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Hvordan installere indikatoren 1/2
- Åpne en konto på Markets >> foreta 

et innskudd >> meddel oss

- Indikatoren sendes som e-post

- Åpne MT4 og klikk på “File” >> 
“Open Data Folder”

- Åpne “MQL 4” >> “Indicators” og lim 
inn filen



Hvordan installere indikatoren 2/2
- Start MT4 på nytt og gå til Navigator-vinduet

- Åpne “Indicators” og scroll ned til “Pipnotic 
supply and Demand (Lite)”. Dra indikatoren inn 
i diagrammet.

- Se evt. video https://youtu.be/77ewapuY2e4

- Skriv til support@daytrader.no hvis problemer

https://youtu.be/77ewapuY2e4
mailto:support@daytrader.dk


Candlesticks-grafer



Candlesticks



Vendepunkter



Støttepunkter
 



Støttepunkt - etter “punktering”
 



Akkumulering
 



Psykologien bak vendepunktene



13       ering er for alle

 



14         I       nvestering er for alle

 

+10%!



15       Investering er for alle

 



16       Investering er for alle

 

+30%!



Eksempel fra valutamarkedet



Tre hovedregler

Ikke alle akkumuleringsnivåer er like gode.

Vi ser hovedsakelig på tre faktorer når vi analyserer styrken til et 
akkumuleringsnivå:

1. Hvor langt beveget prisen seg bort fra akkumuleringssonen?
2. Hvor lang tid brukte prisen på bevegelsen?
3. Har prisen på et senere tidspunkt vært tilbake og testet nivået?



Supplement til de tre reglene

- Ta kun handler som følger den langsiktige trenden
- Handler du på en 1-timesgraf, så se på 4-timersgrafen og dagsgrafen
- Kjøp hvis oppadgående og selg hvis nedadgående









Oppsummering

- Prisen bør bevege seg langt bort fra akkumuleringsnivået – optimalt min. tre 
ganger akkumuleringssonen.

- Bevegelsen bør skje raskt – optimalt maks tre candles/søyler.

- Prisen må ikke ha vært tilbake og testet nivået.



Risk-reward
 

Stop-loss

Take profit

Entry



Regneeksempel
Kjøpskurs: 100

Stop loss: 80

Ved tap: 80 - 100 = - 20

Take profit: 160

Ved gevinst: 160 - 100 = 60

Positiv avkastning, selv om treffprosenten kun ligger på 50 %.


