

Indikatoren signaliserer økt sannsyn-

lighet for korreksjon. 

Indikatoren i bunn gir salgssignal når 

den faller under 80! 



S&P 500 vs. NYSE New Highs:  

 

På forrige all-time high eksploderte-
nye 52 ukers topper, men ikke på 
fredagens nye topp. 10 dagers snittet 
av nye topper henger ikke med på 
den siste toppen, hvilket er negativt.  

Dette kan indikere at momentumet 
er i ferd med å avta, og at markedet 
begynner å bli slitent.  

 

 

 

 

 

 

 

NASDAQ vs. NASDAQ NYE TOP-

PER 

Som for S&P 500 fikk Nasdaq på for-

rige all-time-high en kraftig akselera-

sjon av nye 52 ukers topper, men  på 

forrige ukes oppgang og nye topp så 

ser vi at antall nye topper har en ne-

gativ divergens med markedet. An-

tall nye topper har vært fallende, og 

det tyder på at mange selskaper har 

ligget i korreksjon. Henter den seg 

ikke raskt opp betrakter jeg indikato-

ren til å være negativ.  

Indikatoren gir en advarsel!  



S&P 500 vs. NYSE New Highs:  

 

Se nærmere på hva som har inn-
truffet med Dow Jones i etterkant av  

at indikatoren har kommet opp mot 
80 eller over. Sannsynligheten har 
økt kraftig for at det vil komme en 
korreksjon. Nå er indikatoren like 
strukket som de historiske tilfellene, 

hvilket understøtter min hypotese 
om fase 3 korreksjon.   

 



S&P 500 vs. Prosent av S&P ak-
sjer over 200 dagers glidende 
snitt -  Hvor mange selskaper i 
% trender positivt? 

Antall selskaper over 200 dagers gli-
dende er fortsatt under de foregåen-
de toppene inkludert den siste all-
time high noteringen. Nå har vi sett 
at HealtCare og Utilities har jobbet 
seg over 200 dagers glidende snitt. 
Og indikatoren burde ha vært høye-
re. Jeg betrakter indikatoren til å 
være svakt negativ for markedet.   

S&P 500 vs. Prosent av S&P 
selskaper som er over sitt 50 
dagers snitt -  Momentum indi-
kator  

Indikatoren har igjen kommet opp til 

80 %, hvilket betyr at markedet er 

overkjøpt. Fortsatt under de foregå-

ende toppene til tross for markedet 

gikk i ny all-time high. Det er en ne-

gativ divergens der som vi må følge 

opp. Slike har historisk sett gitt kor-

reksjoner!  

S&P 500 vs. Prosent av S&P 

selskaper som er over sitt 20 

dagers snitt -  En early Warning 

indikator.  

Indikatoren brukes  som early war-
ning og salgssignaler etableres når 
den faller tilbake  fra en topp (over 
80 %) og  under triggernivået 60 %. 
Forrige ukes oppgang har inntruffet 
på avtakende momentum, og det er 
færre selskaper på fredag som befin-
ner seg over snittet av de siste 20 
dagers trading, enn det var på forrige 
all-time high, hvilket er negativt.  



 



S&P 500 vs. Prosent av selska-
per som har brutt forbi sin for-
rige topp, og har etablert 
kjøpssignal.   

Henter seg videre opp, men tatt i be-

traktning den sterke oppgangen i 

indeksene så burde den ha vært opp 

mot 80 %. Det er altså færre selska-

per som løftes forbi sine foregående 

topper og etablerer nye kjøpssigna-

ler. Dette er negativt, og indikatoren 

gir ikke full understøttelse til opp-

gangen.  

De beste signalene fra denne indika-

toren kommer når den har vært på 

ekstrem nivåer , over 80 og  under 

20, for så å endre retning.  

Kan ikke trekke så mye ut av disse 

indikatorene foruten at trenden er 

positiv, og at de burde ha ligget på 

høyere nivåer.  

 

NASDAQ vs. Prosent av selska-

per som har brutt forbi sin for-

rige topp, og har etablert 

kjøpssignal. 

Vi får se om deltagergraden øker på 

Nasdaq, hvilket er positivt. Indikato-

ren understøtter nå oppgangen.  



 

S&P 500 vs. 21 dagers Put/Call 
ratio:  

Indikatoren har begynt å hente seg 

litt opp, men er fortsatt på nivåer 

som signaliserer så lite frykt at den 

indikerer TOPP! Vi ser på de tidligere 

tilfellene at det ved noen tilfeller har 

tatt litt tid før korreksjonen har kom-

met. Det topper ikke ut på poeng, 

men på tid.  

Den lave frykten eller complacency 

signaliserer at markedet nærmer seg 

en topp i det korte perspektivet. Det 

at frykten har hentet seg litt opp kan 

være startsignalet for en forestående 

korreksjon.  

I klartekst sier indikatoren - Vær for-

siktig!  

TOTAL PUT / CALL RATIO 

Indikatorene viser det totale forhol-

det mellom kjøps– og salgsopsjoner, 

aksje put/call og indeks put/call ra-

tio. Dette er gode fryktindikatorer, 

og er tilfredsstillende til både  å finne 

topper og starten på fase 3 - korrek-

sjonsfaser.  

Indikatorene fikk et slag opp i forrige 

uke, og har roet seg ned igjen. De 

viser nå at aktørene har begynt å kjø-

pe litt beskyttelse. 



Retail sentiment: Retail inves-
torers posisjonering i bear-
produkter. En «contrarian» in-
dikator.  

Retail investorer har nå en behold-

ning av bear-produkter, som er på 

det laveste nivået på flere år. Som 

nevnt er denne indikatoren bedre på 

å finne bunner enn topper, men den 

viser nå en meget høy grad av 

«complacency» ved at retail investo-

rer ikke ser noen grunn til å sikre seg 

eller spekulere i en topp. 

Retail begynte å spekulere litt i en 

topp i forrige uke, men er fortsatt på 

meget lave nivåer.   

 

 

 

 

Momentum vs VIX:  

Når momentumet på VIX indeksen 

faller kraftig tilbake betyr dette at 

markedet nærmer seg eller allerede 

er for komfortabelt. En lav indikator 

signaliserer lav volatilitet, og når den 

indikerer en ekstremsituasjon så top-

per markedet.  

Indikatoren har vært nede i signalfel-

tet, og korrigert litt opp. Dette tyder 

på at volatiliteten i VIX hentet seg litt 

opp, og fortsetter denne trenden kan 

dette indikere forestående korrek-

sjon.  



S&P 500 vs dagens volatilitet 
sett mot volatiliteten 3 måne-
der ut i tid.  

Denne indikatoren måler hvor høy 

grad av usikkerhet/frykt det er i da-

gens marked og sammenligner dette 

med 3 måneders volatilitet. Nå befin-

ner frykten seg på et meget lavt nivå, 

og investorene ser ingen grunn til å 

sikre seg.  

Dette er en «contrarian» indikator og 

med det menes at man skal gjøre det 

motsatte av hva indikatoren viser.  

Tilsvarende lav frykt/ønske om å sik-

re seg har tidligere gitt korreksjoner. 

Denne er nå negativ, og understøtter 

fortsatt mitt scenario om at vi kan få 

en fase 3 korreksjon i januar.  



S&P 500 vs. VIX:  

Fryktindikatoren befinner seg 
på for lave nivåer, og det indike-
rer at aktørene er for komfor-
table. Dette øker risikoen på 
kort sikt.  

Befinner seg på meget lave ni-
våer, og det er nå så lite med 
frykt at sannsynligheten øker 
kraftig for at markedet  skal be-
gynne en topp prosess/fase 3 
korreksjonsfase.  

 

 

 

 

S&P 500 vs FRYKT 

 

Når momentumindikatoren 
kommer opp fra de røde perio-
dene med lav volatilitet har 
dette historisk signalisert kor-
reksjon. Har tidligere fungert 
tilfredsstillende! 



S&P 500 vs. 14 dagers 
«Average True Range :  

Markedet stiger primært  på av-
takende volatilitet og korrigerer 
ned på en økende grad av vola-
tilitet.   

Når indikatoren trender har in-
dikatoren vært meget pålitelig 
til å bekrefte den kortsiktige 
retningen til markedet.  

Den trender fortsatt ned, men 
har i forrige uke løftet seg litt. 
Men ikke tilstrekkelig til at den 
har etablert negative signaler.  

Når indikatoren trender ned un-
derstøtter den markedet. I forri-
ge uke fikk vi en negativ diver-
gens, og det kan være et forvar-
sel.  

 

S&P 500 vs. % Antall S&P sels-
kaper som ligger i momentum 
kjøp:  

På forrige oppgang mot all-time

-high var det flere og flere sels-

kaper som etablerte momen-

tum kjøpssignaler. I forrige uke 

var det kun få selskaper som 

etablerte nye kjøpssignaler.  

Negativ divergens mellom mo-

mentum og S&P 500, hvilket er 

bearish.  



Ratioen mellom S&P 500 og Small-

Cap har stoppet opp, og har falt de 

siste to ukene. Dette kan være et 

forvarsel om at spekulative investo-

rer tar gevinster i høy-beta og risk-

off.  Når enten indeksene eller ratio-

ene begynner å svekke seg kan dette 

tyde på at noe endrer seg i marke-

det. Small-Cap har vært ledende, og 

det at de begynner å svekke seg rela-

tivt mot markedet kan være et for-

varsel om korreksjon.   



NASDAQ vs. S&P 500  

Nasdaq relativt til S&P 500 har hen-
tet seg opp, og brutt nedtrenden. I 
forrige uke var det altså risk-on.  

De røde pilene i grafen viser de peri-
odene når Nasdaq har gjort det sva-
kere enn S&P 500.  

Jeg følger denne tett fordi historisk 
sett har negativ divergens mellom 
S&P 500 og Nasdaq ikke vært posi-
tivt for totalmarkedet. Men nå er 
indikatoren i bedring og vi får se hva 
som skjer inneværende uke. 



S&P 500 vs MOMENTUM 

 

De røde pilene viser hva som  
ser ut til å inntreffe når mo-
mentum indikatoren faller un-
der –20 og mister sin grønne 
status. Dette har gitt en korrek-
sjon i S&P 500.  

Momentum indikatoren holder 
seg fortsatt grønn, og ingen 
salgssignaler er etablert.  



S&P 500 vs MOMENTUM 

Momentum indikator 1 nærmer 
seg rødt område - 1,5 som tidli-
gere har gitt korreksjoner. Dette 
underbygger min hypotese om 
en forestående korreksjon. Vi 

ser av noen historiske tilfeller at 
det kan ta litt tid før korreksjo-
nen kommer.  Fortsetter indika-
toren å falle samtidig som mar-
kedet holder seg er det grunn-
lag for å vise mer forsiktighet.  



US DOLLAR INDEKS vs MO-
MENTUM 

De røde pilene viser hva som 
inntreffer når momentum indi-
katoren faller under –20 og mis-
ter sin grønne status. Dette har 
i mange tilfeller gitt en korrek-
sjon i dollaren.   

Indikatoren har nå etablert 
salgssignaler for dollaren.   

Har mistet sin grønne status, og 
momentumet understøtter ikke 
lenger oppgangen.  



YIELDS vs MOMENTUM  

Samme tolkning som for dollaren, og 
når momentum indikatoren mister 
sin grønne status og faller under –20 
gir den høy sannsynlighet for korrek-
sjon.  

Dette viste seg igjen å medføre rik-
tighet, og momentumet understøtter 
ikke lenger oppgangen.  

Konklusjon forrige uke: US yields har 
vært meget sterk, og tatt ut mange 
nivåer. Siden US Yields er kraftig 
overkjøpt forventer jeg en korrek-

sjon når momentum indikatoren går 
i salg. Bare å vente til signalet kom-
mer, og den har tidligere fungert me-
get tilfredsstillende.  



ANTALL S&P 500 selskaper over sitt 
50 dagers glidende snitt 

Det er normalt med litt krangling 
omkring topper, men indikatoren 

befinner seg på nivåer som tidligere i 
10 av 12 tilfeller har gitt forvarsel om 
korreksjoner. Den har fortsatt rom 
på oppsiden, men den understøtter 

min forventning om en forestående 
fase 3 korreksjonsfase.  



 


