
MT4 Supreme Editie Algemene Tendens
In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van de MT4 Supreme Editie.
Installatieproces en gebruik is in de nieuwe MT5 Supreme Editie  hetzelfde. Volg eenvoudigweg de
instructies beschreven in uw MetaTrader 5 Supreme Editie.

1. Algemene Tendens overzicht
1.1. Open de Algemene Tendens widgets
Begin met het downloaden van de MT4 Supreme Editie en sluit MetaTrader 4 tijdens het
installatieproces.

Wanneer de download is voltooid, open de .zip file en dubbelklik op de Admiral-MT4-Apps.exe file in het
.zip archief om deze uit te voeren. Dit zal de installatie assistentie moeten openen.

Om te beginnen met de Algemene Tendens widgets, open een grafiek voor een symbool naar keuze in
MetaTrader 4 (MT4). Voeg de Expert Advisor (EA) Admiral Radial Gauge, Linear Gauge of Market
Watch, vervolgens toe aan de grafiek:

1. Dubbelklik op de EA in de MT4 Navigator lijst en sleep de EA op de grafiek, of
2. Klik met de rechtermuisknop op de naam en kies voor Voeg toe aan de grafiek.

Let op: per grafiek in MT4 kunt u maar 1 EA toevoegen. Als er al een EA actief is dan zal het toevoegen
van een 2e EA de oude EA vervangen. Om zowel de Algemene Tendens en een andere EA te
gebruiken, opent u simpelweg meer dan één grafiek.

1.2. Installatie voor Mac OS X
Sommige indicatoren uit het Indicator Package kunnen gebruikt worden door Mac OS X gebruikers,
waaronder de Algemene Tendens, Candle Countdown, High-Low, Local Time, Order History, Pivot en
Spread indicator.

Om installatiebestanden te ontvangen voor Mac, neemt u contact op met onze servicedesk.

Zorg ervoor dat MetaTrader 4 gesoten is voordat u de installatie start. Om de software correct af te
sluiten:
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1. Klikt u met de rechtermuisknop op het MT4 symbool in de dock, en
2. Klikt u op de optie voor sluiten.

Om de extensie te installeren:

1. Opent u de folder met Programma`s
2. Zoek het programma MetaTrader 4 Admirals, en
3. Klik er op met de rechtermuisknop, en
4. Kies voor inhoud weergeven
5. In het nieuwe venster, open het pad van de volgende map: drive_c → Program Files → MetaTrader

4 Admirals → MQL 4 → Indicators (NB: dit is waar u de indicator bestanden plaatst, herkenbaar
door het .ex4 bestandstype)

6. Zodra dit klaar is, herstart MetaTrader 4.

1.3. Algemene Tendens onderdelen
De Algemene Tendens tools bestaan uit drie onderdelen:

1. Markt waarschuwingen
2. Radiale meter
3. Klik er op met de rechtermuisknop, en
4. Lineaire Meter

Deze revolutionaire nieuwe trading tools geven de impact van het nieuws sentiment op een
wereldwijde schaal weer, door het detecteren van subtiele, maar belangrijke veranderingen in de
stromingen van de financiële markten. Door het lezen en de contextualisering van miljoenen
nieuwsberichten en sociale media elke dag, geven deze tools handelaren een ongeëvenaard,
dynamisch perspectief op het veranderende sentiment.

De Algemene Tendens tools verminderen de hoeveelheid tijd en inspanning die handelaren hoeven te
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doen aan dagelijks onderzoek; de beste assets te highlighten en het signaleren van wijzigingen in
sentiment activiteit die waarschijnlijk direct effect heeft op het succesvol traden.

2. Onderdelen
2.1. Markt Alarmen
De Markt Alarmen tool is speciaal ontworpen om nieuwe handelsideeën te vinden die vaak moeilijk
kunnen worden herkend met behulp van traditionele instrumenten.

Geschikt voor handelaren van alle ervaring-niveaus, vindt makkelijker nieuwe handelsideeën met de
beschikking over filteropties die kunnen worden gebruikt voor het markeren van posities die het meest
aansluiten bij jouw handelsstijl, instrument voorkeur en risicoprofiel.

Door aanzienlijke korte termijn wijzigingen in het nieuwssentiment, vergelijkt de tool deze niveaus op
historische gebeurtenissen, bepalen het effect op de prijs en hoe snel de wijzigingen gebeurden, en
helpt omkeringen of voortzettingen te voorspellen.

Combinering van de markt alarmeringen zoals de radiaal en lineaire meter maken samen een sterkere
indicator. Wanneer beide tools hetzelfde aangeven is de kans op een beweging van de prijs groter.

2.2. Radiaal en Lineaire Meters
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Algemene Tendens Lineaire en Radiale Meters kunnen je voorzien van een duidelijke indicatie van
marktconsensus voor uw gekozen instrument. Dit kan helpen om vertrouwen in uw handelsideeën te
bevestigen of op te bouwen.

Aangezien de instrumenten sentiment gebruiken in plaats van prijs, zijn ze een krachtige aanvullende
indicator die alleen of samen met je bestaande handelstools, kan worden gebruikt om
handelsmogelijkheden te ontdekken. Ook kan bij een door uw al geopende positie, de tool fungeren als
een uitstekend controle hulpmiddel, en helpen te bepalen wanneer een positie te sluiten.

Met speed-o-meter styling, bieden de Radiale en Lineaire Meters een onmiddellijke visuele indruk van
hoe het sentiment ontwikkelt vergeleken met de vorige 30 dagen – of een andere voorkeur tijdsschaal.

Geef één of meerdere instrumenten weer in één enkel overzicht; selecteer het sentiment type* dat je
wilt volgen en de periode die u wenst te vergelijken.

Wanneer gebruikt binnen MT4, zullen de meters over uw grafieken zichtbaar zijn.

3. Veel Gestelde Vragen
1. Ondersteunt Supreme meerdere talen? MT4 Supreme biedt meerdere talen, inclusief Duits,

Frans, en Spaans. Wanneer u de software in een taal gebruikt anders dan in het Engels en de
gekozen taal wordt niet correct weergegeven, stel MetaTrader eerst in op Engels, herstart
MetaTrader en zet de taal terug naar uw gewenste taal:

1. selecteer Talen en stel uw MetaTrader in op Engels
2. herstart u de software en reset deze daarna naar uw gewenste taal, en
3. herstart opnieuw.

Dit moet al de EAs instellen op de taal die u kiest.
2. Is de extentie beschikbaar voor Mac OS? Niet op dit moment.
3. Is deze extensie beschikbaar voor MT5? Nee niet op dit moment.
4. Waarom werkt MT4 Supreme niet meer met mijn demo rekening?  Wanneer het bericht To

continue using Supreme Edition, please apply for a real account wordt getoond dan zijn de 30
dagen die u gebruik kon maken van MT4 Supreme verlopen. Bij een live rekening is MT4 Supreme
altijd ongelimiteerd geldig.

5. Kan ik specifieke plug-ins verwijderen uit MetaTrader?  Ja, u kunt eenvoudig met de
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rechtermuisknop op elke plug-in in het navigator venster klikken en kiezen voor Delete.

4. Meer informatie
Voel u vrij om ons YouTube kanaal (in het Engels) te bezoeken, met opnames van recente live
webinars, tutorials, over de Algemene Tendens widgets en vele andere onderwerpen.

Disclaimer:

Admiral Markets UK Ltd, levert deze add-ons kosteloos, gebaseerd op de technologie van de Expert
Advisor in MetaTrader 4. Zoals met alle EAs zijn deze alleen actief wanneer je MetaTrader platform
verbinding met het internet en onze servers heeft. Admirals heeft ze grondig getest en overtuigd zich
van hun technische betrouwbaarheid. Echter, zoals met alle technologie, storingen zijn nooit volledig
uit te sluiten. Zorg ervoor dat u volledig de functionaliteiten begrijpt van alle add-ons en uitbreidingen,
bijvoorbeeld door het uitgebreid beoefenen van hun gebruik met een gratis demo account van
Admirals. Admirals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of andere schade veroorzaakt
door technische complicaties.
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