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Indicadores MT4 Supreme Edition Trading Central
Neste manual, você encontrará instruções de instalação e uso do MT4 Supreme Edition. O processo de
instalação e de uso é o mesmo no novo MT5 Supreme Edition. Basta aplicar as instruções descritas
no seu MetaTrader 5 Supreme Edition adequadamente.

1. Abrir os indicadores da Trading Central
Descarregue o MT4 Supreme Edition, assegurando-se que o MetaTrader 4 está fechado durante o
processo de instalação. Se você já instalou várias versões do MetaTrader 4 no seu sistema, poderá
encontrar a pasta de instalação correta com o botão Find MetaTrader.
Siga as instruções até que a instalação termine, depois inicie novamente o MetaTrader 4.

Neste momento, a funcionalidade do MT4 Supreme Edition é apenas compatível com Windows.
Para abrir o indicador Trading Central, deve:
Abrir um novo gráfico ou clicar num existente no MetaTrader 4 ou 5 (MT4/MT5), e
Encontre Admiral - Connect na lista de funções de Expert Advisor (EA) na janela de Navegador.
Agora opte por:

Clicar duas vezes sobre o botão, e arraste-o para o gráfico, ou
Clicar no lado direito do rato antes de escolher Anexar a um gráfico no menu de contexto.

Você poderá depois selecionar o seu recurso favorito na barra de ferramentas superior da ferramenta
Admiral - Connect.
Tenha em atenção que apenas poderá executar um EA por gráfico no MT4 & MT5. Se um EA já estiver
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a ser executado num gráfico, então ao adicionar o Admiral -Connect irá substituir o EA existente.
Para executar mais do que um EA, basta abrir mais do que um gráfico.
Indicadores técnicos adicionais podem ser encontrados na secção de Indicadores no Navegador do
MT4 e MT5. Você pode escolher usar os seguintes indicadores:
1. Analyst View
2. Adaptive Candlestick
3. Adaptive Divergence/Convergence Lines & Oscillators

2. Usar os indicadores da Trading Central
2.1. Ideias em Destaque de Forex™
O indicador Ideias em Destaque de Forex™ oferece um universo de ideias de intraday trading
imparciais detectadas pelo reconhecimento de padrões da premiada de análise técnica Trading
Central.Adeqúe as ideias aos seus pares de divisas preferidos, mantenha os períodos de tempo e
métodos de análise técnica com as nossas definições automatizadas e personalizadas.Temporize as
suas trades e monitorize o seu portefólio facilmente, com as nossas atualizações sempre que ocorrer
um Technical Event® significativo.

1. Bem-vindo à página específica
Aqui você encontrará ideias de trading acionáveis detectadas pelo nosso premiado reconhecimento de
padrões de análise técnica!
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2. Altere as suas definições para ideias personalizadas
Personalize os filtros para receber apenas ideias que se ajustem ao seu estilo e interesses de trading
únicos. Selecione os seus pares de divisas favoritos, períodos de tempo, tipos de padrões e muito
mais!

3. Aprenda sobre Análise Técnica
Cada ideia oferece um comentário transparente sobre o porquê de essa ideia ser mostrada e qual a
importância dos eventos técnicos para o preço. Explorar o padrão irá ensinar-lhe sobre padrões
técnicos e "observar" uma ideia irá permitir-lhe acompanhar o seu desempenho para que você tome
decisões confiantes e conscientes da próxima vez que vir aquele padrão.

2.2. Technical Insight™
Technical Insight™ combina as análises técnicas acionáveis com virtualmente qualquer instrumento
financeiro, para ajudar os investidores a optimizar as suas estratégias de trading. Através de um
conjunto de recursos equilibrados de análises detalhadas e proativas, orientação educacional e opções
personalizáveis, o Technical Insight™ ajuda investidores de todos os níveis de experiência a tomarem
controlo dos seus investimentos.
1. Construindo Investidores Confiantes
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Cada Technical Event® inclui comentários educacionais e outros dados acerca do evento e do seu
impacto esperado na ação do preço.
Os investidores podem continuar a aprender acerca de quaisquer instrumentos através dos botões
"Saiba mais" e "Ver Eventos Históricos". Esta divulgação de informação progressiva permite aos novos
investidores começarem no trading de forma estável e poderem continuar a aprender a seu próprio
tempo.

2. Suporte Conciso, quando é necessário.
Technical Summary Score é a ferramenta analítica que está a mudar a forma como os investidores
interagem com as informações ricas no Technical Insight™.
Não há necessidade de vagiar pelos detalhes antes de tomar uma decisão… o Score oferece uma visão
técnica concisa em vários períodos de tempo. Usando uma abordagem de consideração de evidência,
o Score exibe a perspetiva direcional, seja ela bullish, bearish ou neutra, através de períodos de tempo
de curto a longo-prazo, para fornecer suporte simples nos momentos em que é necessário.

Admiral Markets UK Ltd.
60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS
United Kingdom
global@admiralmarkets.com

Technical Events abrangidos:
O reconhecimento de padrões patenteado Technical Insight™ está conectado à maior livraria da
indústria de análise técnica, incluindo padrões clássicos, candlesticks, Elliott Wave e indicadores como
Bollinger Bands e MACD. Isto permite-lhe analisar virtualmente qualquer instrumento financeiro
negociado publicamente, incluindo ações, ETFs, índices, Forex e futuros.
Explore os diferentes padrões de gráficos que abrangemos e as suas implicações no preço de um
instrumento abaixo:
Padrões de Gráfico Clássicos
Padrões de Gráfico Bullish:
Triângulo de Continuação Ascendente
Cunha de Fundo / Triângulo
Diamante de Continuação
Cunha de Continuação
Diamante de Fundo
Fundo Duplo
Bandeira
Fundo Cabeça e Ombro
Megafone de Fundo
Galhardete
Fundo Arredondado
Triângulo de Continuação Simétrico
Fundo Triplo
Upside Breakout
Padrões de Gráfico Bearish:
Diamante de Continuação
Cunha de Continuação
Triângulo de Continuação Descendente
Diamante de Topo
Topo Duplo
Downside Breakout
Bandeira
Topo Cabeça e Ombro
Megafone de Topo
Galhardete
Topo Arredondado
Triângulo de Continuação Simétrico
Triângulo de Topo - Cunha de Topo
Topo Triplo
Indicadores
Cruzamento Duplo de Média Móvel
Cruzamento de Preço de Média Móvel
Cruzamento Triplo de Média Móvel
Padrões de Gráfico de Curto-prazo
Padrões de Gráfico Bullish:
Linha Envolvente
Barra de Exaustão
Gravestone
Martelo
Barra Interior
Martelo Invertido
Ilha de Fundo
Barra de Reversão Chave
Barra Exterior
Barra Dupla de Reversão
Padrões de Gráfico Bearish:
Linha Envolvente
Barra de Exaustão
Gravestone
Homem Pendurado
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Barra Interior
Ilha de Topo
Barra de Reversão Chave
Barra Exterior
Estrela Cadente
Barra Dupla de Reversão
Outros:
Gap Down
Gap Up
Osciladores
Bandas de Bollinger
Commodity Channel Index (CCI)
Fast Stochastic
KST de médio-prazo
Momentum
Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)
Relative Strength Index (RSI)
Slow Stochastic
Williams %R

3. Mais informação
Não hesite em visitar o nosso canal de YouTube, que contém gravações de trading ao vivo, tutoriais e
listas de reprodução das principais extensões.
Aviso: A Admiral Markets UK Ltd fornece estes complementos de forma gratuita, baseado na
tecnologia Expert Advisor no MT4. Como todos os EAs, estes só são ativados quando o seu MetaTrader
tiver estabelecido conexão à Internet e aos nossos servidores. A Admiral Markets UK Ltd testou estes
EAs profundamente para assegurar a sua fiabilidade técnica. Contudo, como em todas as tecnologias,
poderão ocorrer falhas de funcionamento. Certifique-se de que você compreende a funcionalidade de
todos os complementos e extensões, por exemplo praticando a utilização dos mesmos numa conta
demo da Admiral Markets UK Ltd. A Admiral Markets UK Ltd não pode ser responsável por perdas ou
estragos causados por complicações técnicas.

