
Supreme Edition Tick Chart Trader
V tem priročniku boste našli navodila za namestitev in uporabo za MT4 Supreme Edition. Namestitev in
uporaba je enaka v nov MT5 Supreme Edition . Preprosta uporaba navodil, ki so opisana v
MetaTrader 5 Supreme Edition.

1.Tick Chart Trader pregled
Označite grafikon trgovec je aplikacija, ki prikazuje klopi karte v široko paleto stilov, ki omogoča hitro
trgovanje z uporabo tipkovnice ali miške.

Označite grafikon je sestavljen iz takrat, ko se aplikacija zažene, tekmovanje v teku. Ne zagotavlja
dostop do prejšnje podatke označite.

Prenesite si MT4 Supreme Edition, bodite pozorni, da je MetaTrader 4 (MT4) zaprt med inštaliranjem.

Ko boste znova odprli MetaTrader 4 po namestitvi, uporaba hoteti priskrbeti se pet slogi grafikona:

1. tick Charts
2. tick speed
3. časovno grafikoni
4. tick svečke
5. primerjavi z grafikoni.

Omogoča tudi:

1. zagotavlja ekstra hitro položaj vstopnih in izstopnih
2. uporablja podlagi First In, First Out (FIFO)
3. podpira tipkovnico in miško.
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2. Grafikoni
2.1. Tick Charts
Tick chart trgovec omogoča označiti grafikon. Klopi karte kažejo vsako spremembo v ponudbo ali
vprašati cena in posodobijo svoje podatke označite vsakič, ko se spremeni v bodisi ponudbo ali
vprašati ceno. Čas med vsako točko na lestvici lahko razlikujejo glede na to kako aktivni na trgu.

2.2. Tick speed chart
To kaže vsak ticke in sive svečke, ki označujejo čas med ticki. Čas je:

1. tekoča povprečja
2. izračunano števila tickov, in
3. določitev številskega polja v orodni vrstici.

Na primer, lahko prikažete povprečna hitrost zadnjih petih klopov.

Manjše ko so sive vrstice, hitreje se prikažejo ticki.

2.3. Časovno grafikoni
To kažejo vsak posamezni tick. Os x v grafikonu je razdeljena na enaka časovna obdobja. Na ta način
grafikona lahko kažejo počiti od marljivost med obdobji, kjer so linije ravne zaradi pomanjkanja novih
tickov.
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Opomba: ta shema zajema isto obdobje v zgornjem primeru grafikona klopi.

2.4.Tick candles chart
To kaže tradicionalne sveče, z odprtim, visoko, nizko in blizu. Razlika je, da označite svečo grafikon
temelji na število klopov, kot traja čas.

Na primer:

1. če se rok za kljukica sveče grafikona je nastavljena na pet tickov, nato pa
2. vsaka sveča lahko predstavljajo eno sekundo, če je aktivna na trgu (to traja eno sekundo za pet

tickov zgodilo), ali
3. to lahko predstavlja več kot minuto, če je trg tiho (to traja 60 sekund za pet tickov zgodilo).
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Opomba: sveča Grafikoni temeljijo na sredi ceno vsakega črtic (t.j. povprečje ponudbe in vprašati).

2.5.Primerjavi z grafikoni
Te kažejo dejavnost na en simbol primerjavi z drugo, v odvisnosti od drug drugega. V primerjavi s
grafikon prikazuje sedanji cene in Zgodovinski posnetki, ki vsako sekundo.

Grafikon dve različni simboli narisani drug proti drugemu, prikazuje korelacijo njihovega gibanja. V
spodnjem primeru je močna pozitivna korelacija med dvema simboloma.

Grafikon simbol proti samemu sebi, je prav tako koristno. To kaže trenutno cene glede intervalne
obseg obdobja, zajetega v grafikonu.
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3.Trgovanje
Vse trgovanja z uporabo trgovec klopov se opravi na podlagi funkcije FIFO. Na primer:

1. Če postavite na nakup naročilo, in
2. postavite prodajno naročilo, potem pa
3. prodaja zapre prejšnji nakup.

Ta celo deluje, ko uporabljate trgovalna platforma kot MT4, ki omogoča kritne naročila.

Trgovanje funkcionalnost v programu trgovec klopov je zasnovan za ljudi, ki želijo hiter vstop in izstop
iz enotno stališče v vsak simbol.

3.1.Naročanje z miško
Kraj kupujejo in prodajajo naročila na ponudbo kliknete in vprašati cene v spodnjem desnem kotu
programa. Pop-up plošče bo pojavijo z kupiti ali prodati predhodno izbrane glede na to, ali ste kliknili
na vprašaj ali ponudbo cene. Uporaba spomni tudi velikost zadnjih trgovine, ki ste postavili za vsak
simbol.

Odprto pozicijo lahko zaprete s klikom na oznako položaja/dobiček v zgornjem desnem kotu programa.

To vnaprej vnese plošči se ukvarjajo z odredbo, ki zapre svoj položaj. Na primer:

1. Če ste dolgo 0,30 lota, potem
2. na plošči bo napolnjena z prodaja bi od 0,30.

Vendar pa lahko spremenite vsebino plošče se ukvarjajo pred dajanjem nalog. Na primer:

1. lahko kliknete na ponudbena cena vnaprej zapolniti plošči se ukvarjajo z prodaja bi, nato
2. sprememba to naloga za nakup pred dajanjem trgovine.

Plošče lahko zaprete brez dajanja trgovino, kliknete kjerkoli izven nje.

3.2.Naročanje s tipkovnico
Lahko trgovina s tipkovnico s tipkami B, S in C.

1. B je enakovredno kliku na ukaz na vprašati in zapolnjuje vnaprej ukvarjajo plošča za nakup nalog.
2. S je enakovredno kliku na ukaz na ponudbo in pre-zapolnjuje plošča za prodajo nalog.
3. C je enakovreden klikom na oznako položaja/dobiček.

Po pritisku na eno od teh tipk, lahko bodisi:

1. spremenite podrobnosti o naročilu, ali
2. pritisnite preslednico namesto klikom na gumb kraj nalog.

Z gumbom kraja, da lahko premaknete polje nosilca z uporabo standardne Bližnjična tipka shift + tab.
Lahko zaprete ploščo brez dajanja trgovino s pritiskom na Esc-ključ.

3.3.Hitro naročanje, s tipko ctrl
Za ekstra hitro naročila, lahko uporabite ctrl-key. Morate vklopiti to možnost z uporabo katerega koli od
zgoraj navedenih objektov se ukvarjajo ploščo odprete.

Ne potrebujete, da mesto trgovanja. Lahko vklopite možnost ctrl in nato prekličite ukvarjajo plošči.

Z uporabo ctrl-ključ znaša trgovanja plošči in kliknete na gumb kraja, da brez spreminjanja napolnjena
nastavitve.

Z drugimi besedami:

1. pritisnite ctrl + C ali ctrl + klikom na oznako položaja/dobiček zapre vaš trenutni odprti položaj
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2. pritisnite ctrl + B, ali ctrl + klikom na ceno, vprašaj, postavi nov nakup nalog z uporabo
najnovejših velikost trgovine

3. s pritiskom ctrl + I ali ctrl + klikom na ponudbena cena, postavi nov red prodaja z uporabo
najnovejših velikost trgovine.

4.Izbirne nastavitve
Spremenite možnosti in nastavitev za uporabo z gumbi v spodnjem levem kotu okna.

4.1.Dolžina zgodovine
Nastavitev dolžine zgodovine nadzira dve stvari:

1. število črtic, ki so prikazane na grafikonu (ali število sekund pri primerjavi grafikoni)
2. obseg označite zgodovina zabeležen simboli, ki trenutno niso prikazani.

Na primer:

1. Če zgodovine-dolžina nastavljena na 100, in
2. trenutno si na EUR/USD, nato
3. programsko opremo, bodo prikazani le zadnjih 100 ticki, vendar
4. to bo snemanje neomejeno število tickov za EUR/USD.

V tem primeru, lahko spremenite vrednost 100 200 za prikaz več zgodovine EUR/USD (pod pogojem,
da prejela 200 klopi). Vendar pa programsko opremo samo shranili zadnjih 100 klopi za katero koli
drug simbol, ki je ne prikaže (kot GBP/USD).

4.2.Pavza grafikona
Gumb Pause začasno prekine risanje grafikona. Programske opreme še naprej zbirajo klopi, plus
posodobitve trenutne cene in oznako položaja/dobiček.

4.3.Prenesite
Gumb prenos downloads celotno na voljo klopi zgodovino izbranega simbola kot datoteko CSV, ki
prikazuje datum, ukazovati ter zaprositi cene.

5.Več podatkov
Prosto za obisk naše YouTube channel, ki predstavlja žive trgovino posnetkov, vaje in sezname
predvajanja razširitev izpostavlja od Admiral Markets UK Ltd.

Disclaimer:

Admiral Markets UK Ltd dobave teh dodatkov, ki je brezplačno, ki temelji na tehnologiji strokovni
svetovalec v na MT4. Kot pri vseh EAs, to so samo aktivne, ko vaš MetaTrader vzpostavil povezavo z
internetom in naših strežnikih. Admiral Markets UK Ltd je temeljito preskusiti in prepričan sam svoje
tehnične zanesljivosti. Vendar, z vso tehnologijo, okvare lahko nikoli mogoče popolnoma izključiti.
Poskrbite, da boste popolnoma razumeli vse dodatke in razširitve, npr. z prakticiranja njihova uporaba
obširno z brezplačno demo račun Admiral trgov UK Ltd Admiral Markets UK Ltd lahko ne prevzema
odgovornosti za izgube ali druge škode, nastale zaradi tehničnih zapletov.
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