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Dow Jones and the Saturnwave 1900 - 2012

Bovenstaande grafiek van de Dow Jones van 1900 t/m 2004 is logaritmisch opgesteld i.pl.v. lineair, zoals gebruikelijk. Op de y-as is
elke verdubbeling even groot, waardoor een beter zicht ontstaat op de procentuele veranderingen in het koersverloop. Bij een
lineaire opstelling zou de spectaculaire koersstijging van de jaren 20 in het niet vallen bij die van de jaren 90.
Om het verband tussen de Saturnusgolf en de Dow Jones duidelijk te laten uitkomen, zijn de golftoppen geprojecteerd op de lijn
van de maximum trend.
Het is opvallend hoe de lange termijn trend van de Dow Jones grotendeels samenvalt met de Saturnusgolf. Als de golf daalt,
stagneren de koersen langdurig, ondanks hevige fluctuaties. Stijgt de golf dan gaat de trend omhoog.
Op de achtergrond van de spectaculaire stijging van de jaren 90 bevinden zich de eensgezind stijgende golffasen van zowel de
Jupitergolf, als de Saturnus en Uranusgolf. Te zien is dat er nog een hoop lucht zit in de Dow Jones (in stand gehouden door de
centrale banken) omdat de koers nog ver boven de maximumtrend fluctueert.
Wat deze grafiek leert is dat je als lange termijn belegger, zoals pensioenfondsen, waarschijnlijk beter je geld ergens anders kan
beleggen dan op de beurs, want de Saturnusgolf gaat pas in 2025 weer omhoog.Ook al laten sommige beurzen een andere trend
zien, de Dow Jones is toch tamelijk dominant, gezien zijn grote invloed op de belangrijkste Europese en Aziatische beurzen.
Amsterdam, november 2004
Ik ben een van de weinigen geweest die, op diverse congressen, er regelmatig op heeft gewezen dat de Dow onwaarschijnlijk hoog
staat, wat natuurlijk niet eindeloos kon voortduren. Financiële adviseurs hebben dit feit wijselijk verzwegen om de beleggers niet te
ontmoedigen.
Door de megalomane fixatie op de maximalisatie van winsten en megabonussen voor bankiers en bestuurders komt er nu een eind
aan het casinokapitalisme en aan de VS als financiële supermacht. Het Amerikaanse begrotingstekort bedraagt nu meer dan $
11.000.000.000.000,(= elf duizend miljard, of ruim 11 biljoen dollar). Een getal dat nauwelijks nog te bevatten is.
Vanaf 2007 ging de Saturnusgolf weer dalen (verlies van vertrouwen) en daalden de koersen, geheel naar verwachting. De
pensioenfondsen sliepen blijkbaar, hebben het in ieder geval niet zien aankomen. Dat is even onbegrijpelijk als onverantwoord.
Analoog aan de beurskrach van 1929, verwacht ik dat in 2010 de bodem bereikt zal worden. De Dow Jones zal dan vermoedelijk
gedaald zijn beneden de lijn van de maximum trend.
Robert D. Doolaard, Amsterdam, oktober 2008.
p.s. De Saturnusgolf is gebaseerd op de som van de hoeken tussen Pluto, Neptunus, Uranus en Saturnus, en wel als volgt: PL-NE
+ PL-UR + NE-UR + SA-PL + SA-NE + SA-UR.

