
Indicatorii Trading Central în MT4 Ediția Supremă
În acest manual vei găsi instrucțiuni de instalare și utilizare pentru MT4 Ediția Supremă. Procesul de
instalare și utilizare este același în noua Ediție Supremă MT5.  Pur și simplu urmează instrucțiunile
descrise în MetaTrader 4 Ediția Supremă.

1. Deschiderea indicatorilor Trading Central
Descărcă MT4 Ediția Supremă, asigurându-te că MetaTrader 4 este închisă în timpul procesului de
instalare. Dacă ai instalat mai multe versiuni ale MetaTrader 4 pe calculatorul tău, poți găsi manual
directorul de instalare corect cu butonul Find MetaTrader.

Urmează instrucțiunile până la finalizarea procesului de instalare, apoi repornește MetaTrader 4.

Reține că, în acest moment, Ediția Supremă MT4 este compatibilă numai cu sistemul de operare
Windows.

Pentru a deschide indicatorul Trading Central trebuie să:

Deschizi un grafic nou sau să faci click pe unul maximizat deja în MetaTrader 4 sau 5 (MT4/MT5),
şi
Să identifici Trading Central în lista de Expert Advisors (EA) din cadrul ferestrei Navigator.

Ai două opțiuni:

Dublu-click pe el, apoi trage-l în fereastra graficului, sau
să faci click-dreapta pentru a alege Atașează unui grafic din lista de opțiuni.
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Vei putea selecta apoi funcția preferată din bara de instrumente situată în partea de sus a
instrumentului Admiral - Connect.

Te rugăm să reții că poți păstra activ un singur EA pe fiecare grafic în MT4 și MT5. Dacă un EA este
deja activ pe grafic, adăugarea Mini Terminal pe grafic va înlocui EA-ul existent.

Pentru a rula mai mulți EA, deschide mai multe ferestre ale graficului.

Poți descoperi indicatori suplimentari ai analizei tehnice în secțiunea Indicatori din zona Navigator a
MT4 și MT5. Poți alege să utilizezi următorii indicatori:

1. Viziunea Analiștilor
2. Adaptive Candlesticks
3. Linii și Oscilatori adaptivi din categoria Divergence/Convergence

2. Utilizarea indicatorilor Trading Central
2.1. Forex Featured Ideas™
Indicatorul Forex Featured Ideas™ oferă un univers de idei de tranzacționare imparțiale, intraday,
detectate de recunoașterea modelului de analiză tehnică premiat al Trading Central.Personalizează
ideile de tranzacționare referitoare la perechile tale valutare preferate, păstrând intervalele temporale
și metodele de analiză tehnică prin intermediul setărilor noastre automatizate și
personalizate.Optimizează-ți temporal tranzacțiile și monitorizează-ți cu ușurință portofoliul cu ajutorul
actualizărilor noastre, ori de câte ori apare un Eveniment Tehnic® semnificativ.
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1. Bun venit pe pagină!

Aici vei găsi idei de tranzacționare care pot fi aplicate și detectate cu ajutorul modelului nostru premiat
de recunoaștere a modelelor de analiză tehnică!

2. Ajustează-ți setările pentru ideile personalizate

Personalizează-ți filtrele astfel încât să primești doar idei care se potrivesc stilului și intereselor tale
unice de tranzacționare. Selectează perechile tale valutare preferate, menținând intervalele temporale,
tipurile de modele și multe altele!

3. Află mai multe despre Analiza Tehnică

Fiecare idee oferă un comentariu transparent privind motivul pentru care a fost prezentată și ceea ce
înseamnă evenimentele tehnice pentru preț. Trecând cu cursorul peste modele vei putea învăța
despre acele modele tehnice și, în plus, "urmărirea" unei idei îți va permite să fii la curent cu modul în
care aceasta funcționează, astfel încât să poți lua o decizie sigură și educată data viitoare când vei
vedea acel model.
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2.2. Technical Insight™
Tehnical Insight™ combină analiza tehnică care este aplicabilă pentru aproape fiecare instrument
financiar, pentru a ajuta investitorii să-și optimizeze strategiile de tranzacționare. Printr-un set de
funcții echilibrate ce conține analize detaliate, proactive, îndrumare educațională și opțiuni
personalizabile, Technical Insight ™ îi ajută pe investitorii de toate nivelurile de calificare să preia
controlul investițiilor lor.

1. Constituirea încrederii investitorilor.

Fiecare Technical Event® include comentarii educaţionale şi alte date despre eveniment şi impactul
aşteptat în privința acțiunii prețului.

Investitorii pot continua să învețe despre orice instrument prin butoanele "Află mai multe" și
"Vizualizează evenimentele istorice". Acest mod de afișare progresivă a informațiilor permite
investitorilor noi să beneficieze de un avantaj pentru a începe tranzacționarea și să își continue
procesul de învățare pe propriile lor ritmuri.
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2. Sprjin concis, atunci când este necesar

Technical Summary Score este mica funcție analitică ce poate realiza schimbări importante în ceea ce
privește modul în care investitorii interacționează cu informațiile complexe oferite de Technical
Insight™.

Nu este nevoie să analizezi toate detaliile înainte de a lua o decizie... Technical Summary Score oferă o
perspectivă tehnică concisă în cadrul a trei intervale temporale. Folosind o abordare proprietară a
ponderii aspectelor relevante, indicatorul afișează perspectivele direcționale, fie de tip bullish, bearish
sau neutru, fie pe termen scurt sau lung, pentru a oferi un sprijin la momentul necesar.
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Evenimentele luate în considerare:

Recunoașterea patentată de modele Techincal Insight™ este asociată cu cea mai mare bibliotecă de
analize tehnice din domeniu, incluzând modele clasice, cu lumânări japoneze, Elliott Wave și indicatori
precum Bollinger Bands și MACD. Acest lucru îți permite să analizezi practic orice instrument financiar
tranzacționat public, incluzând acțiuni, ETF-uri, indici, valute și contracte futures.

Află mai multe despre diferitele modele de grafice pe care le asigurăm, precum și implicațiile acestora
în privința prețului unui activ, mai jos:

Modele clasice de grafice

Modele de grafice pe creștere:
Formațiune de tipul triunghi ascendentă
Minim de tipul Wedge/Triunghi
Grupare Diamant de continuare
Grupare Wedge de continuare
Grupare Diamant de minim
Dublu minim
Steag
Formațiune cap-și-umeri
Minim Megaphone
Fanion
Minim rotunjit
Formațiune triunghi de continuare
Triplu minim
Depășire pe creștere

Modele de grafice pe scădere:
Grupare Diamant de continuare
Grupare Wedge de continuare
Formațiune de tipul triunghi desscendent
Diamant de maxim
Dublu maxim
Depășire pe scădere
Steag
Formațiune cap-și-umeri
Megaphone Top
Fanion
Maxime rotunjite
Formațiune simetrică de triunghi de continuare
Top Triunghi - Top Wegde
Triplu maxim

Indicatori
Intersecție dublă a mediilor mobile
Traversarea mediei mobile a prețului
Intersecție triplă a mediilor mobile

Modele de grafice pe termen scurt

Modele de grafice pe creștere:
Engulfing Line
Exhaustion Bar
Gravestone
Hammer
Inside Bar
Hammer inversat
Island Bottom
Key Reversal Bar
Outside Bar
Two Bar Reversal
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Modele de grafice pe scădere:
Engulfing Line
Exhaustion Bar
Gravestone
Hanging Man
Inside Bar
Island Top
Key Reversal Bar
Outside Bar
Shooting Star
Two Bar Reversal

Altele:
Salt în jos
Salt în sus

Oscilatori
Benzi Bollinger
Commodity Channel Index (CCI)
Stochastic Rapid
KST pe termen mediu
Momentum
Moving Average Convergence/ Divergence (MACD)
Relative Strength Index (RSI)
Stochastic Lent
Williams %R

3. Mai multe informaţii
Vizitează canalul nostru de YouTube pentru înregistrări live de tranzacționare, tutoriale și playlist-uri cu
aspectele cele mai importante ale extensiilor.

Avertisment: Admiral Markets Cyprus Ltd furnizează gratuit aceste add-on-uri în MT4, bazate pe
tehnologia Expert Advisor. Ca și în cazul tuturor EA, acestea sunt active numai atunci când platforma
MetaTrader a stabilit o conexiune la internet și la serverele noastre. Admiral Markets Cyprus Ltd a
testat temeinic și s-a convins de aspectele ce țin de fiabilitatea tehnică. Cu toate acestea, la fel ca în
cazul tuturor tehnologiilor, funcționarea defectuoasă nu poate fi exclusă în totalitate. Asigură-te că
înțelegi în totalitate funcționalitatea tuturor add-in-urilor și a extensiilor, de exemplu prin exersarea
intensă a acestora în cadrul unui cont demo gratuit deschis la Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral
Markets Cyprus Ltd nu își asumă răspunderea pentru pierderi sau alte daune cauzate de complicațiile
de ordin tehnic.
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