
Rogers Demark trend strategie.

UPTREND
4 Uur chart gebruiken!!!
Bij een up trend:
Bepalen van de trendlijn en de weerstandslijn.
Bepaal de 2 weerstandspunten, van RECHTS naar LINK.

Eerste punt: de laagste candle, die zich tussen 2 candles, rechts en links bevinden,   
waarbij deze niet lager zitten dan de candle die we nemen als eerste punt.

Tweede punt: De eerst volgende laagste candle vanaf ons eerste punt, dewelke eveneens 
voldoet aan de voorwaarde: 2 rechts, 2 links, dewelke niet lager zitten dan ons 2de punt. 

Trek de trendlijn.



Bepaal nu de hoogst genoteerde candle (wiek), die boven de trendlijn zit, met een verticale lijn.
Teken een Horizontale lijn waar de verticale lijn de trendlijn snijdt.

Nu berekenen we het verschil tussen de hoogst genoteerde candle waarde (wiek), waar we de 
verticale lijn doorheen getrokken hebben en de waarde van de snijlijn.

Bijvoorbeeld:  Hoogste punt waarde: 1.9146 – 1.8960 (waarde snijpunt) = 0.0186 (186 pips 
verschil)

De waarde van 186 pips, is onze prijs projectie, waarbij:

Wanneer de markt nu een candle opent, dewelke onder de trendlijn ligt, nemen we het openingspunt 
van deze candle, als referentiepunt om onze prijsdaling te gaan optekenen. We hoeven niet te 
wachten totdat de candle gesloten is!



In ons voorbeeld: De waarde van de eerste candle die opent, beneden de trendlijn: 
1.9010 – 186 pips van de vorige berekening, geeft ons de waarde: 1.8824
Dit is 'n 186 pips potentiële trade!



Als we nu kijken naar de volgende candle opening.



Zie hoe snel de de waarde afneemt, eens hij de vraaglijn heeft doorbroken. Onderstaand zien we of 
hij ook de volle prijsdaling bereikt.



DOWNTREND

Om een supportlijn te creëren: 2  weerstandspunten bepalen, van RECHTS naar LINKS, dewelke 
het hoogste zijn, tussen 2 candle links en rechts ervan.



Nu trekken we een verticale lijn doorheen de candle dewelke onder de supportlijn ligt en de laagste 
waarde heeft, tussen deze 2 punten. Verder trekken we weer een horizontale lijn doorheen het 
snijpunt en berekenen we de laagste waarde van de trendlijn: 141.75 – 139.72, de laagste waarde 
beneden de supportlijn, met als resultaat: 203 pips.



Hiermee hebben we een projectiepunt van 203 pips tot de bovenzijde vanaf de eerste candle die 
opent boven de supportlijn.



Nu wachten we op de eerste candle opening, dewelke boven de supportlijn ligt en bepalen dan exact 
onze 203 pips prijsprojectie.

Zoals U kan volgen, tikt de volgende candle de projectielijn aan en behalen we de vooropgestelde 
waarde ( 143.68)





STOP/LOSS BEPALEN BIJ MINDER DAN 90 pips prijsprojectie.

Voor trade met minder dan 90 pips prijsprojectie is een stop/loss van 50% van de prijsprojectie te 
gebruiken, dit schept een 2:1 winst/verlies ratio.

In dit voorbeeld, er is een 45 pip prijs 
berekend. Als er 2 overeenkomende 

lage, beneden de supportlijn 
voorkomen, best te kiezen voor de 

candle, die niet de supportlijn raakt. 
Omdat de prijs hetzelfde is als de 

supportlijn, de prijs kan niet de laagste 
doorbreken en een ommekeer is te 

verwachten.

In deze trade is er een 
prijsprojectie van 45 pips 

berekend, dus binnen de 50 
pip strategie vallend. 50% 

nemend, 22.5 afgerond op 23 
pips stop/loss op 'n 45 pip 

trade.



45 pip prijs projectie is uitbetaald in de eerste 4 uur candle. Vanaf de opening van de 4h candle, die 
de supportlijn breekt in de opwaartse richting en 149.22 prijs gaat niet een pip tegen, in dit geval, 
kan je de stop van 23 pips plaatsten op de chart.



STOP LOSS VOOR TRADES MET 90 pips en meer.
Hier hanteren we een 33% van de berekende prijsprojectie. Dit geeft een 3:1 winst/risico ratio.

Voor deze specifieke trade van 135 pips projectie berekening. Bij het nemen van 33%, is een 45 pip 
stop berekend.





BIJKOMENDE INFORMATIE

Om je winst te beschermen, wanneer elke trade 40 pips in je voordeel is, het is sterk aanbevolen om 
je stop te plaatsen naar 10 pips voordeel. Deze techniek was ontstaan, achteraf gezien, dat 
verschillende trades met 'n hoog rendement, uitdraaide op een verlies. Het ergste wat kan gebeuren 
is, dat je als trader ziet dat je positieve positie keert in 'n verliesgevende. Met deze manier, zet je 10 
pips voordeel bij verplaatsing van je stop, eens je voordeel 40 pips is.

FILTERS

Bij Opwaartse uitbreek voorwaarden:

1ste Kwalificatie: 
De prijsbar, voorafgaande aan een opwaartse uitbraak moet een neerwaartse sluiting hebben.

2de Kwalificatie:
De huidige prijsbar opening moet groter zijn dan de huidige trendlijn en de huidige support lijn en 
de vorige candle sluiting en moet dan tenminste 1 tick hoger zijn.

3de Kwalificatie:
De vorige prijs stick sluiting en de vorige stick koopdruk moet lager zijn dan de huidige prijs stick, 
trendlijn prijs niveau.

Hoe berekenen we de prijsdruk van de vorige candle?
Heel simpel: we nemen de laagste prijs van de stick en de sluitingsprijs van de stick.
bv.: Hij sluit op 1.8559 en de laagste was 1.8531, we nemen het verschil en voegen dit bij de 
sluitingswaarde: 1.8559-1.8531= 0.028. 1.8559 + 0.028 = 1.8587.
Nu hebben we 1.8587 als onze koop druk waarde, als je koop druk waarde boven de trendlijn is, 
dan nemen we de trade NIET, als, theoretisch, omdat de koop druk momentum is uitgeput voordat 
de trendlijn wordt doorbroken. Gelijk, als de koopdruk beneden de trendlijn is, dan kijk naar 'n optie 
die de trendlijn breekt.

4de Kwalificatie:
De huidige prijs candle opening  moet boven beide vorige 2 prijs candles sluiting liggen en de 
huidige prijs candle trendlijn, supportlijn, moet boven de vorige prijs candle liggen.

Bij neerwaartse uitbraak voorwaarden:

1ste Kwalificatie:
De prijs van de candle voorafgaand aan een neerwaarstse uitbraak moet een hogere sluiting hebben.

2de Kwalificatie:
De huidige prijs van de candle opening  moet minder zijn dan de beide, de vraag trendlijn en de 
vorige prijs candle sluiting en moet dan tenminste 1 tick lager gaan.

3de Kwalificatie:
De vorige sluitingsprijs – de vorige candle verkoop druk, moet boven de huidige prijs candle 
trendvraaglijn liggen.

4de Kwalificatie:
De huidige prijs candle opening moet onder beide 2 candles prijs sluiting liggen en  de huidige prijs 
candle trendvraaglijn moet onder de vorige prijs candle liggen.



• Verlaat de trade als de candle nadat de breekpunt candle opening, lager is dan het breekpunt 
prijs niveau.

• Verlaat de trade nadat de candle breekpunt opening, lager is dan de sluiting, of dat de 
uitbraak candle en de sluiting lager is dan het uitbreek prijs niveau.

• Verlaat de trade als de candle na de uitbraak, de candle faalt tot het behalen van de hoogte 
van de uitbraak prijs candle.

Alternatief senario:

X = Huidige candle.
X-1 = Vorige candle.
X-2 = 2 vorige candles voor de huidige candle.

Voor Kopen, (Long):
Als de sluiting van de X-1, is lager dan dan de sluiting van de X-2 candle, de uitbraak is geldig.

Voor Verkopen (Short):
Als de sluiting van X-1 is hoger dan X-2, dan de kans is hoger dat de uitbraak verder zet.

Senario 2:
De beurs opent aan de andere zijde van de TD (Trendlijn), er zit 'n opening tussen de richting van 
de uitbraak, na 1 tick in de richting van de uitbraak, voer de order uit.

Sernario 3:
Voor Verkoop (Short): bereken het verschil tussen X-1 sluiting en de grotere van A) de candle 
hoogste waarde of B) de X-1 sluiting. Trek deze waarde af van de sluiting van X-1 en als deze 
uitkonst is boven de trendlijn (TD), je mag Verkopen (Short gaan) op een intraday bar.

Senario 4:
Deze is geen van Demark of Pearl boek, Ik heb gespeeld met deze om te zien hoe het werkt. Aan 'n 
doorbraak van de trendlijn dat niet aan de 3 vorige senario's voldoet, Ik neem de trade aan de helft 
van wat ik normaal de trade zou nemen. Ik stap zeer snel uit de trade. Het moet nog verder 
uitgewerkt worden.


