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MT4 Supreme Editie Trading Central Indicators
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. Open de Trading Central indicatoren
Download MT4 Supreme Edition, zorg ervoor dat MetaTrader 4 gesloten is tijdens het installatieproces.
Als u meerdere MetaTrader 4 versies op uw systeem hebt geïnstalleerd, kunt u de juiste installatiemap
handmatig vinden met theFind MetaTraderbutton.
Volg de instructies totdat de installatie is voltooid. Daarna kan u MetaTrader 4 opnieuw opstarten.

Let op dat MT4 Supreme Editie functionaliteit alleen compatibel is met Windows.
Om deTrading Central indicatoren te openen:
Open een nieuwe grafiek of klik op een bestaande in MetaTrader 4 of 5 (MT4/MT5) en
Vind Admiral - Connect in de lijst van Expert Advisor (EA) functies in het navigatievenster.
Vervolgens:

Dubbelklik, en sleep het dan op de grafiek, of
Klik je met de rechtermuisknop en kies voor voeg toe aan de grafiek.

U kunt dan uw favoriete functie selecteren in de bovenste werkbalk van de Admiral - Connect tool.
Let op: per grafiek in MT4 en MT5 kan u 1 expert advisor (EA) tegelijkertijd toevoegen. Wanneer er
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reeds een EA actief is dan zal het toevoegen van de Mini Terminal de huidige EA vervangen.
Om meer dan één EA te gebruiken, open gewoon meer dan één grafiek.
Extra technische indicatoren kunnen worden gevonden in de indicator sectie in MT4 en MT5 Navigator.
U kunt de volgende indicatoren gebruiken:
1. Analyst View
2. Adaptive Candlestick
3. Adaptive Divergence/Convergence Lines & Oscillators

2. Gebruik Trading Central indicatoren
2.1. Forex Featured Ideas™
De indicator Forex Featured Ideas™ levert een universum van ongebonden, intraday trading ideeën
gevonden door de award-winnende technische analyse patroon herkenning van Trading Central.Vindt
ideeën voor uw individuele favoriete valutaparen, tijdinstellingen en technische analysemethoden met
onze geautomatiseerde en gepersonaliseerde instellingen.Plan uw trades en volg uw portfolio met
onze updates wanneer een belangrijk Technical Event® plaatsvindt.

1. Welkom bij de landingspagina
Hier vindt u trade ideeën ontdekt door onze prijswinnende technische analyse patroon herkenning!
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2. Pas uw instellingen aan voor persoonlijke ideeën
Pas de filters aan zodat u alleen ideeën ontvangt die overeenkomen met uw unieke handelsstijl en
interesses. Selecteer uw favoriete valutaparen, tijdslimieten, patroontypes en meer!

3. Leer over Technische Analyse
Elk idee biedt een transparant commentaar op de vraag waarom dit idee is getoond en wat de
technische gebeurtenissen voor de prijs betekenen. Door te kijken naar het patroon zal u meer leren
over die technische patronen en door een idee te volgen kunt u bijhouden hoe het werkt, zodat u de
volgende keer een zelfverzekerde beslissing kunt nemen wanneer u dat patroon ziet.

2.2. Technical Insight™
Technisch Insight™ combineert actionale, technische analyse van vrijwel elk financieel instrument, om
beleggers te helpen hun handelsstrategieën te optimaliseren. Door een evenwichtige functie van
gedetailleerde, proactieve analytics, educatieve begeleiding en aangepaste opties, kunnen beleggers
van alle niveaus controle op hun investeringen uitoefenen.
1. Zelfverzekerde Investeerders bouwen
Elk Technical Event® bevat educatieve commentaren en andere gegevens over het evenement en de
verwachte impact op de prijsactie.
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Investeerders kunnen over elk instrument blijven leren door "meer leren” en "Historische Events
bekijken” knoppen. Deze progressieve openbaarmaking van informatie biedt nieuwe beleggers een
startpunt om te beginnen met handelen en de mogelijkheid om op eigen tempo te blijven leren.

2. Support en ondersteuning indien nodig
Technical Summary Score is de kleine analytische weergave die grote veranderingen maakt in hoe
beleggers omgaan met de rijkelijke informatie in Technisch Insight™.
Geen noodzaak om details door te pluizen voor een beslissing… de Score biedt een beknopte
technische visie voor drie termijnen. Met behulp van een proprietary-weight-of-evidence benadering
toont de Score de richting van zowel bullish, bearish als neutraal, voor korte- en lange termijn, om
eenvoudig ondersteuning te bieden op het moment dat het nodig is.

Technische Evenementen:
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Technisch Insight™ gepatenteerde patroon herkenning wordt gekoppeld aan de grootste bibliotheek
van technische analyse, waaronder klassieke patronen, candlesticks, Elliott Wave en indicatoren zoals
Bollinger Bands en MACD. Dit stelt u in staat om vrijwel elk financieel instrument dat wordt verhandeld
te analyseren, inclusief aandelen, ETFs, indices, forex en futures.
Ontdek hieronder de verschillende grafiekpatronen die we behandelen en de invloed op de prijs van
een instrument:
Classic Chart Patterns
Bullish Chart Patterns:
Ascending Continuation Triangle
Bottom Wedge / Triangle
Continuation Diamond
Continuation Wedge
Diamond Bottom
Double Bottom
Flag
Head and Shoulders Bottom
Megaphone Bottom
Pennant
Rounded Bottom
Symmetrical Continuation Triangle
Triple Bottom
Upside Breakout
Bearish Chart Patterns:
Continuation Diamond
Continuation Wedge
Descending Continuation Triangle
Diamond Top
Double Top
Downside Breakout
Flag
Head and Shoulders Top
Megaphone Top
Pennant
Rounded Top
Symmetrical Continuation Triangle
Top Triangle - Top Wedge
Triple Top
Indicatoren
Double Moving Average Crossover
Price Crosses Moving Average
Triple Moving Average Crossover
Short-term Chart Patterns
Bullish Chart Patterns:
Engulfing Line
Exhaustion Bar
Gravestone
Hammer
Inside Bar
Inverted Hammer
Island Bottom
Key Reversal Bar
Outside Bar
Two Bar Reversal
Bearish Chart Patterns:
Engulfing Line
Exhaustion Bar
Gravestone
Hanging Man
Inside Bar
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Island Top
Key Reversal Bar
Outside Bar
Shooting Star
Two Bar Reversal
Anders:
Gap Down
Gap Up
Oscillatoren:
Bollinger Bands
Commodity Channel Index (CCI)
Fast Stochastic
Intermediate-term KST
Momentum
Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)
Relative Strength Index (RSI)
Slow Stochastic
Williams %R

3. Meer informatie
Bezoek ook ons YouTube kanaal met live trade opnamen en educatieve video`s en tutorials.
Disclosure: Admiral Markets UK Ltd levert deze add-ons gratis op basis van de Expert Advisor
technologie in MetaTrader; daarom is de add-on enkel actief zolang MetaTrader connectie heeft met
onze servers. Admiral Markets UK Ltd heeft deze uitgebreid getest en is overtuigd van de
betrouwbaarheid. Desalniettemin, zoals met iedere technische ontwikkeling, kan een potentiële storing
of niet goed werken niet worden uitgesloten. Maak uzelf vertrouwd met de functionaliteiten van alle
add-ons en extensies, door bijvoorbeeld uitgebreid te oefenen met een gratis demo-rekening. Admiral
Markets UK Ltd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of andere schade veroorzaakt door
technische problemen.

