
MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader
I denne manual finder du en installations- og brugsanvisning til MT4 Supreme Edition.
Installationsprocessen og brugen er den samme i ny MT5 Supreme Edition . Du skal blot anvende de
instruktioner, der er beskrevet i din MetaTrader 5 Supreme Edition i overensstemmelse hermed.

1.Tick Chart Trader oversigt
Tick chart trader er et program, der viser tick charts i en bred vifte af stilarter, der giver mulighed for
hurtig trading ved brug af enten et tastatur eller mus.

En tick chart er kompileret fra det tidspunkt programmet begynder at køre. Det giver ikke adgang til
tidligere tick data.

Download MT4 Supreme Edition og sørg for, at MetaTrader 4 er lukket under installationen.

Når du genåbner MetaTrader 4 efter installation, vil programmet tilbyde fem stilarter af chart:

1. tick charts
2. tick speed
3. timed charts
4. tick candles
5. versus charts.

Programmet også:

1. giver ekstra hurtig positions indgang og udgang
2. bruger et First In, First Out (FIFO) grundlag
3. understøtter tastatur og mus.
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2. Charts
2.1. Tick charts
Tick chart trader muliggør tick chart funktionalitet. Tick charts viser hver ændring i bideller ask prisen
og opdatere deres tick data, når der er en ændring i enten bid eller ask prisen. Mængden af tid mellem
hvert punkt i charten kan variere afhængigt af, hvor aktivt markedet er.

2.2. Tick speed chart
Dette viser hver tick og grå bars der viser tiden mellem tics. Tidspunktet er:

1. et rolling average
2. beregnet over antallet af ticks, og
3. specificeret af det numeriske felt i værktøjslinjen.

For eksempel kan det vise gennemsnitshastigheden af de sidste fem ticks.

Jo mindre de grå bars er, jo hurtigere ticks vises.

2.3. Timed charts
Disse viser hvert enkelt tick. X- aksen i charten er opdelt i lige lange perioder af tid. På denne måde
kan charten vise udbrud af aktivitet mellem perioder, hvor linjerne er flade fra mangel på nye ticks.
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Bemærk: Dette chart dækker samme periode som tick chart eksemplet ovenfor.

2.4.Tick candles chart
Dette viser traditionelle candles, med en Open, High, Low and Close. Forskellen er, at tick candle chart
er baseret på en række af ticks, snarere end en varighed af tid.

For eksempel:

1. hvis perioden for tick candle chart er indstillet til fem ticks, så
2. kan hvert candle repræsentere et sekund, hvis markedet er aktivt (dvs. det tager et sekund for

fem ticks at ske), eller
3. det kan repræsentere lige så meget som et minut, hvis markedet er stille (dvs. det tager 60

sekunder for fem ticks at ske).
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Bemærk: candle charts er baseret på midten af prisen på hver tick (dvs. gennemsnittet af bid og ask).

2.5.Versus charts
Disse viser aktiviteten på det ene symbol versus det andet, plottet mod hinanden. Denne versus chart
viser de aktuelle middelpriser og historiske snapshots foretaget hvert sekund.

Et chart med to forskellige symboler plottet mod hinanden, viser korrelationen i deres bevægelser. I
eksemplet nedenfor er der en stærk positiv korrelation mellem de to symboler.

En chart af et symbol mod sig selv er lige så nyttigt. Den viser den aktuelle pris i forhold til det high-
low udvalg i den periode, charten dækker.
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3.Trading
Al trading gennem tick trader programmet sker på FIFO basis. For eksempel:

1. hvis du placerer en købsordre, og
2. du placerer en salgsordre efter dette, så
3. lukker salget det foregående køb.

Dette fungerer endda, når du bruger en trading platform som MT4, som tillader hedged ordrer.

Trading funktionalitet i tick trader programmet er designet til folk, der ønsker hurtig indgang og
udgang, fra en enkelt position i hvert symbol.

3.1.Placering af ordrer med mus
Du kan placere købe og sælge ordrer ved at klikke på bid og ask priser i nedrste højre side af
programmet. Et pop-up panel vises, med køb eller salg forudvalgt afhængigt af om du har klikket på
ask eller bid prisen. Programmet husker også størrelsen af den seneste trade, som du har placeret for
hvert symbol.

Du kan lukke en åben position ved at klikke på position/fortjeneste markør i øverst til højre af
programmet.

Dette forudfylder panelet til behandling med en ordre, som lukker din position. For eksempel:

1. hvis du er lang 0,30 lots, så
2. panelet vil blive forudfyldt med en salgsordre på 0,30.

Du kan dog ændre indholdet af panelet til behandling, før du placerer ordren. For eksempel:

1. du kan klikke på bid prisen for at forudfylde handelspanelet med en salgsordre, derefter
2. ændre det til en købsordre, før du placerer traden.

Du kan lukke panelet uden at placere en trade, ved at klikke overalt uden for det.

3.2.Placering af ordrer med tastatur
Du kan trade med et tastatur ved hjælp af B, S og C tasterne.

1. B svarer til at klikke på ask og det forudfylder handelspanelet for en købsordre.
2. S svarer til at klikke på bid, og det forudfylder panelet for en salgsordre.
3. C svarer til at klikke på position/profit markør.

Efter at have trykket på en af disse taster, kan du enten:

1. ændre ordredetaljer, eller
2. tryk på mellemrumstasten i stedet for at klikke på Placer ordre knappen.

Du kan flytte fra Placer ordre knappen til volumenfelt ved hjælp af standard tastaturgenvejen
shift+tab. Du kan lukke panelet uden at placere en trade ved at trykke på Esc-tasten.

3.3.Placering af hurtige ordrer ved hjælp af ctrl-tasten
For ekstra hurtig ordre indgang, kan du bruge ctrl-tasten. Du skal aktivere denne indstilling ved at
bruge nogen af ovenstående faciliteter til at åbne handelspanelet.

Du behøver ikke at placere en trade. Du kan slå ctrl indstillingen til og derefter annullere
handelspanelet.

Brug af ctrl-tasten svarer til at åbne trading panelet og klikke på Placer ordre knappen uden at ændre
de forudfyldte indstillinger.

Kort sagt:
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1. tryk på ctrl+C eller ctrl+klikke på position/profit markøren, lukker din igangværende åbne
position

2. tryk på ctrl+B eller ctrl+klikke på ask prisen, placerer en ny købsordre ved hjælp af den seneste
trade størrelse

3. tryk på ctrl+S eller ctrl+klikke på bud prisen, placerer en ny salgsordre ved hjælp af den seneste
trade størrelse.

4.Muligheder og indstillinger
Du kan ændre muligheder og indstillinger for programmet ved hjælp af kontrollerne i nederste venstre
hjørne af vinduet.

4.1.Historik længde
Indstillingen af historiklængden styrer to ting:

1. antallet af ticks, der vises på charten (eller antallet af sekunder i tilfælde af versus charts)
2. mængden af tick historik, der er registreret for symboler, som ikke vises på nuværende tidspunkt.

For eksempel:

1. hvis historiklængden er sat til 100, og
2. i øjeblikket ser du på EUR / USD, så
3. vil softwaren kun vise de seneste 100 ticks, men
4. den vil registrere et ubegrænset antal ticks for EUR/USD.

I dette tilfælde kan du ændre værdien fra 100 til 200 for at se mere af EUR / USD-historien (forudsat at
200 ticks er blevet modtaget). Men softwaren vil kun gemme de seneste 100 ticks for ethvert andet
symbol, der ikke vises (som GBP/USD).

4.2.Pause chart
Knappen Pause suspenderer tegning af charten. Softwaren fortsætter med at indsamle ticks, plus
opdaterer den aktuelle pris og position/profit markør.

4.3.Download
Knappen Download henter hele den tilgængelige tick historie for det valgte symbol som en CSV-fil med
angivelse af dato, bid og ask priser.

5.Mere info
Du er velkommen til at besøge vores YouTube-kanal, som repræsenterer live trade optagelser,
vejledninger og afspilningslister over udvidelses højdepunkter fra Admiral Markets UK Ltd.

Ansvarsfraskrivelse:

Bemærk venligst, at disse tilføjelser tilbydes gratis af en ekstern, teknisk tjenesteudbyder baseret på
Ekspert Rådgiveres teknologien i MT4 & MT5. Som med alle ekspert rådgivere (ER) plugins, er disse
kun aktive, når din MetaTrader har etableret forbindelse til internettet og vores servere. Selv om ER`er
tekniske pålidelighed er blevet grundigt afprøvet og bør være tilstrækkelig, funktionsfejl kan aldrig helt
udelukkes. Sørg for at du fuldt ud forstår funktionaliteten af alle tilføjelser og udvidelser, f.eks. ved at
praktisere deres anvendelse i vid udstrækning på en demokonto. Du bør anerkende, før du bruger
ER`er, at Admirals ikke er ansvarlig for tab eller andre skader forårsaget af din brug af ER`er.
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