
Trading Central Индикатори на MT4 Supreme Edition
В това ръководство ще намерите инструкции за инсталиране и използване на MT4 Supreme
Edition. Процесите на инсталиране и ползването им са същите в новата MT5 Supreme
Edition.Просто следвайте инструкциите, описани в MetaTrader 5 Supreme Edition.

1. Отваряне на Trading Central индикатори
Изтеглете MT4 Supreme Edition[/ link], като се уверите, че MetaTrader 4 е затворена по време на
инсталационния процес. Ако сте инсталирали няколко версии на MetaTrader 4 на Вашата
система, можете да намерите правилната папка за инсталиране ръчно с бутона Find MetaTrader.

Следвайте инструкциите, докато инсталацията приключи, след това отново стартирайте
MetaTrader 4.

Имайте предвид, че към този момент функционалността на MT4 Supreme Edition е съвместима
само с Windows.

За да отворите индикатора Trading Central, Вие:

Отворете нова графика или кликнете върху съществуваща такава в MetaTrader 4 или 5
(MT4/MT5), и
Намерете Admiral - Connect в списъка на функциите на експертните съветници (ЕА) в
прозореца за навигация.

Сега или:

Кликнете двукратно върху него, след това го плъзнете в графиката, или
Кликнете с десния бутон върху него и изберете Прикрепи към графика от контекстното
меню.
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След това можете да изберете любимата си функция в горната лента с инструменти на
инструмента Admiral - Connect.

Обърнете внимание, че можете да стартирате само един EA на графика в MT4 & MT5. Ако EA
вече работи на графиката, добавянето на мини-терминала ще замени съществуващия EA.

За да стартирате повече от един EA, просто отворете повече от една графика.

Допълнителни технически индикатори могат да бъдат намерени в раздел Индикатори в
навигатора на MT4 и MT5. Можете да изберете да използвате следните индикатори:

1. Поглед от анализатор
2. Адаптивни Японски Свещи
3. Адаптивни линии на дивергенция / конвергенция & осцилатори

2. Използвайте Trading Central индикатори
2.1. Forex Featured Ideas™
Индикаторът Forex Featured Ideas ™ предоставя вселена от безпристрастни идеи за търговия в
рамките на деня, открити от всепризнатата технология за разпознаване на модели за търговия
на Trading Central.Избработвайте идеи за предпочитаните от Вас валутни двойки, като държите
времеви рамки и методи за технически анализ с нашите автоматизирани и персонализирани
настройки.Oпределяйте времето на Вашите сделки и наблюдавайте Вашето портфолиото
лесно, с нашите актуализации всеки път, когато се появи важно Техническо събитие®.
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1. Добре дошли на началната страница

Тук ще намерите практични търговски идеи, открити от награденият ни, всепризнат модел за
технически анализ!

3. Персонализирайте настройките си за персонализирани идеи

Персонализирайте филтрите, така че да получавате идеи, които отговарят на уникалния Ви
стил и интереси. Изберете любимите си валутни двойки, времеви рамки, видове модели и др!

Научете повече за Техническия Анализ

Всяка идея предлага прозрачен коментар защо тази идея е показана и какво означават
техническите събития за цената. Кръженето над модела ще Ви научи на това, че техническите
модели и "наблюдението" на една идея ще Ви позволят да следите как се представят, така че
да можете да вземете уверено, информирано решение следващия път, когато видите този
модел.
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2.2. Technical Insight™
Technical Insight ™ комбинира технически и практически анализ за почти всеки финансов
инструмент, за да помогне на инвеститорите да оптимизират своите стратегии за търговия.
Чрез балансиран набор от подробни, проактивни анализи, образователни насоки и опции за
персонализиране, Technical Insight ™ дава възможност на инвеститорите от всички нива на
умения да поемат контрола върху своите инвестиции.

1. Изграждане на Уверени Инвеститори

Всеки Technical Event® включва образователни коментари и други данни за събитието и
очакваното му въздействие върху ценовото действие.

Инвеститорите могат да продължат да се информират за всеки инструмент чрез бутоните
"Научете повече" и "Преглед на исторически събития". Това прогресивно разкриване на
информация дава възможност на новите инвеститори да започнат да търгуват и да продължат
да учат със собствени темпове.
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<ь>2. Кратка подкрепа, когато е необходима.

Technical Summary Score е малкото аналитично решение, което прави големи промени в начина,
по който инвеститорите взаимодействат с богатия на информация в Technical Insight ™.

Не е необходимо да пресявате подробности, преди да вземете решение… Score осигурява
кратък технически изглед в три времеви рамки. Използвайки собствен подход за измерване на
тежестта на доказателствата, Score показва бичи, мечи или неутрални перспективи в
краткосрочен и дългосрочен план, за да осигури опростена подкрепа в момента, в който е
необходима.
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Обхват на Технически Събития:

Патентованото разпознаване на Technical Insight™ е съчетано с най-голямата в отрасъла
библиотека от технически анализ, включваща класически модели, свещи, вълните на Елиът и
индикатори като Bollinger Bands и MACD. Това Ви позволява да анализирате практически всеки
публично търгуван финансов инструмент, включително акции, ETF-и, индекси, валута и
фючърси.

Разгледайте различните ценови модели, които покриваме, и техните последствия върху цената
на инструмента по-долу:

Класически Графични Модели

Бичи графични модели:
Възходящ Продължаващ Триъгълник
Клин/триъгълник
Продължаващ диамант
Продължаващ Клин
Диамант Дъно
Двойно дъно
Флаг
Глава и Рамене Дъно
Мегафон Дъно
Вимпел
Заоблено Дъно
Симетричен Триъгълник
Тройно Дъно
Възходящ Пробив

Мечи графични модели:
Продължаващ Диамант
Продължаващ Клин
Низходящ триъгълник
Диамант Връх
Двоен Връх
Низходящ Пробив
Флаг
Глава и Рамене Връх
Мегафон Връх
Вимпел
Заоблен Връх
Симетричен Триъгълник
Възходящ триъгълник - възходящ клин
Троен Връх

Индикатори
Пресичане на Две Пълзящи Средни
Цената Пресича Пълзяща Средна
Тройно Пресичане на Пълзящи Средни

Краткосрочни графични модели

Бичи Графични Модели:
Бичо Поглъщане
Бар на Изтощението
Надгробна плоча
Чук
Вътрешен Бар
Обърнат Чук
Остров Дъно
Ключов Обръщащ Бар
Външен Бар
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Обръщане в Два Бара

Мечи Графични Модели:
Мечи Поглъщане
Бар на Изтощението
Надгробна Плоча
Обесен
Вътрешен Бар
Остров Връх
Key Reversal Bar
Външен Бар
Падаща Звезда
Обръщане в Два Бара

Други:
Гап Надолу
Гап Нагоре

Осцилатори:
Bollinger Bands
Индекс на стоковите канали (CCI)
Бърз Стохастик
Междинен-план KST
Моментум
Сближаване/Раздалечаване на Пълзящи Средни (MACD)
Инндекс на относителната сила (RSI)
Бавен Стохастик
Уилямс %R

3. Повече информация
Не се колебайте да посетите нашия YouTube канал, който представя трейдинг видеа на живо,
уроци и плейлисти с акцентите.

Предупреждение: Admiral Markets Cyprus Ltd предоставя тези добавки безплатно, въз основа
на технологията Expert Advisor в MT4. Както с всички EAs, те са активни само, когато Вашия
MetaTrader е установил връзка с интернет и нашите сървъри. Admiral Markets Cyprus Ltd
старателно е тествал и се е убедил в техническата им надеждност. Обаче, както при всички
технологии, възможна неизправност не може никога да бъде изключена напълно. Уверете се,
че напълно разбирате функционалността на всички добавки и разширения, например като ги
тествате на безплатна демо сметка на Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral Markets Cyprus Ltd не
може да поеме отговорност за загуби или други вреди, причинени от технически усложнения.
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