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Indikator Trading Central MT Supreme Edition
Dalam manual ini, Anda akan menemukan petunjuk pemasangan dan penggunaan untuk MT4 & MT5
Supreme Edition. Proses instalasi dan penggunaannya sama di kedua versi.

1. Membuka indikator trading Central
Unduh MT Supreme Edition , pastikan MetaTrader 4/5 ditutup selama proses instalasi. Jika Anda telah
menginstal beberapa versi MetaTrader 4/5 di sistem Anda, Anda dapat menemukan folder instalasi
yang benar secara manual dengan tombol Temukan MetaTrader
Ikuti instruksi sampai instalasi selesai, lalu mulai MetaTrader 4/5 lagi.

perhatikan bahwa, pada titik ini, fungsionalitas MT Supreme Edition hanya kompatibel dengan
Windows.
Untuk membuka indikator Trading Central, Anda:
Buka grafik baru atau klik yang ada di MetaTrader 4 atau 5 (MT4 / MT5), dan
Temukan Admiral - Hubungkan dalam daftar fungsi Expert Advisor (EA) di window Navigator
Sekarang juga:

klik dua kali kemudian menggesernya ke grafik, atau
Klik kanan sebelum memilih Lampirkan ke bagan dari menu konteks.

Anda kemudian dapat memilih fitur favorit Anda di toolbar bagian atas Admiral - Connect tool( alat
penghubung).
Perhatikan bahwa Anda hanya dapat menjalankan satu EA per grafik di MT4 & MT5. Jika EA sudah
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berjalan pada bagan, maka menambahkan Admiral - Connect akan menggantikan EA yang ada.
Untuk menjalankan lebih dari satu EA, cukup buka lebih dari satu bagan.
Indikator teknis tambahan dapat ditemukan di bagian Indikator di MT4 dan MT5 Navigator. Anda dapat
memilih untuk menggunakan indikator berikut:
1. Pandangan Analis
2. Candlestick adaptif
3. Adaptive Divergence/Convergence Lines & osilator

2. Menggunakan indikator trading Central
2.1. Forex Featured Ideas ™
Indikator Forex Featured Ideas ™ menghadirkan ide-ide perdagangan intraday yang tidak memihak
yang dideteksi oleh pengenalan pola analisis teknikal pemenang penghargaan Trading
Central.sesuaikan ide dengan pasangan mata uang pilihan Anda, menahan timeframe dan metode
analisis teknis dengan pengaturan otomatis dan kepribadian yang adaAtur waktu perdagangan Anda
dan monitor portofolio Anda dengan mudah, dengan pembaruan kami setiap kali Acara Teknis® yang
signifikan terjadi.

1. Selamat datang di halaman arahan
Di sini Anda akan menemukan gagasan perdagangan yang dapat ditindaklanjuti terdeteksi oleh
pengakuan pola analisis teknis kami yang memenangkan penghargaan!
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2. Kustomisasi pengaturan Anda untuk ide yang dipersonalisasi
Kustomisasi filter sehingga Anda hanya menerima ide yang sesuai dengan gaya dan minat
perdagangan unik Anda. Pilih pasangan mata uang favorit Anda, gunakan timeframe, jenis pola, dan
lainnya!

3. Belajar tentang Analisis Teknis
Setiap ide menawarkan komentar transparan tentang mengapa ide ini ditunjukkan dan apa arti
peristiwa teknis untuk harganya. Pergerakan di atas pola akan mengajarkan Anda tentang pola teknis
dengan "mengamati" sebuah ide akan memungkinkan Anda untuk melacak kinerjanya sehingga Anda
dapat membuat keputusan yang percaya diri dan sudah menegtahui saat Anda melihat pola itu
nantinya.

2.2. Wawasan teknis™
Technical Insight™ mengombinasikan analisis teknis yang dapat dilakukan, di hampir semua
instrumen keuangan, untuk membantu investor mengoptimalkan strategi perdagangan mereka.
Melalui seperangkat fitur yang seimbang dari rinci, analisis proaktif, panduan pendidikan dan pilihan
yang dapat disesuaikan, wawasan teknis™ memberdayakan investor dari semua tingkat keahlian
untuk mengendalikan investasi mereka.
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1. Membangun Investor Percaya Diri
Setiap Technical Event® mencakup komentar pendidikan dan data lainnya tentang acara tersebut dan
dampaknya yang diharapkan pada aksi harga.
Investor dapat terus belajar tentang instrumen apa saja melalui tombol "Pelajari lebih lanjut" dan
"Lihat peristiwa Sejarah". Pengungkapan informasi yang progresif ini memungkinkan investor baru
pada titik awal untuk memulai perdagangan dan kemampuan untuk terus belajar dengan kecepatan
mereka sendiri.

2. Dukungan Ringkas, saat dibutuhkan.
Skor Ringkasan Teknis adalah analitik kecil yang membuat perubahan besar pada bagaimana investor
berinteraksi dengan informasi yang kaya di Technical Insight ™.
Tidak perlu menyaring rincian sebelum membuat keputusan ... Skor memberikan pandangan teknis
singkat di tiga kerangka waktu. Menggunakan pendekatan bobot-bukti-hak milik, Skor menampilkan
prospek arah baik bullish, bearish atau netral, melintasi jangka waktu pendek hingga jangka panjang,
untuk memberikan dukungan sederhana pada saat dibutuhkan.
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Acara Teknis meliputi:
Pengenalan pola yang dipatenkan oleh Technical Insight ™ dipadukan dengan perpustakaan analisis
teknis terbesar di industri termasuk pola klasik, kandil, Elliott Wave dan indikator seperti Bollinger
Bands dan MACD. Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis hampir setiap instrumen keuangan
yang diperdagangkan secara publik termasuk saham, ETF, indeks, valuta asing, dan futures.
Jelajahi berbagai pola grafik yang kami bahas dan implikasinya pada harga instrumen di bawah ini:
Pola Grafik Klasik
Pola Grafik Bullish:
Segitiga Kelanjutan Naik
Bottom Wedge / Triangle
Continuation Diamond
Continuation Wedge
Diamond Bottom
Double Bottom
Flag
Head and Shoulders Bottom
Megaphone Bottom
Pennant
Rounded Bottom
Segitiga Kelanjutan Simetris
Triple Bottom
Upside Breakout
Pola Grafik Bearish:
Continuation Diamond
Continuation Wedge
Segitiga Kelanjutan Turun
Diamond Top
Double Top
Downside Breakout
Flag
Head and Shoulders Top
Megaphone Top
Pennant
Rounded Top
Segitiga Kelanjutan Simetris
Top Triangle - Top Wedge
Triple Top
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indikator
Crossover Rata-Rata Pergerakan Ganda
Harga Crosses Moving Average
Triple Moving Average Crossover
Pola Grafik Jangka Pendek
Pola Grafik Bullish:
GarisEngulfing
Exhaustion Bar
Gravestone
Hammer
Di dalam Bar
Inverted Hammer
Island Bottom
Kunci Reversal Bar
Di luar Bar
Dua Bar Reversal
Pola chart bearish:
GarisEngulfing
Exhaustion Bar
Gravestone
Hanging Man
Di dalam Bar
Island Top
Kunci pembalikan Bar
Di luar Bar
Shooting Star
Dua bar pembalikan
Lainnya:
Gap Down
Gap Up
Oscillators
Bollinger Bands
Indeks Saluran Komoditas (CCI)
Stochastic cepat
KST jangka menengah
Momentum
Moving Average Convergence / Divergence (MACD)
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Stochastic Lambat
Williams %R

3. Informasi lebih lanjut
Silakan mengunjungi [tautan] saluran YouTube [/ tautan] kami untuk rekaman perdagangan langsung,
tutorial, dan daftar putar sorotan ekstensi.
Pengungkapan: Admiral Markets Pty Ltd memasok add-on ini tanpa biaya, berdasarkan teknologi
Expert Advisor di MT4. Seperti halnya semua EA, ini hanya aktif ketika MetaTrader Anda telah
membuat koneksi ke internet dan server kami. Admiral Markets Pty Ltd telah sepenuhnya menguji dan
meyakinkan dirinya akan keandalan teknis mereka. Namun, seperti halnya semua teknologi,
kerusakan tidak pernah dapat sepenuhnya dikesampingkan. Pastikan Anda memahamisepenuhnya
fungsionalitas semua add-in dan ekstensi, mis. dengan mempraktikkan penggunaannya secara luas
dengan akun demo gratis Admiral Markets Pty Ltd. Admiral Markets Pty Ltd tidak dapat bertanggung
jawab atas kerugian atau kerusakan lain yang disebabkan oleh komplikasi teknis.

