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ELLIOT WAVES 

Als je je trades wilt plannen, is het altijd een goed idee om een globaal overzicht te hebben van wat 

er op elk moment in de markt speelt. Om dat overzicht te krijgen, doorlopen technische analisten 

meestal Elliott Wave-analyses. Dit is waarschijnlijk een van de meest complexe tools in technische 

analyse, dus het kan in het begin moeilijk te begrijpen zijn, maar als je de techniek eenmaal onder de 

knie hebt, zullen de voordelen veel groter zijn dan de risico's.  

WIE WAS ELLIOT 

First things first: wie heeft deze techniek uitgevonden? Het was niet de hoofdpersoon van Mr. Robot 

maar Ralph Nelson Elliott, een Amerikaanse accountant die in de jaren 1920 in Midden-Amerika 

werkte. Terwijl hij daar was, liep Elliott een darmziekte op, zodat hij zijn professionele carrière moest 

opgeven en, om zijn gedachten af te leiden, besloot hij het gedrag van aandelenkoersen te 

bestuderen. 

In 1934 ontdekte Elliott dat prijsactie die op grafieken werd weergegeven, in plaats van zich enigszins 

chaotisch te gedragen, eigenlijk een intrinsiek verhaal had. Elliott zag dezelfde patronen gevormd in 

repetitieve cycli. Deze cycli weerspiegelden de overheersende emoties van beleggers en handelaren 

in stijgende en dalende schommelingen. Deze bewegingen waren verdeeld in wat hij "golven" 

noemde. 

 

Volgens zijn observaties beweegt een trendmarkt in een vijf-drie golfpatroon, waarbij de eerste vijf 

golven, aangeduid met getallen, in de richting van de grotere trend bewegen. Na het voltooien van 

de vijf golven in één richting, vindt een grotere corrigerende beweging plaats in drie opeenvolgende 

golven. Letters (a, b en c) worden in plaats van cijfers gebruikt om dit corrigerende patroon te 

labelen. 
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Zo zien een vijf-golfmotief en een correctief fasepatroon eruit: 

 

De eerste, de derde en de vijfde golven worden ook "impulsgolven" genoemd. Golf 2 is een correctie 

van golf 1 en golf 4 is een correctie van golf 3, en de gehele reeks van golf 1 tot 5 wordt gecorrigeerd 

door een a-b-c reeks. 

De patronen geïdentificeerd door Elliott komen voor over meerdere tijdframes. Dat betekent dat een 

voltooide reeks van vijf golven op een kort tijdsbestek, laten we zeggen een grafiek van 15 minuten, 

mogelijk alleen de eerste golf van een grotere reeks op een kaart van 60 minuten weergeeft, 

enzovoort. In macro-zin maakt elk zich ontvouwend golfpatroon deel uit van een groter golfpatroon 

dat zich in de hogere grafiek ontvouwt. 

Daarom kun je Elliott-golven beschouwen als een soort Matryoshka-poppenset, waarbij een reeks 

golven een golf van een hogere graad voltooit, dat wil zeggen een golf die behoort tot de volgende 

hogere reeks golfreeksen. In het bijzonder voltooit de beweging van golf 1 tot 5 ofwel een golf 1, 3 of 

5 van de hogere graad, terwijl de a-b-c reeks ofwel een golf 2 of 4 van de hogere graad voltooit.  
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Je kunt dit gedrag duidelijk zien in de volgende grafiek: 

 

 

Nu we een duidelijk beeld hebben van wat Elliott-golven zijn, is ons belangrijkste doel om ervan te 

profiteren om cryptocurrencies te verhandelen en geld te verdienen. Zoals je je kunt voorstellen, is 

het een moeilijke taak om de golven correct te identificeren en te labelen: als we naar echte 

grafieken kijken, zijn de golven niet perfect gevormd en soms is het moeilijk om ze te labelen. 

Daarom vereist het veel oefening om deze techniek onder de knie te krijgen, maar gelukkig heeft 

Elliott enkele regels achtergelaten om ons te helpen: 

Golf 2 zal zich niet terugtrekken voorbij het startpunt van golf 1. In praktische termen betekent dit 

dat in een oplopende beweging de prijs na de voltooiing van golf 2 niet lager kan zijn dan de startprijs 

van golf 1. 

Een andere regel stelt dat golf 3 meestal -maar niet altijd- de langste en nooit de kortste van de hele 

reeks is en dat deze altijd voorbij de piek van golf 1 wordt voltooid. 

Als een andere basisregel zegt de theorie ook dat golf 4 het einde van golf 1 niet kan overlappen. Dit 

is hetzelfde om te zeggen dat golf 4 nooit meer dan 100% van golf 3 kan herwinnen. 

In de volgende afbeelding kun je de golfformaties vinden die niet zijn toegestaan door de 

bovenstaande regels: 
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Naast de bovenstaande regels zijn er meer variaties die de Elliott-golftheorie een beetje lastiger 

maken. We zullen hier de meest basale vormen behandelen, maar er zijn er veel die je kunt vinden in 

het uitstekende boek Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior geschreven door Frost en 

Prechter. 

 

De eerste variant die hier wordt behandeld, wordt extensies genoemd. Een extensie is een 

langwerpige beweging in de richting van de hoofdtrend die kan optreden in een van de impulsgolven, 
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dat wil zeggen in golven 1, 3 of 5. Een ideaal voorbeeld van een extensie is te vinden in de 

bovenstaande grafiek. 

Een andere variatie van impulsgolven zijn diagonalen, die uit vijf golven bestaan en optreden aan het 

einde van een sterke trend, vooral wanneer golf 3 in korte tijd uitgebreid is verplaatst. Diagonale 

golven kunnen ook worden gevonden in golf c van de corrigerende volgorde, die de beëindiging van 

de beweging op een hogere graad aangeeft. 

 

Deze formatie is meestal een wigachtig patroon, gevormd door twee convergerende lijnen, zoals we 

in het volgende voorbeeld kunnen zien: 

Je ziet dat elk van de laatste vijf golven bestaat uit drie kleine golven en niet vijf golven als de 

gebruikelijke structuur. In een diagonaal kan golf 4 golf 1 overlappen in tegenstelling tot de 

basisregel. In deze patronen heeft golf 5 de neiging de grenstrendlijn te overschrijden (of te laag te 

schieten). 

 

Uiteindelijk hebben we de groeiende driehoeksformatie. In dit geval overschrijdt golf 5 de piek van 

golf 3 niet, waardoor een zogenaamde "5e golffout" wordt geproduceerd (zie onderstaande 

afbeelding). Dit soort patroon is meestal een teken dat een bodem of een top aanwezig is en dat de 

markt tegen de huidige trend in zal keren. 

FIBONACCI IN COMBINATIE MET ELLIOT WAVES 

Hoewel de Elliott Wave-theorie de vorm en structuur van prijsbewegingen kan bieden, combineren 

veel analisten deze principes met de Fibonacci-ratio's om het potentieel van elke prijsbeweging te 

meten, inclusief de waarschijnlijke tijdsduur. Maar hoe worden die verhoudingen berekend? 

Zoals je waarschijnlijk wel weet, was Leonardo Fibonacci een dertiende-eeuwse Italiaanse wiskundige 

die de Fibonacci-reeks ontdekte. Deze reeks is opgebouwd door de vorige twee nummers toe te 

voegen, beginnend met 0 en 1. Dus hebben we 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 enzovoort. 

Fibonacci-verhoudingen worden verkregen door verschillende getallen in de Fibonacci-reeks als volgt 

te delen: 
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38,2% (0,382) wordt afgeleid door een willekeurig Fibonacci-nummer in de reeks te delen door een 

ander Fibonacci-nummer dat twee plaatsen rechts in de reeks wordt gevonden. Bijvoorbeeld 21 

gedeeld door 55. 

50% (0,50) is eigenlijk geen Fibonacci-ratio, maar wordt gebruikt omdat activa de neiging hebben in 

een bepaalde richting te blijven bewegen nadat ze een retracement van 50% hebben voltooid. 

61,8% (0,618) wordt afgeleid door een willekeurig Fibonacci-nummer in de reeks te delen door een 

ander Fibonacci-nummer dat er onmiddellijk op volgt. Bijvoorbeeld 13 gedeeld door 21 of 55 gedeeld 

door 89. 

161,8% (1,618, bekend als de gulden snede) is het resultaat van het delen van elk Fibonacci-nummer 

in de reeks door een ander Fibonacci-nummer dat 1 plaats links in de reeks wordt gevonden. 

Bijvoorbeeld 89 gedeeld door 55 of 144 gedeeld door 89. 

Door deze verhoudingen te combineren met de Elliott-golftheorie, kunnen we enkele regels krijgen 

die zeer nuttig kunnen zijn als het gaat om handel met Elliott-golven: 

Ten eerste zijn retracements op basis van Fibonacci-verhoudingen meestal belangrijke niveaus van 

vraag en aanbod, dat wil zeggen van suport en resistance. De potentiële impuls of corrigerende 

niveaus (afhankelijk van de golf) worden meestal gemeten door percentages van de vorige 

golflengte. 

Golf 3 in een reeks van vijf golven wordt beïnvloed door golf 1 en vertoont gewoonlijk een 

verhouding van 161,8% van golf 1. De andere twee impulsgolven zijn meestal van minimale lengte en 

gelijk aan elkaar. 

Een corrigerende beweging die volgt op een impulsbeweging van een significant laag of hoog haalt 

meestal 50% terug naar 61,8% van de voorgaande impuls. 

Golf 4 corrigeert meestal tot 38,2% van golf 3. 

Aangezien golf 2 meestal het begin van golf 1 niet overlapt, dat is 100%, is het begin van golf 1 een 

ideaal niveau om stops te maken. 

Nu we de concepten hebben, kunnen we deze in de markt toepassen om onze handel in 

cryptocurrencies te verbeteren en kansen te vinden met de beste risico / rendement-ratio. Bekijk de 

volgende EOS / USD 30-minuten grafiek: 

 

Zoals je ziet, is er een opwaartse trend op korte termijn verdeeld in 5 golven. We hebben het begin 

van elke golf gelabeld en we hebben ook lijnen getekend die de begin- en eindpunten van elke golf 
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verbinden. Laten we eens kijken of deze golvenstructuur voldoet aan de regels die we zojuist hebben 

gedefinieerd: 

Golf 2 keert niet terug voorbij het startpunt van golf 1 

Dat klopt: golf 2 komt niet terug onder $ 13,30. 

Golf 3 is meestal de langste van de hele reeks en voltooit altijd voorbij de piek van golf 1. 

En dat is wat we in de bovenstaande grafiek hebben: golf 3 meet $ 0,82, wat groter is dan $ 0,80 (golf 

1) en vergelijkbaar met $ 0,83 (golf 5). Golf 3 eindigt ook op $ 14,48, ruim boven $ 14,12 (piek van 

golf 1). 

Wave 4 kan nooit meer dan 100% van wave 3 terughalen 

Hetzelfde hier: golf 4 komt nooit onder $ 13,66, dat wil zeggen het startpunt van golf 3. 

 

Hoe zit het met Fibonacci? Laten we enkele retracements toevoegen aan wave 1: 

 

Zoals verwacht eindigde golf 2 ergens tussen de 50% en 61,8% retracement van golf 1. Dat wil 

zeggen, golf 2 laagste dieptepunt op $ 13,66 wordt gevonden tussen $ 13,63 en $ 13,74. Daarom, als 

u de eerste impulsgolf als het startpunt van de 5 golvencyclus hebt beschouwd, hebben we hier een 

handelsstrategie: zodra de golf 1 is afgelopen, plaatst u gewoon een kooplimiet tussen de 50% en 

61,8% retracement (voor bijvoorbeeld, bij $ 13,70), een stopverlies instellen net onder $ 13,32, het 

startpunt van golf 1. Aan de andere kant zouden we op zoek gaan naar een winstdoelstelling groter 

dan $ 14,12 - $ 13,32 = $ 0,80, omdat Elliott wave theorie zegt dat golf 3 is altijd de grootste van de 

impulsgolven, dus de lengte moet groter zijn dan die van golf 1. 

Nog een ander voorbeeld: in de volgende grafiek van 4 uur kunnen we zien dat Monero zich in de 

motieffase bevindt, met 5 golven die de prijs hoger drukken: 
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Kunnen we nog steeds profiteren van die grote golf 3? Natuurlijk, teken gewoon zijn Fibonacci-

retracements: 

 

Het identificeren van golf 3 was relatief eenvoudig omdat het de langste van de drie impulsgolven is, 

omdat het $ 273,50 - $ 188,30 = $ 85,20 meet. De 38,2% retracement voor deze golf zit op $ 240,93, 

net naast het dieptepunt van golf 4 op $ 238,25. Na golf 3 te hebben geïdentificeerd, hadden we een 

limietorder op dat retracementniveau kunnen plaatsen om te profiteren van de laatste impulsgolf. 

Het doel zou worden ingesteld op $ 240,93 plus de lengte van golf 1 omdat we weten dat golven 1 en 

5 meestal dezelfde lengte hebben. Daarom, gezien het feit dat de lengte van golf 1 $ 205,90 - $ 

165,20 = $ 40,70 is, zou onze take-profit worden vastgesteld op $ 240,93 + $ 40,70 = $ 281,63, 

hetgeen 24 uur na onze invoer wordt bereikt. Wat betreft het stopverlies, we zouden het kunnen 

instellen op het volgende retracementniveau van golf 3, dat wil zeggen 50% of $ 231, wat een mooie 

risico / opbrengst-ratio oplevert omdat we slechts $ 1 riskeren om $ 4 te maken. 
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CONCLUSIE 

Elliott wave-theorie biedt een compleet raamwerk om marktgedrag te begrijpen en helpt ons onze 

mening over de markt te ordenen door een antwoord te vinden op de vraag "waar zijn we nu?". Het 

combineren van de golftheorie met Fibonacci-verhoudingen helpt handelaren om beslissingen te 

nemen, wat een aantal mooie in- en uitstappunten biedt, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. 

Aan de andere kant is de belangrijkste fout van de Elliott-golftheorie de hoge mate van subjectiviteit. 

Het is moeilijk om twee Elliott-golfanalisten te vinden die tot dezelfde conclusies komen of dezelfde 

golfpatronen trekken. 

Kortom, Elliott wave-analyse is een uitstekende manier om context te bieden bij het analyseren van 

de markt, hoewel ik niet zou aanbevelen om uitsluitend met wave-analyse te handelen. Probeer in 

plaats daarvan andere hulpmiddelen te gebruiken, zoals voortschrijdende gemiddelden of 

oscillatoren om de uiteindelijke beslissing te nemen om een cryptocurrency te kopen of verkopen. 
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