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Agenda

- Forløbet “Lær at handle valuta”
- Hvordan installerer man indikatoren
- Støtte og modstand
- Akkumulering
- De tre regler
- Risk-reward



Hvordan installerer man indikatoren 1/2
- Du foretager et indskud på Markets 

og bekræfter dette over for os

- Du modtager en mail med filen

- Du åbner MT4 og klikker på 
Filer>Åbn datamappe

- Man åbner mappen “MQL 4” og 
derefter mappen “Indicators”, og her 
kopieres filen ind



Hvordan installerer man indikatoren 2/2
- Derefter genstartes MT4, og Navigator-vinduet 

findes

- Mappen “Indikatorer” åbnes, og nu kan man 
finde “Pipnotic supply and Demand 
(Lite)”-indikatoren og trække den ind på 
grafen.

- Se evt. video https://youtu.be/wwL2IL_89Jg

Skriv til support@daytrader.dk i tilfælde af 
problemer

https://youtu.be/wwL2IL_89Jg
mailto:support@daytrader.dk


Candlestick-grafer



Candlesticks



Vendepunkterne i grafen



Støttepunkter
 



Støttepunkt - efter at det er “punkteret”
 



Akkumulering
 



Psykologien bag vendepunkterne
 



13       ering er for alle

 



14         I       nvestering er for alle

 

+10%!



15       Investering er for alle

 



16       Investering er for alle

 

+30%!



Et eksempel fra valutamarkedet



De tre hovedregler

Ikke alle akkumuleringsniveauer er lige gode.

Man ser primært på tre elementer, når man analyserer styrken af et 
akkumuleringsniveau:

1. Hvor langt rykkede prisen sig, da den forlod akkumulerings-zonen?
2. Hvor lang tid tog det for prisen at rykke sig væk fra denne zone?
3. Har prisen på et senere tidspunkt været tilbage og teste dette niveau?



Supplement til de tre regler

- Tag kun handler, som følger den langsigtede trend - på en graf med en lavere time 
frame. Handler man på en 1-timers-graf, så kig på 4-timers-grafen og dagsgrafen for 
at handle i retning af den langsigtede trend









Opsummering

- Prisen bør rykke sig langt væk fra akkumuleringsniveauet. Rykket skal være 
mindst 3 gange så stort som selve akkumuleringszonen, og gerne mere, målt 
som afstanden mellem toppen og bunden på kassen

- Rykket skal gerne gå relativt hurtigt, det vil sige, at det skal ske i løbet af de 
næste 3 barer på den graf, som man analyserer

- Prisen skal ikke have været tilbage og teste dette niveau siden da. Hvis den 
har det, så bør man undlade at købe op/shorte i dette niveau.



Risk-reward
 

Stop-loss

Take profit

Entry



Et regneeksempel
Køb i prisen 100.

Stop-loss i 80. Jeg taber 20.

Take profit i 160. Jeg tjener 60.

På denne måde vil jeg tjene penge, selv om min hit-rate er 50%.


