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Juridische disclaimer
In deze juridische disclaimer wordt “wij”beschouwd als “Forexdaytrader.nl”.
1. Benodigde kennis - Voordat er wordt begonnen met forex en het werken met onze templates, vragen we je nadachtig na te gaan wat voor forex ervaring
je al hebt, en wat je doelen hierbij zijn. Enige basiskennis van forex is benodigd voor een correct gebruik van onze templates. Hierbij kan gedacht worden
aan enige kennis over technische analyse, zoals het principe van steun, weerstand, en trendlijnen.
2. Verantwoord handelen - Onder het mom van veilig en verantwoord handelen wordt hierbij ook kennis over het CFD type product, en de rol van leverage
verstaan. Daarnaast wordt streng aanbevolen géén geld te gebruiken dat als levensonderhoudend bestempeld kan worden. Steek enkel geld in het traden
van forex wanneer je kan permitteren dit geld te verliezen.
3. Soort service & uw rechten - Wij bieden templates aan als een ondersteuning tijdens het traden, niet als een oplossing waarbij wij enige vorm van winst
suggereren. Trade resultaten vermeldt op onze website bieden dan ook géén garantie dat ook u als trader dezelfde resultaten zal behalen met onze
templates. De templates waarop deze disclaimer betrekking heeft worden gezien als een bonus. Het is dan ook géén betaalde service waar enig recht aan
kan worden ontleent.
4. Het door ons stopzetten van deze service - In onvoorziene omstandigheden, of bij het stopzetten van activiteiten rondom de website
Forexdaytrader.nl, hebben wij het recht de service waarop deze disclaimer betrekking heeft te allen tijde te stoppen. In dit geval zal Forexdaytrader.nl
premium leden 30 dagen voor het stoppen van de service op de hoogte stellen.
5. Gebruik voor eigen risico - Het gebruik van deze templates is voor eigen risico. Hiermee wordt bedoeld dat Forexdaytrader.nl niet aansprakelijk is voor
verliezen die kunnen voortvloeien uit incorrect gebruik, technische mankementen, of verliezen die kunnen ontstaan door de normale marktwerking.
6. Piraterij - Aangeleverde premium templates dienen voor eigen gebruik. Het is dan ook niet toegestaan premium bundel materiaal, zoals templates of
wachtwoorden, te verspreiden op het internet en/of forums.
7. Aanpassingen in deze disclaimer - Waar nodig kunnen in de toekomst aanpassingen plaatsvinden in deze disclaimer. In het geval van drastische
aanpassingen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat bij ons bekend is.
Wij bij Forexdaytrader.nl wensen je succes, en vooral plezier tijdens het traden!
Vragen of suggesties kunnen worden gemaild naar ons publieke e-mailadres:info@forexdaytrader.nl

Introductie
FX Daytrader trend template is een gratis service dat gebruikt kan worden als hulpmiddel bij een eigen strategie, automatisatie, of bij gebruik van FX
Breakout Assistant; een robot te vinden op onze website. De trend templates zijn bedoeld voor de 5 minuut grafiek, en hebben als bedoeling de gebruiker
een duidelijk beeld te geven over huidige trends binnen verschillende valutaparen. Deze informatie kan helpen bij het plaatsen van trades aan de juiste kant
van de markt, dan wel bij het plaatsen van trades op prijzen die belangrijk zijn. Grafieken binnen de templates zijn reeds geanalyseerd door mijn eigen
methodes, en zijn klaar voor gebruik binnen het Metrader 4 platform. Trend templates worden dagelijks in de ochtend tussen 9:00 en 10:00 gepost op de
hoofdpagina van onze website: forexdaytrader.nl. Vanaf dat moment zijn deze te downloaden via twee verschillende bundels:

Basic is een bundel dat trendgrafieken van de meest bekende valutaparen bevat. Dit zijn 7 valutaparen, waarbij deze onderaan in te de tabel zijn te
raadplegen. De majors bundel is voor iedere bezoeker gratis te downloaden, zonder enige voorwaarden.

Premium is een bundel dat trend grafieken bevat van alle valutaparen die ik op dagbasis trade. Dit zijn 18 valutaparen, waarbij deze onderaan in te de tabel
zijn te raadplegen. Bezoekers komen in aanmerking voor de premum bundel nadat een inschrijving bij één van onze aaneengesloten brokers heeft
plaatsgevonden. Omstreeks 17/01/2021 betreft dit de brokers Admiral Markets, of IC Markets. Middels een inschrijvingsreferentie wordt dagelijks een code
per email verzonden waarmee premium bestanden uitgepakt kunnen worden. Een aanmelding voor premium kan plaatsvinden via deze pagina. Let er
hierbij wel op dat aanmelding enkel kan plaatsvinden nadat er een live account nummer beschikbaar is binnen bovengenoemde brokers.
Belangrijke opmerking: Templates worden enkel ondersteunt door Metatrader 4. Het Metatrader 5 platform ondersteunt de templates niet.

Majors
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF

Majors
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF

Japanese Yen
EUR/JPY
GBP/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
CAD/JPY
CHF/JPY

Minors
EUR/GBP
GBP/AUD

Minors (2)
EUR/CAD
GBP/CAD

USD/JPY

USD/JPY

EXTRA: FX DAYTRADER BREAKOUT ASSISTANT
Ondanks dat deze templates te gebruiken zijn binnen een eigen strategie of automatisatie, is de FX Daytrader Breakout Assistant een
uitstekende optie om te gebruiken binnen deze templates. Het biedt ondersteuning bij het openen van trades conform de dagtrend, en
doet dit veilig door extra controles op transactiekosten. Zie de uitgebreide pagina en handleiding over deze robot op onze website.

Benodigde stappen
Dit document zal de verschillende stappen uitlichten die moeten plaatsvinden om de templates correct te gebruiken. Logischerwijze starten we het
verkrijgen van trend templates via de website, om vervolgens deze te importeren binnen het Metatrader 4 of 5 platform. Na deze imports zullen we binnen
Metatrader een template voor een specifiek valutapaar inladen.
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Template download via website

Op de hoofdpagina is onderstaande tabel te raadplegen. Via dit scherm zijn er een aantal zaken te raadplegen:
Geldig tot (expiratie datum, tijdstip) & status – De templates zijn geldig tot genoemde datum en tijdstip, waarna wordt geadviseerd niet meer te traden via
desbetreffende templates. Geldige bestanden waarmee getrade kan worden krijgen de status “Actief”. Indien de experatie is bereikt krijgt deze de status
“verlopen”. Verlopen bestanden blijven downloadbaar indien traders de historie willen bekijken.
Bundel & download – Het download bestand onder basic is gratis te downloaden voor iedere bezoeker van onze website. De premium bundel is tevens te
downloaden, maar kan enkel geopend worden door premium leden. Dit zijn leden die een live trading account hebben aangemaakt bij een van onze
aangesloten brokers.Bestanden binnen de kolom download zijn te downloaden als gecomprimeerd bestand type .zip en .rar. Dit soort bestanden zijn
eenvoudig uit te pakken nadat de download heeft plaatsgevonden met programma’s winrar en winzip. 1
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https://www.winzip.com/ & https://www.win-rar.com/
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Import templates in het Metatrader 4 platform

Wanneer de bestanden zijn uitgepakt zien we dat deze zijn uitgepakt in het zogenaamde .TPL formaat.
Dit formaat staat voor “template”, waarbij deze het erkende formaat is om te gebruiken binnen
Metatrader grafieken. Nu we de bestanden hebben uitgepakt is het zaak dat we de bestanden naar een
locatie knippen of plakken waar de metatrader templates map zich bevindt.
Om de correcte locatie te achterhalen doen we het volgende:
Open metatrader > Open een grafiek > Rechtermuisknop > Template > Bewaar template(zie figuur 1).
We slaan de template niet op, maar noteren of kopieeren de locatie waar de template zou zijn
opgeslagen. Dit is namelijk de locatie waar de bestanden naar uitgepakt dienen te worden.
Het installatiepath kan in sommige gevallen wat apart eruit zien, zoals:
C:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\6ER12467F4534E7EDFC68D7\templates
Figuur 1
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Inladen templates op valutapaar

Binnen stap 3 kunnen we de behorende templates gaan laden op de grafiek. Om een template in te laden zorgen we eerst dat we een valutapaar grafiek
gereed hebben die correspondeert met één van de templates. Een simpel voorbeeld is een EURUSD grafiek voor template EURUSDXX_XX, waarbij X de
datum van het bestand betreft.
We navigeren nu naar hetzelfde menu dat we in stap 2 zagen (rechtermuisknop op grafiek>template). Vervolgens zien we de mogelijkheid om
EURUSDXX_XX te selecteren. Deze template zal nu worden ingeladen op de grafiek. Een voorbeeld van een ingeladen grafiek op valutapaar GBPUSD staat
hieronder afgebeeld.
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Legenda en gebruik

Het snappen van FXDaytrader templates is niet al te complex, waardoor ook beginners hier goed gebruik van kunnen maken. Kortweg zijn er twee type
lijnen waar onze templates gebruik van maken: hozitonale steun en weerstanden, en diagonale trendlijnen.
1. Steun en weerstanden
Steun en weerstanden zijn voor-gecalculeerd via eigen formules. Het zijn vaak belangrijke prijsniveaus die worden gewaardeerd door de markt. Dit
betekend dat deze vaak als korte termijn toppen of bodems fungeren, maar waarbij ook de kans bestaat dat deze met een krachtige beweging
worden doorbroken.
2. Trendlijnen
Voorgecalculeerde trendlijnen zijn bedoeld om een goed beeld te scheppen over het sentiment in de markt. Een sterk dalende markt zal
gevisualiseerd worden met bijbehorende dalende trendlijnen. In sommige gevallen zien we een aantal vlakke trendlijnen, waar het in dit geval om
een markt gaat die consolideerd, en daarmee nog geen richting heeft weten te vinden.
Gebruik
De grafieken kunnen geheel binnen een eigen strategie worden gebruikt. Er zijn echter wel een paar adviezen die ik heb bij het traden van mijn grafieken.
Kleine voorafgaande opmerking: gelieve adviezen niet als een garantie voor winst te interpreteren (zie hiervoor de juridische disclaimer).
Advies 1
Steun en weerstanden zijn ideale prijsniveaus om op te kopen, of te verkopen. Dit komt omdat we rond deze prijsniveaus een sterke beweging verwachten.
We kunnen hierdoor makkelijker met een relatief kleine stop-loss een redelijke winst behalen. Het zogenaamde risk:reward pakt dan ook vaak voordelig uit
rond deze prijsniveaus.
Advies 2
Ik adviseer de keuze voor een koop of verkoop te baseren op nabije trendlijnen. Dit betekend dat in een stijgende markt over het algemeen zal worden
gekocht, en in een dalende markt wordt verkocht. Een voorbeeld is een weerstand, waarbij we stijgende trendlijnen boven deze weerstand zien. Wij
verwachten in dit geval dat de prijs nog verder kan stijgen, waardoor de weerstand een grote kans heeft te breken. Een verkoop wordt in dit geval dan ook
niet geadviseerd. We zullen in dit geval eerder een mogelijke koop (buystop) openen.
Advies 3
Zie trendlijnen als een eindpunt, en trade naar deze toe met een positie die correspondeert aan de trend. We verwachten dat een trend pas stopt wanneer
deze de bijbehorende trendlijnen bijna of geheel heeft geraakt. Dit betekend dat prijzen nabij deze trendlijnen ideaal zijn voor het nemen van winst.

Voorbeelden

Rechts zien we een voorbeeld grafiek van USDCAD,
waarbij we de gestippelde groene lijnen zien als steun
of weerstand, en de oranje lijnen als trendlijnen.
De huidige laatste prijs bevindt zich in een
neerwaartse markt, waarbij de dalende trendlijnen
dit visualiseren.
Een koop zou tegen de trend ingaan, en wordt
daarom in dit geval afgeraden. Voorgaande
weerstanden zijn, en waren daarentegen een goede
optie om op te verkopen

In het voorbeeld rechts zien we een steun, met
daaronder een paar dalende trendlijnen. We
verwachten dan ook dat deze steun uiteindelijk zal
breken.
Met deze informatie voorkomen we een
verliesgevende koop, maar creeëren we ook een kans
voor een winstgevende verkoop. In dit geval kunnen
we bijvoorbeeld een sellstop plaatsen onder de vorige
lows, of gebruik maken van onze Breakout Assistant.
We zien hier tevens de trendlijnen als eindpunt, wat
fungeert als een goed niveau om de winst op te
pakken.

FAQ – Veelgestelde vragen
1.Geef je ook signalen, betreffende wanneer en op welke prijs ik hoor te kopen of
verkopen?
Ik wil graag benadrukken dat ik géén signaalservice aanbiedt. Mijn trend templates dienen enkel als ondersteuning
binnen een eigen trading strategie. Zie de templates als een landkaart waarmee je als trader een houvast hebt. Wel
geef ik advies waar nodig, in dit document, en op het forum.

2.Wat voor methoden worden er gebruikt voor het verkrijgen van steun, weerstand, en trendlijnen?
In tekstboeken lezen we dat trendlijnen gemaakt horen te worden door het simpelweg koppelen van toppen en bodems. Ook ik ben begonnen met het
gebruik van trendlijnen op deze manier. Er zijn naar mijn mening echter andere, meer effectieve manieren om met trendlijnen te werken. Neem
bijvoorbeeld het gebruik van indicatoren als RSI die de achterliggende kracht achter een prijsbeweging meten. Een effectieve trendlijn koppelt niets meer
dan deze achterliggende krachten of zwaktes, waar dit mogelijk gebeurd via eerder genoemde indicator, of eigen formules. De resultaten die vervolgens
voortkomen uit een indicator of formule worden via een script ingevoerd in onze grafiek.

3.Gebruik jij zelf ook deze templates, en waar zie ik jouw resultaten?
Jazeker, ik gebruik dezelfde templates binnen mijn trading. Mijn handelsdag start ’s ochtends om 8:00, waarbij ik altijd start met de creatie van deze
templates. De valutapaar grafieken die terug zijn te vinden binnen mijn premium bundel is de totale selectie aan valutaparen die ik zelf ook trade.
Met resultaten ben ik voorzichtig, omdat ik niet de indruk wil wekken dat iedereen gegarandeert dezelfde resultaten zal hebben. Templates blijven immers
een hulpmiddel, waaraan jij als trader verschillende invullingen kan geven. Mocht je toch benieuwd zijn, mijn resultaten met deze grafieken, in combinatie
met de FXDaytrader Breakout robot, zijn hier terug te vinden. Uiteraard bepaal jij als trader zelf de grootte van een trade, waardoor het rendement wellicht
hoger komt te liggen, maar daarmee ook het risico.

