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MT4 Supreme Edition Trading Central indikátorok
Ebben a kézikönyvben találhatod az MT4 Supreme Edition telepítési és használati útmutatóit. A
telepítési folyamat és használat megegyezik az új MT5 Supreme Edition -ével. Ennek megfelelően
egyszerűen csak kövesd a MetaTrader 5 Supreme Edition-ben leírtakat.

1. A Trading Central indikátorok megnyitása
Töltsd le az MT4 Supreme Edition-t, győződj meg róla, hogy a MetaTrader 4 be van zárva a telepítési
folyamat ideje alatt. Ha korábban már több verziót is telepítettél a MetaTrader 4-ből, akkor a helyes
telepítési mappát a Find MetaTrader gomb megnyomásával hívhatod elő.
Kövesd az utasításokat a telepítés befejeztéig, majd indítsd el újra a MetaTrader 4-et.

Vedd figyelembe, hogy az MT4 Supreme Edition funkciói egyelőre csak Windows-al kompatibilisek.
Lépések a Trading Central indikátor megnyitásához:
Nyiss egy új chart-ot vagy kattints egy már meglévőre a MetaTrader 4 vagy 5-ben (MT4/MT5), és
Keress rá az Admiral - Connect-re az Expert Advisor (EA) funkcióinak listájában a navigátor
ablakban.
Itt 2 opciód van:

Kattints rá duplán és húzd rá a chart-ra, vagy
Kattints jobb gombbal mielőtt kiválasztod a csatold a charthoz pontot a menüből.
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Ezután az Admiral - Connect fenti eszköztárából kiválaszthatod kedvenc funkciódat.
Vedd figyelembe, hogy chartonként kizárólag egy EA-t futtathatsz az MT4&MT5-ben. Amennyiben a
charton már fut egy EA, akkor a mini terminál hozzáadása felváltja a már meglévő EA-t.
Ahhoz, hogy egyszerre több EA-t futtathass, egyszerűen csak nyiss meg több chart-ot.
További technikai indikátorokat az MT4 és MT5 navigátor indikátorok menüpontjában találsz. Az alábbi
indikátorok közül választhatsz:
1. Elemző nézet
2. Adaptív Gyertya
3. Adaptív divergencia/konvergencia vonalak és oszcillátorok

2. A Trading Central indikátorok használata
2.1. Forex Ötletek™
A Forex Ötletek™ indikátor elfogulatlan, napon belüli kereskedési ötletek univerzumát bocsájtja
rendelkezésedre, amelyeket a Trading Central díjnyertes technikai elemzési mintázat felismerés
funkciója észlel.Alakítsd az ötleteket az általad előnyben részesített devizapárokra, idősíkokra és
technikai elemzési módszerekre szabva, az automatizált és személyre szabott beállításainkkal.Időzítsd
a kereskedésedet és kövesd nyomon a portfóliódat egyszerűen a frissítéseinkkel, bármely jelentős
Technikai Esemény® előfordulásakor.

1. Üdvözlünk a kezdőlapon
Itt díjnyertes technikai elemzési mintázat felismerés funkciónk által észlelt gyakorlatban is
alkalmazható kereskedési ötleteket találsz!
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2. Beállítások testreszabása a személyre szabott ötletekért
A szűrőid testreszabásával kizárólag olyan ötleteket kapsz majd, amelyek illenek az egyedi
kereskedési stílusodhoz és érdeklődési körödhöz. Válaszd ki a kedvenc devizapárodat, a kívánt
idősíkokat, mintázati típusokat és még sok mást!

3. Tudj meg többet a Technikai Elemzés-ről
Minden ötlethez tartozik egy átlátható magyarázat, hogy miért pont ez az ötlet került megjelenítésre,
és mit jelentenek ezek a technikai események az árra nézve. A mintázatok körül megjelenített
magyarázatok sokat tanítanak neked a technikai mintázatokról, és ha "megtekintesz" egy ötletet,
akkor lehetőséged van nyomon követésre. Láthatod, hogy hogyan funkcionál az adott mintázatnál
felbukkanó ötlet, így ha legközelebb ezzel a mintázattal találkozol, akkor magabiztos és megfontolt
döntést tudsz hozni.
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2.2. Technikai Betekintés™
A Technikai Betekintés™ gyakorlatban is alkalmazható, technikai elemzést foglal magában,
gyakorlatilag minden pénzügyi instrumentumon, annak érdekében, hogy segítse a befektetőket a
kereskedési stratégiáik optimalizálásában. Egy részletes, proaktív elemzésekből, oktatási
tanácsadásból és testre szabható választási lehetőségekből álló kiegyensúlyozott funkciócsomagon
keresztül a Technikai Betekintés™ bármely tudásszinten lévő befektető számára lehetővé teszi, hogy
kontrollt gyakoroljon befektetései felett.
1. Magabiztos befektetők fejlesztése
Minden Technikai Esemény® tartalmaz oktatói megjegyzéseket és egyéb adatokat az adott
eseményről, illetve annak az árra gyakorolt várható hatásáról.
A befektetők bármely instrumentummal kapcsolatban további információhoz juthatnak a "Tudj meg
többet" és a "Jelenítsd meg a múltbeli eseményeket" gombra kattintva. Az információk folyamatos
közzététele lehetővé teszi az új befektetők számára, hogy egyből kereskedni kezdhessenek, és
emellett a saját tempójukban tanulhassanak.
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2. Masszív támogatás, amikor szükséges.
A Technikai Összesített Pontszám az az a kicsi elemző, amely nagy változásokat tud előidézni a
befektetők és a Technikai Betekintésben™ található jelentős információmennyiség egymásra
hatásában.
Nincs szükség arra, hogy átvizsgáljuk a részleteket mielőtt meghozunk egy döntést... a pontszám
három idősíkon keresztül vizsgált technikai trendeket bocsát rendelkezésedre. Egy szabadalmaztatott
bizonyíték-súlyú megközelítési módot használva, a pontszám megjeleníti a bika, medve vagy semleges
trendeket a rövid és hosszú idősíkokon, hogy leegyszerűsített támogatást nyújtson, azokban a
pillanatokban, amikor ez szükséges.

A Technikai Események közé tartozik:
A Technikai Betekintés™ szabadalmaztatott mintázat felismerő funkciója párosítva van az ágazat
legnagyobb technikai elemzés könyvtárával, melyben megtalálhatók a klasszikus mintázatok, gyertyák
és Elliot Wave indikátorok, úgy mint a Bollinger szalagok és az MACD. Ez lehetővé teszi számodra,
hogy elemezhess gyakorlatilag minden nyilvánosan kereskedett pénzügyi instrumentumot, beleértve a
részvényeket, ETF-eket, indexeket, devizákat és határidős termékeket.
Fedezd fel a különféle chart mintázatokat eszközeink segítségével, és ismerd meg, hogyan alakulnak a
különböző instrumentumok esetében:
Klasszikus chart mintázatok
Bika chart mintázatok:
Emelkedő háromszög
Bottom wedge / triangle
Continuation diamond
Ék
Diamond bottom
Dupla alj
Zászló
Inverz fej-váll alakzat
Megaphone bottom
Árbóc
Rounded bottom
Szimmetrikus háromszög

Admiral Markets Cyprus Ltd
Dramas 2,
1st floor,
1077 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 262 181
Email: hello@admiralmarkets.com
CySEC Licenc szám: 201/13
Regisztrációs szám: HE310328

Tripla alj
Felfelé való kitörés
Medve chart mintázatok:
Continuation diamond
Ék
Csökkenő háromszög
Diamond top
Dupla csúcs
Lefelé való kitörés
Zászló
Fej-váll alakzat
Megaphone Top
Árbóc
Rounded top
Szimmetrikus háromszög
Top triangle - top wedge
Tripla csúcs
Indikátorok
Dupla mozgóátlag keresztezés
Mozgóátlag-árfolyam keresztezés
Tripla mozgóátlag keresztezés
Rövidtávú chart mintázatok
Bika chart mintázatok:
Engulfing line
Exhaustion bar
Sírkő
Kalapács
Inside bar
Fordított kalapács
Island bottom
Kulcsfordító
Outside bar
Two bar reversal
Medve chart mintázatok:
Engulfing line
Exhaustion bar
Sírkő
Hanging man
Inside bar
Island top
Kulcsfordító
Outside bar
Hullócsillag
Two bar reversal
Egyéb:
Lefelé rés
Felfelé rés
Oszcillátorok:
Bollinger szalagok
Commodity Channel Index (CCI)
Gyors Stochastic
Középtávú KST
Momentum
Mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD)
Relative Strength Index (RSI)
Lassú Stochastic
Williams %R
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3. További információ
Látogass el YouTube csatornánkra az élő kereskedési adatokért, útmutatókért, és a bővítményeket,
valamint kulcsfontosságú információkat tartalmazó videók lejátszási listájáért.
Nyilatkozat: Az Admiral Markets Cyprus Ltd ezeket a kiegészítőket díjmentesen biztosítja, ezek az
MT4 Expert Advisor technológián alapulnak. Mint minden EA, ezek is csak akkor aktívak, amikor a
MetaTrader stabil internethez tud csatlakozni, és létrehozta a kapcsolatot a szervereinkkel. Az Admiral
Markets Cyprus Ltd alaposan tesztelte, és meggyőződött arról, hogy maga a műszaki háttér
megbízható. Azonban mint minden technológiai eszköz esetében, üzemzavar soha nem teljesen
kizárható. Győződjön meg arról, hogy teljesen megérti kiegészítőink és bővítményeink működési
hátterét azáltal, hogy sokat gyakorol az Admiral Markets Cyprus Ltd ingyenes demo számláján. Az
Admiral Markets Cyprus Ltd nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért, vagy bármely más
esetleges kárért amelyet technikai komplikációk okoztak.

