5-1-daytrading-strategien
5-1-strategien er udviklet af den danske daytrader Hans-Henrik
Nielsen fra Markettimer, der er kendt for sine simple, men
effektive strategier. 5-1- strategien er en udpræget
daytrader-strategi. Den kan bruges i sin mest simple form, men
den kan også med fordel forfines med flere indikatorer.
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udgangspunkt i to charts, nemlig en 5-minuttersgraf og en 1minutters graf. På begge grafer placeres et glidende
gennemsnit (Exponential Moving Average, EMA) på 10.
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minutters-grafen viser faldende bunde og faldende toppe. I den
situation venter man på det tidspunkt, hvor prisen på DAX på
5-minutters-charten glider ned under EMA-linjen. På det
tidspunkt vender man blikket mod sin 1-minutters-chart, og er
klar til at eksekvere en short-handel, når et 1-minut-candle
lukker under 10xEMA.
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Stoppet lægges nu lige over den foregående top på 1-minuttersgrafen, og target skal mindst svare til størrelsen af stoppet.
Hvis stoppet er 18 tics, bør man gå efter mindst 18 tics i
target osv. Hvis markedet rykker hurtigt i profittens retning,
kan man med fordel flytte sit target nedad.
Strategien kan naturligvis også bruges til at gå lang. Her
kigger man efter stigende toppe og stigende bunde, samtidig
med, at prisen nu naturligvis skal bryde 10xEMA nedefra og op.
Hans-Henrik Nielsen handler også strategien på længere
tidshorisonter (1 times-grafer), hvor han kombinerer
strategien med indikatorer for oversolgt/overkøbt. Her kræver

strategien dog betydelig erfaring, eller mindre indsatser, da
omfanget af et enkelt tab bliver tilsvarende større på en
længere timeframe.

Brug for hjælp til den rette handelsplatform for dig? Chat
med os
Se videoen om 5-1-strategien af Hans-Henrik Nielsen herunder.
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https://youtu.be/Wi5nG1u-QoA

