
Wskaźniki MT Supreme Edition Trading Central
W niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania MT4 & MT5
Supreme Edition. Proces instalacji i użytkowania jest taki sam w obu wersjach.

1. Uruchomienie wskaźników Trading Central
Pobierz MT Supreme Edition, upewnij się, że podczas procesu instalacji, aplikacja MetaTrader 4/5 jest
zamknięta. Jeśli posiadasz kilka wersji MetaTrader 4/5 zainstalowanych w swoim systemie, możesz
znaleźć właściwy folder i dokonać instalacji ręcznie za pomocą przycisku Znajdź MetaTrader
Postępuj zgodnie z instrukcją aż do zakończenia instalacji, a następnie uruchom ponownie MetaTrader
4/5.

Przypominamy, że w tym momencie nakładka MT Supreme Edition jest kompatybilna tylko z systemem
Windows.

Aby uruchomić wskaźnik Trading Central należy:

Otworzyć nowy wykres lub kliknąć na już otwarty w jednej z platform MetaTrader 4 lub 5
(MT4/MT5) oraz
ZnajdżTrading Centralna liście Strategie w oknie Nawigatora.

Następnie:

Kliknij dwukrotnienastępnie przeciągnij go na wykres lub
Kliknij prawym przyciskiem myszyzanim dokonasz wyborudodaj do wykresuz menu
kontekstowego.
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Następnie możesz wybrać swoją ulubioną funkcję w górnym pasku narzędzi Admiral - Connect.

Należy pamiętać, że na wykresie w MT4 lub MT5 można uruchomić tylko jedną strategię EA. Jeśli jakieś
EA na wykresie już działa, to dodanie mini terminala zastąpi dotychczasową EA.

Aby uruchomić więcej niż jedną EA, wystarczy otworzyć więcej niż jeden wykres.

Dodatkowe wskaźniki techniczne można znaleźć w sekcji Wskaźniki w MT4 i MT5 Navigator. Możesz
użyć następujących wskaźników:

1. Analyst View
2. Adaptive Candlestick
3. Adaptive Divergence/Convergence Lines & Oscillators

2. Uruchomienie wskaźników Trading Central
2.1. Unikalne Pomysły na Forex™
Wskaźnik Unikalne Pomysły na Forex™ dostarcza szereg wiarygodnych codziennych pomysłów
handlowych, wyodrębnionych przez Trading Central - wielokrotnie nagradzany system rozpoznawania
formacji analizy technicznej.Dostosuj pomysły do swoich preferowanych par walutowych, ram
czasowych i metod analizy technicznej przy pomocy naszych zautomatyzowanych i
spersonalizowanych ustawień.Dzięki naszym wiadomościom, które pojawiają się w momencie
znaczącego Wydarzenia Technicznego®, z łatwością możesz śledzić swoje transakcje i monitorować
swój portfel.
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Witamy na stronie głównej

Tutaj znajdziesz praktyczne pomysły handlowe wyodrębnione przez wielokrotnie nagradzany system
rozpoznawania formacji analizy technicznej!

2. Dostosuj ustawienia do własnych pomysłów

Dostosuj filtry tak, abyś otrzymywał tylko te pomysły, które pasują do Twojego unikalnego stylu handlu
i preferencji. Wybierz swoje ulubione pary walutowe, interwał, typy formacji i inne!

3. Dowiedz się więcej o Analizie Technicznej

Każdy unikalny pomysł zawiera przejrzysty komentarz, który wyjaśnia, dlaczego został on
wyodrębniony i co wydarzenia techniczne oznaczają dla ceny. Obserwacja formacji technicznych i tego,
jak są realizowane da Ci pewność siebie i przekonanie, co do decyzji, za każdym razem, gdy znów
zobaczysz daną formację.
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2.2. Wskazówki Techniczne™
Wskazówki Techniczne™ - gotowe do realizacji wnioski z analizy technicznej dotyczące praktycznie
każdego instrumentu finansowego, wspierające inwestorów w optymalizacji ich strategii tradingowych.
Dzięki zbiorowi szczegółowych, praktycznych funkcji analitycznych, doradztwa edukacyjnego i
konfigurowalnych opcji, Wskazówki Techniczne™ dają inwestorom na każdym poziomie
zaawansowania możliwość przejęcia kontroli nad swoimi inwestycjami.

1. Zbuduj pewność inwestycyjną

Każde Zdarzenie Techniczne® zawiera komentarz edukacyjny i dodatkowe informacje o tym zdarzeniu
oraz oczekiwany wpływ na zmianę ceny.

Inwestorzy mogą uzyskać więcej informacji o dowolnym instrumencie finansowym za pomocą
przycisków "Dowiedz się więcej" lub "Zobacz zdarzenia historyczne". Ten innowacyjny sposób
przekazania informacji pozwala nowym inwestorom zrobić krok do przodu i rozpocząć handel z
możliwością dalszego rozszerzania wiedzy we własnym tempie.
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2. Precyzyjne Wsparcie, gdy tylko tego potrzebujesz.

Techniczne Podsumowanie - ta niepozorna wielkość wprowadza ogromne zmiany w sposób
wykorzystania przez inwestorów bogatych w informacje Wskazówek Technicznych™.

Nie ma potrzeby przypatrywaniu się szczegółom przed podjęciem decyzji.... Wynik daje zwięzłe
spojrzenie techniczne w trzech przedziałach czasowych. Wykorzystując autorskie metody analizy
ważonej, Wynik przedstawia kierunkowe spojrzenie (niedźwiedzie bycze lub neutralne) na krótkie i
długie ramy czasowe, w celu zapewnienia właściwego wsparcia, gdy jest ono potrzebne.

Techniczne zdarzenia zawierają:
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Wskazówki Techniczne™ opatentowane rozpoznawanie wzorów połączone jest z największą w branży
biblioteką analiz technicznych, w tym wzorców klasycznych, formacji świecowych, Elliott Wave oraz
wskaźników takich jak Bollinger Bands i MACD. Pozwala to na analizę praktycznie każdego publicznie
notowanego instrumentu finansowego w tym akcji, ETFów, indeksów, walut obcych i kontraktów
terminowych.

Poznaj, jak różne formacje cenowe wpływają na ceny instrumentów finansowych poniżej:

Klasyczne Formacje Cenowe

Bycze Formacje Cenowe:
Formacja Trójkąta Wzrostowego
Klin/ Trójkąt spadkowy
Formacja Kontynuacji - Diament
Formacja Kontynuacji - Klin
Diament - koniec spadku
Podwójne dno
Flaga
Odwrócona Głowa z Ramionami
Trójkąt odwrócony
Chorągiewka
Spodek
Trójkąt symetryczny kontynuacji
Potrójne dno
Wybicie w górę

Spadkowe Formacje Cenowe:
Diament Kontynuacji
Klin kontynuacji
Spadkowy Trójkąt Kontynuacji
Diament szczytowy
Podwójny szczyt
Wybycie w dół
Flaga
Głowa z Ramionami
Trójkąt odwrócony
Chorągiewka
Odwrócony spodek
Trójkąt symetryczny kontynuacji
Klin szczytowy
Potrójny szczyt

Wskaźniki
Podwójne przecięcie średnich
Przecięcie Średniej przez Cenę
Potrójne Przecięcie Średnich

Krótkoterminowe formacje cenowe

Wzrostowe Formacje Cenowe:
Formacja objęcia
Świeca wyczerpania
Nagrobek
Młot
Inside Bar
Odwrócony Młot
Wyspa dołkowa
Kluczowa Świeca Odwrotu
Outside Bar
Dwuświecowe odwrócenie

Spadkowe Formacje Cenowe:
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Formacja objęcia
Świeca wyczerpania
Nagrobek
Wisielec
Inside Bar
Wyspa szczytowa
Świeca kluczowego odwrotu
Outside Bar
Spadająca gwiazda
Odwrócenie dwóch świec

Inne:
Luka spadkowa
Luka wzrostowa

Oscylatory:
Wstęga Bollingera
Commodity Channel Index (CCI)
Szybki Stochastic
Średnioterminowy KST
Momentum
Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)
Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI)
Powolny Stochastic
Williams %R

3. Więcej informacji
Zachęcamy do odwiedzenia naszego Kanału YouTube, w którym znajdziesz nagrania z tradingu na
żywo, samouczki oraz nagrania poświęcone poszczególnym narzędziom technicznym.

Informacja: Admiral Markets Cyprus Ltd dostarcza w/w dodatki bezpłatnie, w oparciu o technologię
Expert Advisor w MT4. Tak samo, jak w przypadku wszystkich EA, są one aktywne tylko wtedy, gdy
MetaTrader nawiązał połączenie z Internetem i naszymi serwerami. Admiral Markets Cyprus Ltd
dokładnie przetestował i sprawdził stan techniczny. Jednakże, jak w przypadku wszystkich technologii,
usterka nigdy nie może być w pełni wykluczona. Upewnij się, że w pełni rozumiesz funkcjonalność
wszystkich dodatków i rozszerzeń, np. poprzez sprawdzenie ich działania na bezpłatnym rachunku
demo Admiral Markets Cyprus Ltd. Informujemy, iż Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie straty lub inne szkody wynikające z rozwiązań technicznych.
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