
Phiên bản MT4 Supreme Trade Terminal
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho MT4 Supreme Edition. Quá
trình cài đặt và cách sử dụng là giống nhau trong phiên bản mới MT5 Supreme Edition. Chỉ cần áp
dụng các hướng dẫn được mô tả trong MetaTrader 5 Supreme Edition của bạn cho phù hợp.

1.Tổng quan về Trade Terminal
1.1.Mở Trade Terminal
Tải về MT4 Supreme Edition và đảm bảo MetaTrader 4 được đóng trong quá trình cài đặt.

Để bắt đầu trade terminal, hãy mở biểu đồ cho bất kỳ biểu tượng nào trong phần mềm MetaTrader 4
(MT4). Sau đó, thêm chuyên gia cố vấn (EA) Admiral Trade Terminal, vào biểu đồ. Bây giờ, hoặc:

1. nhấn đúp trên EA trong danh sách MT4 Navigator và kéo EA lên biểu đồ, hoặc
2. nhấp chuột phải tên của nó và chọn Đính kèm vào biểu đồ từ trình đơn ngữ cảnh.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chạy một EA trên mỗi biểu đồ trong MT4. Nếu một EA đang chạy trên một
biểu đồ, việc thêm trade terminal sẽ thay thế cho EA hiện tại. Để chạy cả hai trade terminal và EA
khác, chỉ cần mở nhiều biểu đồ.

Trading terminal hoàn toàn chiếm một cửa sổ biểu đồ đầy đủ. Để tránh mất các tùy chỉnh và cài đặt
mà bạn có thể đã thực hiện trên biểu đồ hiện tại của mình, hãy đảm bảo mở một tùy chỉnh mới để
chạy trade terminal.

1.2.Các thành phần của Trade Terminal
Trade Termina bao gồm ba phần:

1. đồng hồ thị trường
2. thông tin tài khoản
3. danh sách lệnh.

Bạn có thể ẩn thông tin tài khoản và danh sách lệnh bằng cách nhấp vào mũi tên kép tương ứng trong
thanh tiêu đề của chúng. Điều này mang lại không gian tối đa cho đồng hồ thị trường. Bạn cũng có thể
điều chỉnh kích thước của ba cửa sổ đó theo cách thủ công để tối ưu hóa khoảng cách cho các mục
đích cá nhân của mình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào khung tách hai cửa sổ và kéo nó cho phù hợp.
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Trade terminal hiển thị tất cả hoạt động trên tài khoản của nhà giao dịch, không chỉ các lệnh được đặt
bằng chính trade terminal. Ví dụ: nếu bạn đang chạy hệ thống tự động hoặc đặt giao dịch theo cách
thủ công bằng các tính năng được tích hợp sẵn của MT4 - hoạt động này sẽ được hiển thị trong tóm tắt
tài khoản và danh sách đơn hàng của nhà giao dịch.

2.Đồng hồ thị trường
Đồng hồ thị trường hiển thị một tiện ích giao dịch như mini terminal cho mỗi biểu tượng. Mỗi một trong
số này hoạt động theo cách rất giống với mini terminal trên biểu đồ, được mô tả trong một hướng dẫn
riêng biệt.

Các biểu tượng trên đồng hồ thị trường của phần mềm giao dịch, đồng bộ hóa với đồng hồ thị trường
của MT4. Nói cách khác, để thêm hoặc xóa các biểu tượng khỏi phần giao dịch - bạn thêm hoặc xóa
chúng khỏi đồng hồ thị trường MT4. Các phần mềm giao dịch sau đó sẽ đồng bộ hóa danh sách của nó
trong vòng một vài giây.
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Lưu ý rằng tốc độ và cách sử dụng bộ xử lý của phần mềm giao dịch phụ thuộc vào số lượng biểu
tượng được hiển thị. Việc sử dụng bộ vi xử lý quá mức có thể gây ra sự chậm trễ cho vị trí đặt hàng
hoặc đầu vào đóng.

2.1.Đặt lệnh mua/bán
Bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán cho mỗi biểu tượng trên đồng hồ thị trường bằng cách sử dụng các
nút Mua và Bán . Chỉ báo trạng thái ở đầu mỗi tiện ích hiển thị vị trí mạng hiện tại của bạn cho biểu
tượng đó, ví dụ: +0.10 nếu bạn dài 0,1 lô, hoặc -0,10 nếu bạn ngắn 0,1 lô.

Bạn có thể kiểm soát kích thước lô trên lệnh mới, đặt điểm dừng lỗ, chốt lời hoặc trailing stop - bằng
cách sử dụng các trường phía trên nút Mua và Bán .

2.2.Máy tính giao dịch
Bạn có thể mở một máy tính giao dịch cho từng trường này, bằng cách giữ phím ctrl-key và nhấp chuột
trái vào trường tương ứng.

Ví dụ:

1. nếu bạn có kế hoạch giao dịch 0,25 lot và bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ với số tiền tương đương
chính xác 100 € hoặc phần trăm vốn cổ phần của bạn, bạn có thể

2. ctrl+click vào trường S&L để mở máy tính và để hệ thống tính chính xác số pip.

Nếu không thể tính toán chính xác do các hạn chế về kích thước thương mại (ví dụ: các gói đầy đủ
dành riêng cho CFD), hệ thống sẽ làm tròn xuống.
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Máy tính cung cấp thông tin về yêu cầu ký quỹ của lệnh mới nếu bạn ctrl+click trường lot.

2.3.Đặt lệnh chờ

Bạn có thể đặt lệnh chờ (giới hạn và điểm dừng) bằng cách nhấp vào  nút và chọn Lệnh mới. Có thể
chọn loại lệnh và giá nhập cảnh, dừng lỗ, chốt lời, v. v.

Giá nhập cho các lệnh đang chờ xử lý có thể được xác định dưới dạng giá cố định (ví dụ: 1.2351) hoặc
dưới dạng số pip. Ví dụ:

1. nếu bạn chọn giới hạn mua và nhập giá trị 20 pip thay vì giá, thì
2. lệnh giới hạn được tạo ra 20 pips dưới mức giá hiện tại.

2.4.Lệnh một-hủy-tất cả (OCO)

Mẫu lệnh mới (có thể truy cập qua  nút), cũng cho phép bạn đặt lệnh OCO. Có hai loại lệnh OCO.

1. OCO phá vỡ cho phép bạn chỉ định hai giá hoặc hai giá trị bằng pip, hai bên của giá hiện tại. Các
mini terminal sẽ đặt một dừng mua và dừng bán phù hợp. Khi một trong các lệnh đang chờ xử lý
được thực hiện, lệnh kia sẽ tự động bị hủy. Bạn thường sẽ sử dụng điều này khi bạn đang mong
đợi một chuyển động giá lớn, nhưng không biết liệu hướng sẽ tăng hay giảm, ví dụ: giao dịch tin
tức. Nhiều chiến lược giao dịch dựa trên giao dịch phá vỡ và chức năng này cung cấp một giao
diện thuận tiện cho nó.

2. OCO đảo chiều thông báo cho mini terminal để đặt giới hạn mua và giới hạn bán, thay vì dừng
mua và dừng bán. Thông thường, bạn sẽ sử dụng điều này nếu bạn mong đợi một động thái theo
một trong hai hướng, sau đó quay trở lại mức giá hiện tại, ví dụ: một sự thoát ra khỏi mức cao hay
thấp của ngày hôm qua.

2.5.Các mẫu lệnh
Nếu bạn thấy mình sử dụng một loại lệnh cụ thể thường xuyên (ví dụ: giới hạn mua 20 pips dưới giá
hiện tại, với S / L 100 pip và T / P), bạn có thể lưu mẫu này làm mẫu để sử dụng lại nhanh chóng tương
lai. Đơn giản:

1. nhấn  nút
2. nhập chi tiết vào biểu mẫu Lệnh mới
3. nhấp vào nút Lưu mẫu và chọn tên cho cài đặt trước.

Sau đó, bạn có thể nhanh chóng thực hiện mẫu đã lưu trong tương lai bằng cách:

1. giữ ctrl + click  nút, sau đó

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles



2. chọn mẫu đã lưu từ danh sách và
3. lệnh của bạn sẽ tự động được thực hiện.

Lưu ý rằng chương trình sẽ không yêu cầu xác nhận thêm nếu bạn đặt lệnh theo cách này.

2.6.Đóng các lệnh

Để đóng một vị thế mở, nhấp vào điểm đánh dấu vị thế ở đầu mini terminal (văn bản đọc +0.10, -0.50,
v. v.) và trượt mở một bảng các tùy chọn.

Bảng điều khiển cho thấy lợi nhuận của đơn đặt hàng của bạn bằng tiền mặt và pips. Giá dưới mức lợi
nhuận bằng pip, là giá mục nhập trung bình của vị trí nếu có nhiều hơn một lệnh mở.

Tại đây bạn có thể chọn đóng tất cả các lệnh mở biểu tượng (tất cả các giao dịch thắng hoặc thua),
hoặc để phòng hộ hoặc đảo ngược vị trí mở.

MT4 có nhiều tính năng cải tiến để đóng lệnh, bao gồm:

1. Đóng tất cả - đóng tất cả các vị thế và lệnh chờ
2. Đóng lệnh đang mở - đóng tất cả các giao dịch đang hoạt động (các lệnh chờ xử lý vẫn mở)
3. Xóa lệnh chờ - chỉ xoá các lệnh chờ
4. Đóng tất cả lệnh lời - đóng tất cả các lệnh dương đang mở
5. Đóng tất cả lệnh lỗ - đóng tất cả các lệnh âm đang mở
6. Đảo ngược - đóng vị thế hiện tại và mở một vị thế khác ở phía đối diện của thị trường, với khối

lượng giống nhau
7. Hedge - mở một lệnh của khối lượng giống hệt nhau ở phía đối diện của thị trường, mà không

đóng lệnh hiện tại.

Bạn có thể đóng các lệnh riêng lẻ bằng cửa sổ MT4 thông thường hoặc sử dụng các cài đặt, tiện ích mở
rộng và thiết lập trước của Mini terminal mới.

2.7. Thông tin biểu tượng

Bạn có thể xem thông tin biểu tượng bằng cách nhấp vào  nút và chọn Thông tin biểu tượng. Điều
này mở ra một cửa sổ hiển thị chuyển động giá tối thiểu cho biểu tượng, cộng với kích thước giao dịch
tối thiểu và tối đa, v. v.

2.8.Mở biểu đồ mới

Bạn có thể mở cửa sổ biểu đồ mới bằng cách nhấp vào  nút và chọn Biểu đồ mới.

3.Tóm tắt tài khoản
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Tóm tắt tài khoản hiển thị thông tin quan trọng về tài khoản của bạn - như số dư, vốn chủ sở hữu, P/L
thả nổi, ký quỹ tự do và số lượng vị thế mở.

Bạn có thể đặt báo thức trên bất kỳ mục nhập nào bằng cách nhấp vào biểu tượng chuông bên cạnh
mục đó. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu báo thức khi:

1. tỷ lệ ký quỹ tự do của bạn giảm xuống dưới $ 1000 hoặc
2. khi số lượng vị thế bằng không (nghĩa là khi tất cả các vị thế đã bị đóng).

Báo thức được hiển thị dưới dạng cảnh báo bật lên trong MT4 và cũng có thể được gửi cho bạn qua
email.

Khi báo thức được tạo, màu của biểu tượng chuông sẽ chuyển sang màu vàng. Nếu sau đó báo động
được kích hoạt, màu sẽ chuyển thành màu đỏ.

3.1.Các mức cảnh báo
Bạn đặt cảnh báo bằng cách chỉ định ngưỡng (ví dụ: 1000) và chọn cảnh báo sẽ tắt khi giá trị:

1. vượt quá ngưỡng
2. rơi xuống dưới nó
3. chính xác bằng nó, hoặc
4. không bằng nó.

Ví dụ:

1. nếu hiện tại có hai vị thế mở và bạn muốn được thông báo nếu điều này thay đổi theo bất kỳ cách
nào, thì bạn

2. nhập giá trị 2 cho cảnh báo và chọn tùy chọn Không bằng .
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3.2.Cảnh báo lặp lại
Cảnh báo có thể được đặt thành tắt sau khi chúng được kích hoạt hoặc có thể được đặt lặp lại. Một
khoảng thời gian lặp lại yêu cầu phần mềm bỏ qua cảnh báo trong một số phút nhất định.

Ví dụ:

1. nếu bạn đã yêu cầu cảnh báo khi tỷ lệ ký quỹ tự do giảm xuống dưới $ 1000, thì
2. khoảng thời gian lặp lại sẽ không cho phép báo động liên tục được kích hoạt (sau mỗi vài giây)

nếu tỷ lệ ký quỹ tự do tiếp tục dao động trong khoảng từ $999 đến $1001.

3.3.Email
Bạn có thể nhận được thông báo qua email tùy chọn khi cảnh báo được kích hoạt tức là bổ sung để
cảnh báo chuẩn bật lên trên màn hình. Để nhận email, bạn cần bật cài đặt email của MT4, bạn có thể
định cấu hình bằng menu chính của MT4 - Công cụ > Tùy chọn > Email.

3.4.Đóng các biểu đồ và lệnh
Bạn có thể cấu hình hai hành động cụ thể để diễn ra khi một cảnh báo được kích hoạt.

1. Đóng tất cả các lệnh cố gắng đóng tất cả các vị thế mở và xóa tất cả các lệnh chờ, khi báo động
được kích hoạt. Thông thường nó sẽ được sử dụng liên quan đến cảnh báo về ký quỹ tự do, nơi
bạn muốn đóng các vị thế của mình để ngăn chặn cuộc gọi ký quỹ.

2. Đóng tất cả các biểu đồ đóng tất cả các biểu đồ MT4 ngoài biểu đồ của trade terminal. Mục đích
chính của việc này là để ngăn chặn các hệ thống tự động (EA) trên các biểu đồ khác từ việc đặt
thêm các giao dịch.

4.Danh sách lệnh
Danh sách lệnh hiển thị tất cả các vị thế mở cộng với các lệnh chờ trong tài khoản của bạn và cung cấp
các công cụ để quản lý các lệnh đó. Nó sao chép thông tin từ danh sách lệnh của MT4 và bao gồm một
số chi tiết bổ sung như thời gian giao dịch và khả năng sinh lời theo pip.
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Nếu  biểu tượng bên cạnh một lệnh thay đổi thành , điều đó cho thấy rằng trade terminal đang
thực hiện các hành động tự động trên lệnh, ví dụ.

1. trailing stop
2. tự động đóng, hoặc
3. lệnh có thể là một phần của nhóm OCA.

Bạn có thể kiểm tra hành động nào đang được xử lý, bằng cách nhấp vào biểu tượng và chọn Tác vụ
đang tiến hành.

4.1.Sắp xếp danh sách và cột sắp xếp lại
Bạn có thể sắp xếp danh sách lệnh theo bất kỳ cột nào của nó. Chỉ cần nhấp vào một tiêu đề như Vé,
để sắp xếp theo lệnh tăng dần. Hoặc nhấp một lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các cột trong danh sách bằng cách kéo tiêu đề. Chỉ cần nhấn và giữ nút
chuột trái trên tiêu đề, sau đó kéo con trỏ chuột đến vị trí mới nơi cột bạn muốn.

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị / ẩn cột, bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh cột và chọn cột để hiển thị
hoặc ẩn trong menu cột.

4.2.Đóng các lệnh

Bạn có thể đóng một vị trí mở hoặc xóa một lệnh chờ, bằng cách nhấp vào  nút bên cạnh nó.

Tùy chọn Đóng trên thanh công cụ phía trên danh sách lệnh chứa một số tùy chọn để đóng nhiều lệnh,
bao gồm:

1. Đóng tất cả - đóng tất cả các vị thế và lệnh chờ
2. Đóng các vị trí mở - đóng tất cả các giao dịch đang hoạt động (nhưng không ảnh hưởng đến các

lệnh đang chờ xử lý)
3. Xóa các lệnh đang chờ xử lý - xóa tất cả các lệnh đang chờ xử lý (nhưng không ảnh hưởng đến các

vị trí đang hoạt động)
4. Đóng tất cả lệnh lời - đóng tất cả các lệnh dương đang mở
5. Đóng tất cả lệnh lỗ - đóng tất cả các lệnh âm đang mở.

4.3.Sửa lệnh
Bạn có thể thực hiện một số hành động đối với các lệnh bao gồm đóng một phần, thay đổi S / L và đặt
trailing stop.

Để truy cập các chức năng này:

1. bấm vào  biểu tượng bên cạnh lệnh riêng lẻ
2. chọn Tất cả các lệnh trong Công cụ trong thanh trình đơn phía trên danh sách lệnh - trình đơn bật

lên sẽ thực hiện hành động mong muốn (ví dụ: đóng một phần) trên mỗi đơn đặt hàng
3. chọn một số lệnh trong danh sách và chọn lệnh đã chọn từ trình đơn Công cụ
4. bấm vào  biểu tượng trong cửa sổ tóm tắt.

4.3.1.Chọn lệnh từ danh sách

Bạn có thể chọn một số lệnh từ danh sách để thực hiện các hành động cụ thể chỉ trên các lệnh đã chọn.
Danh sách lệnh theo hành vi tiêu chuẩn cho các phần mềm Windows.

1. Nhấp vào một mục, chỉ chọn hàng đó và bỏ chọn các mục đã chọn trước đó.
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2. Sử dụng shift + click , chọn tất cả các mục nhập giữa mục đang được chọn và mục bạn vừa nhấp
vào. Ví dụ

1. nếu có năm mục trong danh sách thứ tự và
2. bạn muốn chọn các mục từ hai đến bốn, sau đó bạn
3. nhấp vào mục hai và shift + click trên mục bốn.

3. Sử dụng ctrl + click, chuyển đổi một mục nhập. Nếu mục nhập đang được đề cập hiện không được
chọn, điều này sẽ chọn nó. Nếu nó đã được chọn, hành động sẽ bỏ chọn nó. Bạn có thể chọn tất
cả các mục trong danh sách ngoại trừ một mục, bằng cách:

1. nhấp vào mục nhập đầu tiên và
2. shift + click vào mục nhập cuối cùng, sau đó
3. ctrl + nhấp theo thứ tự bạn muốn bỏ qua.

Khi bạn đã chọn một số mục nhập trong danh sách lệnh, bạn có thể sử dụng tùy chọn Lệnh đã chọn
trong trình đơn Công cụ . Chức năng này bị tắt nếu hiện tại không có lệnh nào được chọn.

4.3.2.Đóng một phần, S/L, T/P và T/S

Bạn có thể:

1. đóng một phần lệnh và
2. thiết lập / sửa đổi điểm dừng lỗ (S/L), mục tiêu lợi nhuận (T/P) hoặc điểm dừng (T/S) của nó.

Giá trị cho các dừng lỗ và lợi nhuận được xác định bằng pip, mặc dù S / L và T / P cũng có thể được đặt
thành break-even, tức là giá mục nhập của lệnh.

Đóng một phần không phải lúc nào cũng được xử lý chính xác. Ví dụ: bạn không thể thực hiện chính
xác 50% một phần của đơn đặt hàng cho 0,03 lô, bởi vì 0,015 lô không phải là kích thước cho phép.
Đóng một phần luôn luôn tròn xuống kích thước lô gần nhất được phép bởi nhà môi giới của bạn.

Ví dụ:

1. nếu bạn yêu cầu đóng 50% lệnh cho 0,03 lô, thì
2. phần mềm sẽ đóng 0,01 lô, để lại
3. một đơn đặt hàng cho 0,02 lô.

Xin lưu ý rằng các điểm dừng được xử lý bởi phần mềm trade terminal, chứ không phải nhà môi giới
của bạn. trailing stop sẽ ngừng hoạt động nếu bạn đóng trade terminal (hoặc MT4).

4.3.3.Thông tin chi tiết lệnh

Bạn cũng có thể mở một cửa sổ bật lên cho mỗi đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào số vé của nó hoặc
bằng cách nhấp vào  biểu tượng và chọn Chỉnh sửa .
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Cửa sổ bật lên hiển thị:

1. mức độ S/L và T/P gần như đạt đến thế nào (ví dụ: đối với các lệnh dài, khoảng cách từ giá mua
hiện tại đến S/L) và

2. hiệu ứng tiền mặt trên số dư nếu S/L hoặc T/P bị trúng.

Lợi nhuận hiện tại cho lệnh được hiển thị ở trên cùng bên phải của cửa sổ. Nó có thể được chuyển đổi
giữa tiền mặt và pips hiển thị bằng cách nhấp vào nó.

Bạn có thể đóng lệnh bằng nút màu đỏ và thay đổi điểm dừng S/L, T/P hoặc trailing bằng cách nhấp
vào các tùy chọn tương ứng.

4.4.Đóng lệnh tự động
Tự động đóng cho phép bạn xác định các quy tắc để thoát vị thế mở. Chúng có thể bao gồm nhiều
phần (ví dụ: mở rộng vị trí khi các ngưỡng lợi nhuận được đáp ứng) và có thể bao gồm cảnh báo qua
email và hình ảnh. Tự động đóng cũng có thể được lưu dưới dạng mẫu để tái sử dụng nhanh trong
tương lai.

Lưu ý rằng việc đóng tự động được xử lý bởi phần mềm trade terminal, chứ không phải nhà môi giới
của bạn. Họ sẽ ngừng hoạt động nếu bạn đóng trade terminal hoặc MT4.

Bạn có thể tạo một đóng tự động và chạy một cái hiện có, bằng cách chọn:

1. Đóng tự động từ trình đơn Công cụ cho một lệnh (hoặc nhiều lệnh), sau đó
2. Tạo để xác định quy tắc đóng tự động mới hoặc
3. Chỉnh sửa nếu đã có một đóng tự động đang hoạt động theo lệnh.

4.4.1.Các điều kiện/quy tắc để tự động đóng lệnh

Ở đầu biểu mẫu đóng Tự động, bạn chọn ngưỡng khi quy tắc này được áp dụng.

Bạn chọn tiêu chí - chẳng hạn như lợi nhuận của lệnh theo pip hoặc thời lượng và giá trị cho ngưỡng. Ví
dụ: để thực hiện một hành động khi lệnh đã được mở trong một giờ - bạn chọn Thời lượng lệnh, lớn hơn
hoặc bằng và nhập giá trị 60.
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Đối với mọi điều kiện đóng mà bạn đã đặt, bạn có thể xác định một số hành động như đóng một phần
hoặc toàn bộ lệnh, đặt dừng lỗ hoặc dừng theo dõi hoặc gửi cảnh báo qua email. Chỉ cần đánh dấu vào
ô bên cạnh mỗi hành động bạn muốn được thực hiện và điền vào các trường tương ứng, chẳng hạn như
tỷ lệ phần trăm của lệnh để đóng.

Xin lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm của một lệnh để đóng, được chỉ định liên quan đến kích thước ban đầu
của nó - không phải kích thước hiện tại sau bất kỳ phần đóng trước nào.

Ví dụ:

1. nếu bạn có hai giai đoạn và mỗi giai đoạn được định cấu hình để đóng 50% của lệnh, thì
2. lệnh sẽ được đóng hoàn toàn khi đạt đến giai đoạn thứ hai.

4.4.2.Lưu đóng lệnh tự động thành các mẫu

Khi bạn đã xác định một đóng tự động, bạn có thể lưu nó dưới dạng mẫu bằng cách nhấp vào nút Lưu
mẫu . Trong tương lai, một mẫu đã lưu có thể được áp dụng cho một lệnh bằng cách:

1. chọn Tự động đóng từ trình đơn Công Cụ và
2. chọn mẫu tài liệu từ menu phụ.

Bạn có thể sắp xếp danh sách các mẫu đóng tự động đã lưu của mình và xóa bất kỳ mẫu nào bạn
không còn cần nữa, bằng cách chọn Quản lý mẫu từ menu phụ.

Lưu ý rằng chương trình sẽ không yêu cầu xác nhận thêm nếu bạn đặt lệnh theo cách này.

Các mẫu đóng tự động được lưu cục bộ trên PC của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn sử dụng
MetaTrader 4 Supreme Edition trên một máy tính khác, bạn sẽ phải:

1. chuyển các mẫu của bạn sang PC mà bạn muốn sử dụng, hoặc
2. tạo mới.

4.5.Nhóm OCA
Trade Terminal cho phép tạo nhóm OCO cho các lệnh chờ - nơi tất cả các lệnh còn lại sẽ tự động bị
hủy, khi một trong các lệnh được lấp đầy.

Một lệnh OCO chỉ đơn giản là một nhóm OCA, nơi chỉ có hai lệnh trong nhóm.

Xin lưu ý rằng các nhóm OCA được xử lý bởi phần mềm trade terminal, chứ không phải nhà môi giới

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles



của bạn. Họ sẽ ngừng hoạt động nếu bạn đóng trade terminal hoặc MT4.

Bạn tạo một nhóm OCA bằng cách chọn Tạo nhóm OCA từ trình đơn OCA. Tùy chọn này chỉ khả dụng
nếu bạn có ít nhất hai lệnh đang chờ xử lý. Chỉ cần chọn tên đáng nhớ cho nhóm và đánh dấu vào các
lệnh đang chờ xử lý mà bạn muốn đưa vào đó.

Một lệnh có thể thuộc về nhiều nhóm OCA và lệnh trong một nhóm có thể cho các biểu tượng khác
nhau. Bạn có thể xóa nhóm OCA bằng cách chọn Xóa nhóm OCA khỏi trình đơn OCA. Lưu ý rằng điều
này không xóa các lệnh chờ - chỉ ngăn không cho trade terminal chạy quy tắc OCA trên các lệnh đó.

4.6.Tóm tắt lệnh
Bạn có thể xem tóm tắt các vị thế mở của mình (ví dụ: biểu tượng, hướng, thời lượng, v.v.), sử dụng
trình đơn Tóm tắt trên thanh công cụ phía trên danh sách lệnh. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ nổi,
chứa thông tin tổng hợp về các lệnh như:

1. tổng lợi nhuận / lỗ của tất cả các vị trí mở
2. khối lượng tổng của giá trị giao dịch
3. các lệnh mua và bán riêng biệt.

Bạn có thể thực hiện các hành động trên tất cả các lệnh trong một danh mục, bằng cách nhấp vào 
icon

4.7.Các cài đặt
Bạn có thể kiểm soát cài đặt cho trade terminal (và sau đó là tất cả bản sao của mini terminal trên
biểu đồ), bằng cách chọn Xác nhận và sở thích từ trình đơn Cài đặt (trên thanh công cụ phía trên danh
sách thứ tự).

Có một số tùy chọn có sẵn:

1. Xác nhận lệnh mới - bật / tắt xác nhận khi bạn đặt lệnh nhanh, bằng cách nhấp vào nút Mua và
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Bán màu xanh lục và màu đỏ trong tiện ích giao dịch
2. Xác nhận đóng tất cả - bật hoặc tắt xác nhận khi bạn đóng tất cả các lệnh cho một biểu tượng,

bằng cách nhấp vào chỉ báo trạng thái của nó
3. Chế độ Hedging - Sự mặc định của trade terminal là hành vi tiêu chuẩn cho toàn bộ MT4. Nếu bạn

đặt lệnh mua và sau đó đặt lệnh bán cho cùng một biểu tượng (hoặc ngược lại), phần mềm sẽ tạo
hai lệnh mở. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn chạy phần mềm ở chế độ non-hedging. Nếu bạn có
lệnh mua mở và bạn đặt lệnh bán - lệnh bán sẽ đóng lệnh mua thay vì tạo lệnh mới.

Ví dụ:

1. nếu bạn dài 0.3 lô và bạn bán 0.1 lô, thì
2. bạn sẽ được để lại với một lệnh mua cho 0,2 lô.

Thông thường, vô hiệu hóa hedging có thể được sử dụng để đóng lệnh nhanh hơn. Nhấp vào nút giao
diện biểu thị loại lệnh hiện không mở, cho phép người dùng đóng hoặc đóng một phần lệnh mở. Nếu
hedging được kích hoạt, nó sẽ chỉ mở các lệnh mới.

4.7.1.Âm Cảnh báo

Hơn nữa, menu hiển thị cho phép bạn đặt thông báo âm thanh cho một số sự kiện nhất định. Chọn một
âm thanh và đặt nó thành một sự kiện, bao gồm:

1. Lệnh thị trường mới
2. Lệnh chờ mới
3. Kích hoạt lệnh chờ
4. Đóng lệnh
5. Xóa lệnh chờ

Nút Kiểm tra cho phép bạn liệt kê phát lại âm thanh đã chọn.

Đảm bảo lưu cài đặt của bạn hoặc chúng sẽ bị hủy.

4.7.2.Tháo rời Trade Terminal

Điều này cho phép bạn giao dịch từ nhiều màn hình cùng một lúc.

Bạn có thể tách rời trade terminal thành cửa sổ nổi bằng cách nhấn vào  Nút Cài đặt và chọn tháo
thiết bị đầu cuối . Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi thiết bị đầu cuối được bỏ khóa khỏi biểu đồ
của nó. Để kết nối lại thiết bị đầu cuối, nhấp lại vào nút Công cụ và chọn kết nối lại thiết bị đầu cuối .
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cài đặt này khi kích hoạt trade terminal. Để thực hiện điều này, hãy
chuyển sang tab Đầu vào và thiết lập UndockAtStartup thành true.
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5.Thêm thông tin
Từ chối trách nhiệm:

Admirals SC Ltd cung cấp các tiện ích mở rộng miễn phí, dựa trên công nghệ Expert Advisor trong MT4.
Như các trình cố vấn chuyên gia (EA) khác, plugin chỉ hoạt động khi nền tảng MetaTrader được kết nối
với internet và máy chủ của chúng tôi. Admirals SC Ltd đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận độ tin cậy của
các tiện ích này. Tuy nhiên, các sản phẩm công nghệ vẫn luôn tiền ẩm sự cố rủi ro. Quý khách cần phải
hiểu rõ chức năng của tất cả các tiện ích bổ sung và mở rộng, ví dụ: bằng cách thực hành, luyện tập với
khoản demo của Admirals SC Ltd. Admirals SC Ltd không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại do
vấn đề kỹ thuật gây ra.

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles


	Phiên bản MT4 Supreme Trade Terminal
	1.Tổng quan về Trade Terminal
	1.1.Mở Trade Terminal
	1.2.Các thành phần của Trade Terminal

	2.Đồng hồ thị trường
	2.1.Đặt lệnh mua/bán
	2.2.Máy tính giao dịch
	2.3.Đặt lệnh chờ
	2.4.Lệnh một-hủy-tất cả (OCO)
	2.5.Các mẫu lệnh
	2.6.Đóng các lệnh
	2.7. Thông tin biểu tượng
	2.8.Mở biểu đồ mới

	3.Tóm tắt tài khoản
	3.1.Các mức cảnh báo
	3.2.Cảnh báo lặp lại
	3.3.Email
	3.4.Đóng các biểu đồ và lệnh

	4.Danh sách lệnh
	4.1.Sắp xếp danh sách và cột sắp xếp lại
	4.2.Đóng các lệnh
	4.3.Sửa lệnh
	4.3.1.Chọn lệnh từ danh sách
	4.3.2.Đóng một phần, S/L, T/P và T/S
	4.3.3.Thông tin chi tiết lệnh

	4.4.Đóng lệnh tự động
	4.4.1.Các điều kiện/quy tắc để tự động đóng lệnh
	4.4.2.Lưu đóng lệnh tự động thành các mẫu

	4.5.Nhóm OCA
	4.6.Tóm tắt lệnh
	4.7.Các cài đặt
	4.7.1.Âm Cảnh báo
	4.7.2.Tháo rời Trade Terminal


	5.Thêm thông tin


