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I. Инсталиране 
 
1. Натиснете линка за изтегляне на търговската платформа MetaTrader 5 от интернет 
страницата на ЕВРОФИНАНС, след коетo натиснете “Next”. 

 
 
2.  Изберете директорията на вашия компютър, в която да бъде инсталирана 
търговската платформа MetaTrader 5, след което натиснете “Next” за да започне 
инсталацията. 
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3.  Натиснете “Finish” за приключване на инсталацията и стартиране на търговската 
платформа MetaTrader 5. 

 
 

II. Стартиране на Терминала 
1. Структура на директориите 
Файлове, които не могат да бъдат променяни: 

a) Terminal.exe - Файл за изпълнение на клиентския терминал. 
b) MetaEditor.exe - Файл за изпълнение на вграденият едитор на MQL5. 
c) MQL5.dll - Файл за изпълнение на връзка с програми написани на MQL5. 
d) MQL5.exe - Файл за изпълнение на набор от програми, които ползват MQL5. 
e) Sounds/*.wav - Набор от музикални файлове за търговския терминал. 
f) Terminal_russian.chm - файл за изпълнение на “Help” команда. 
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Файлове, които могат да бъдат променяни: 
A. Bases 

a) Default - Папка със първоначалната база данни. 
b) History - Папка, която съдържа исторрическите данни за ценните книжа. 
c) Mail - Папка, която съдържа всички писма получени или изпратени от 

търговския терминал. 
d) Server 1-N - База данни на терминала за връзка със различни търговски 

сървъри. 
e) News - Папка, която съхранява всички съобщения за новини на търговския 

терминал.  
f) Symbols - Папка, която съхранява всички символи. 
g) Trades - Папка, която съхранява данни за отделните търговски сделки сключени 

на терминала от всички смекти. 
h) Alerts.dat - База данни за аларми и сигнали. 
i) Books.dat - Съдържа списък със отворени позиции в пазана дълбочина. 
j) Favourites.dat - База данни за елемтите от графа Фаворити. 
k) Hotkeys.dat - База данни за бутоните за бърз достъп.  
l) Indicators.dat - Статистическа база данни за употребата на индикаторите. 
m) Objects.dat - Статистическа база данни за употребата на обектите. 

B. Config 
a) Certificates- Папка съдържаща файловете за сертификати*.pfx 
b) Accounts.dat- База данни за информацията на различните сметки и техните 

настройки. 
c) Common.ini- Съдържа всичките общи настройки на терминала от “Options” и 

“Tools”. 
d) Metaeditor.ini- Съдържа общи настройки на MetaEditor. 
e) Mt5terminal.ini- Съдържа всичките настройки на интерфейса както и последно 

използваните настройки на работния плот. 
f) Servers.dat- Информация за свързване с търговските сървъри. 

C. Logs 
a) /Crash/crash.log.*- Директория която съдържа информация за вссеки един 

проблем възникнал с терминала. 
b) yyyymmdd.log- Информация за всяко едно събитие, случило се в терминала. 
c) metaeditor.log- Лоф файлове на MetaEditor. 

D. MQL5 
a) /Experts- Съдържа експертните съветници, файлове(*.ex5, *.mq5) 
b) /Files- Съдържа файловете използвани от експертните съветници и скриптовете. 
c) /Images- Съдържа файлове във *.bmp формат. 
d) /Include- Съдържа общи *.mqh файлове, които се прилагат в програмите. 
e) /Indicators- Съдържа файлове, приложими в индивидуалните индикатори. 
f) /Libraries- Съдържа MQL5 библиотеки. 
g) /Logs- Съдържа файлове от журнала на експертните съветници. 
h) /Presets- Параметри на експерните съветници. 
i) /Scripts- Файлове на всички скриптове. 
j) experts.dat- Статистически файлове за употребата на MQL5  програми. 

E. Profiles 
a) /Charts- Съдържа информация за профилите за графики. 
b) /Deleted- Съдържа данни за шаблоните и изтритите графики. 
c) /Symbolsets- Съдържа информация за набора от символи. 
d) /Templates- Съдържа данни за шаблоните в *.tpl формат. 
e) gvariables.dat- Съдържа данни за глобалните променливи. 
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F. Templates 
a) Statement.html- Шаблон за основният репорт. 
b) StatementDetailed.html- Шаблон за детайлен репорт. 

G. Tester 
a) Agent-IP-address-port- Съдържа инфомация за адрес и порт на връзка с агента.  
b) Logs- Журнал на “Strategy Tester”. 
c) /Manager- Журнал на “MetaTester” компонента.  
d) /Cache- Папката съдържа XML файлове за оптимизация на експертните 

съветници. 
e) *.set- Основната папка която съхранява набора от данни за въвеждане във 

експертните съветници. 
 

2. Oтваряне на сметка 
 
Терминала позволява да се работи с два вида сметки: демо или реална сметка. Демо 
сметката позволява да се работи при реални условия за търговия, но без реални пари 
като това позволява да се изпробват, разработват или усвояват търговски стратегии. 
Демо сметката има същата функионалност като реалната, единствената разлика е че 
демо смекта може да се открие без каквато и да е била първоначална инвестиция- 
следователно търговците не могат да разчитат на печалба от подобен вид сметка. 
 
A. Отваряне на Демо сметка.  
Командата “Open an Account” от "File" или "Navigator" прозореца трябва да бъде 
избран за да се стартира изпълнението по процедурата на отваряне. Самата тя се 
състои от няколко стъпки: 
a) Избиране на сървър 

 

 
Първата стъпка е да се избере сървър към който да се срърже платфомата. Списък от 
сървъри се показва на горния прозорец със специфични параметри: име на сървъра, 

../menu_file.htm
../navigator.htm#accounts
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име на компанията и пинг време. За предпочитане е винаги да избирате сървъра със 
най- малка стойност на пинг времето. Бутонът "Scan" се използва за да се провери 
скоростта на връзката. Когато изберете сървър кликнете върху бутона "Next". 
Ако желаете бихте могли да добавите нов сървър към който да се свържете. За да го 
направите кликнете върху бутона " add new server" или натиснете "Insert". Параметрите 
на сървъра биха могли да бъдат специфицирани по няколко начина: 
Напишете адреса и порта отделени със двуеточие. Пр., 192.168.0.100:443 
Напишете домейна и порта отделени със двуеточие. Пр., access.metatrader5.com:443 
Напишете правилното име на посредническата компания. 
Когато сте приключили с процедурата по избиране на сървър натиснете "Enter". За да 
изтриете съврър натиснете бутон "Delete". 
b) Вид на сметка  
На този етап вие можете да изберете да си откриете нова смекта или да въведете 
вашите данни ако вече имате такава.. 
 
 

 
Прозореца предлага 3 опции: 
Existing Trade Account-  ако избере тази опция е необходимо да попълните полетата 
“Login” и“ Password” със съответните детайли от вашата вече съществъваща сметка. 
Сървърът избран от предишният прозорец се показва като активен под тези полета. 
Достъп през съответният сървър използвайки въведената от вас “user” информация ще 
ви бъде доставен в момента в който кликнете върху “Done” бутона. 
New Demo Account-  Ако изберете това подменю и натиснете бутона “Next” вие ще 
започнете да създавате Демо сметка. 
New Real Account- Ако изберете това подменю вие ще стартирате процедурата по 
създаване на Реална сметка, което изисква въвеждане на някои лични данни и 
изпращането на молба да ви бъде отварена Реална сметка. 
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c) Лични Данни  
Следващата стъпка от отварянето на сметка е въвеждането на вашите данни: 
 

 
Следните полета трябва да бъдат попълнени: 
Name- пълното име на потребителя, трябва да се състои от поне 8 символа. 
Country- страна на местоживеене. Може да бъде избрана от падащото меню или 
въведена. 
State- Област (регион, община, щат). Полето не е задължително. 
City- град на местоживеене. Трябва да се състои от поне 3 символа. 
Zip Code- Пощенски код. Полето не е задължително. 
Address- Точен адрес за кореспонденция ( номер на улица, къща или апартамент). 
Трябва да се състои от поне 8 символа. 
Phone- Телефон за контакт изписан за международни избирания: Пр., +3592…… 
Email-  e- mail адрес. Пр., "smith@company.net" 
Account Type- вид на сметка. Избира се от падащото меню. 
Currency – това поле не позволява да бъде променено. Показва вида валута който 
зависи от типа на сметката която искате да отворите. 
Leverage- пропорцията между собствени и заети средства за търговия. Избира се от 
падащото меню. 
Deposit- сумата на първоначялния депозит изразен във основната валута. Избира се от 
падащото меню. 
Последната стъпка от този етап е потвърждаване, че желаете да получавате новини на 
посоченият от вас e-mail. Необходимо е да кликнете върху “ I agree to subscribe to your 
newsletters”.  След това се активира бутона “Next”. Кликнете върху него и преминавате 
на следващата стъпка. 
d) Потвърждение на e-mail 
Тази стъпка е необходима за да се ограничи въвеждането на грешна информация за 
потребителя на платформата . Всеки един адрес се потвърждава еднократно. При 
следваща регистрация на сметка тази стъпка ще бъде пропусната.  
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При въвеждане на правилният адрес на него ще ви бъде изпратен код за 
потвърждение, който трябва след това да бъде въведен в полето “ Confirmation code”.  
След това натиснете “Next” за да преминете кън следващата стъпка. Ако не получите e- 
mail със код за потвърждение натиснете бутона “Send confiramtion code again”. 
e) Регистрация на сметка  
 

Последната стъпка от откриването на сметка е регистрацията й в избраният от вас 
сървър. След регистрацията, информация за отворената сметка ще ви бъде показана в 
следващия прозорец: 
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Горната част съдържа кратка информация за сметката, а долната нейните детайли: 
Login- номер на отворената сметка.  
Password- парола за достъп до сметката. Това е основната парола, която позволява да 
бъдат извършени операциии. 
Investor- лична парола. Тя позволява сметката да бъде използвана, да бъде разгледан 
статуса й също така да бъдат разглеждани текущите котировки, но без да може да се 
търгува. 
За да приключите с регистрацията кликнете върху “Done” бутона. След това 
автоматична връзка със сървъра ще бъде установена използвайки данните въведени за 
тази сметка. Освен това сметката ще се появи във “Account” секцията на “Navigator” 
прозореца. Ако кликнете върху “Cancel” бутона връзката със сървъра няма да бъде 
изпълнена и сметката няма да бъде добавена към “Navigator” прозореца въпреки че тя 
ще бъде отворена. При проблеми със отварянето на сметка моля обърнете се към “help 
desk” на Евро Финанс АД. 
 
B. Откриване на Реална сметка 
За разлика от Демо сметките, реалните не могат да бъдат отворени само чрез 
терминала. Те могат да бъдат открити само от Евро Финанс АД при определени 
условия и договорености. Използвайки терминала даден търговец би могъл да изпрати 
молба за отваряне на сметка. Самото откриване на реална сметка трябва да бъде 
извършено във офис на Евро Финанс АД. За да изпратите молба за отваряне на реална 
сметка изберете “New real account” от стъпката за избиране на вид сметка. След това 
ще трябва да попълните своите лични данни както при отварянето на Демо сметка. 
След като изпратите молба представител на Евро Финанс АД ще се свърже с вас за да 
ви обясни процедурата която трябва да се следва. 
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III. Инструменти 
 
Има три предварително включени гупи за настройка на инструментите. Основните 
команди за настройка са дублицирани в терминалния интерфейс под формата на 
бутони. Нормално инструментите се намират под основното меню, но те лесно биха 
могли да се преместят , в който и да е било системен прозорец , само като използвате 
мишката. Инструментите също така биха могли да се скрият от секция “View”. Всички 
инструменти са групирани според тяхната функция: 
Standard- Общи команди за настройка на терминала. 
Line Studies- Настройка на обекти внесени в графики. 
Periodicity- Настройка на времевите периоди на графиките. 

1. Настройка на инструментите 
За да може да се направи настройка на инструментите, търровеца трябва да кликне на 
“Customize” бутона от контекстуалното меню на дадена група инструменти: 

 
За да добавите или отстраните даден инструмент той трябва да бъде преместен от 
лявата колона в дясната или обратно. За  да промените последователността в която са 
наредени инструментите трябва да използвате бутоните “Up”, “Down” съответно. За да 
се върнете към първоначалните настройки трябва да кликнете върху бутон “Reset”. 
Линийте, които са между отделните инструменти се изпозлват за да ги групират. 

2. Прозорец данни 
Този прозорец има за цел да показва информация за котировките (OHLC), дата и време, 
спред и използваните индикатори. Прозореца има само информационна цел и чрез 
него не може да се извършва търговия. 
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Горната част на прозореца показва символа и периода на графиката. Под него се 
изписва информация за текущата позиция на курсора върху графиката. 
Контекстуалното меню предлага опции като: 
Copy- Копиране на данни за да могат да бъдат използвани в други приложения. 
Last Data- Открива, скрива последните данни. При положение че активирате тази 
екстра ще може да видите в таблицата информация за последния бар. 
Auto Arrange- Автоматично напасване на големината на таблицата според обема на 
информацията която трябва да се изпише. 
Grid- Отрива, скрива отделните колонки. 
Show- Открива, скрива информационните полета като дата, обем или спред. 

3. Навигатор 
Навигатор прозореца ви доставя бърз достъп до различни екстри на терминала. Той 
може да бъде показан / скрит от “View” секцията на основното меню или чрез 
натискане на бутони “Ctrl+N”. Навигатор прозореца има две секции- “ Common” и “ 
Favourites”. 
 
Common 
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Тази секция улеснява управлението на различните настрйки на терминала: Сметки, 
Индикатори, Индивидуални индикатори, Експертни Съветници и Скриптове. 
Favourites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тази секция съдържа всеки един инструмент който вие сте добавили като Фаворит от 
“Common” частта. Фаворитите дават бърз достъп до най- често употребяваните 
елементи на терминала. 
 

IV. Основно Меню 
 
Основното меню на терминала се намира в горния ляв ъгъл и представлява набор от 
подменюта. Команди и функции могат да бъдат стартирани от основното меню което 
се състои от: 

 File- работа с графики, управление на профили, запазване на исторически данни и 
графики, принтиране. 

 View-  настройка на терминала, командните прозорци ( "Market Watch", "Data 
Window", "Navigator", "Toolbox", "Strategy Tester") и езика на терминала. 

 Insert- настройка на технически индикатори, обекти, експертни системи и 
скриптовете за тях. 

 Charts- настройка на изобразените барове, вкарани обекти, координати и 
настройка на графиките. 

 Tools- общи настройки на терминала, глобални променливи на Мета Едитор чрез 
MQL 5. 

 Window- списък с отворените графики и техните позиции. 

 Help- Ръководство на потребителя и информация за програмата. 

1. Файл 
 New Chart- отваря нова графика за даден символ. Когато се стартира командата се 

отваря списък със символи който позволява гарафиката да се промени чрез 
кликване върху един от тях от прозореца "Market Watch". 

 Open Offline- Отваря подменюто за възстановяване на изтрити графики. Изтритите 
графики се запазват ако включена опцията "Save deleted charts to reopen" от 
настройки на терминала. Всички шаблони и изтрити графики се запазват в 
директория "/Profiles/Deleted". 

 Profiles- Отваря подменю за настроийки на профилите. Профилите могат да бъдат 
запазени или изтрити, също така могат да бъдат стартирани предишно изготвени 
шаблони. 

 Close- Затваря текущата активна графика. 

 Save-Запазва историческите данни на текущата графика като текстов документ във 
"CSV", "PRN", "HTM" формат. 
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 Save as Picture- Запазва изображението на текущата графика в "BMP" или "GIF" 
формат. 

 Open Data Folder- Отваря директорията която съдържа информация за търговския 
терминал. 

 Print- Принтира текущата графика. Ако желаете цветна графика, моля активирайте 
опцията "Color print" от клиентския терминал. 

 Print Preview- Показва как би изглеждала графиката която желаете да принтирате. 

 Print Setup- Основни настройки за принтиране- принтиращо устройство, размер и 
т.н. 

 Open an Account- Отваря нова Демо сметка, която може да бъде открита без 
депозиране на средства. 

 Login- Идентификация пред сървъра. Когато се стартира тази команда терминала 
автоматично ще се опита да се свърже със зададения сървър със текущо 
въведените параметри. След успешно свързване търговеца ще има достъп до 
котировки, новини и възможност за изпълнение на поръчки. 

 Exit- Затваря системното приложение (терминала). 

2. Изглед 
 Languages- За промяна на интерфейс езика на терминала. За да имат ефект новите 

настройки терминала трябва да се рестартира. 

 Toolbars- За промяна на "one click" достъпните инструменти. За да отстраните или 
дабавите даден инструмент кликнете върху "Customize" бутона. 

 Status Bar- Открива или скрива полето "Status" в долния край на платформата. 

 Depth of Market- Открива или скрива котировките в дълбочина. (зависи от вида 
търгуван инструмент) 

 Market Watch- Открива или скрива прозореца "Market Watch", в който са текущите 
котировки. 

 Data Window- Открива или скрива прозореца "Data Window", в който се показват 
котировки или информация за предварително избрани от търговеца индикатори. 

 Navigator- Открива или скрива прозореца "Navigator", в който се показват отворени 
сметки, технически индикатори, експертни помощници, индивидуални 
индикатори и скриптове. 

 Toolbox- Открива или скрива прозореца "Toolbox", в който търговеца може да 
управлява своите позиции и ордери, да разглежда движенията по сметката си, 
новини, съобщения и логове на експертния помощник. 

 Strategy Tester- Открива или скрива прозореца "Strategy Tester", който е създаден с 
цел да се изпробва функционалността и да се оптимизира представянето на 
експертните помощници. 

 Fullscreen- Позволява или забранява терминала да се вижда на цял екран. При 
настройки който не позволяват цял екран част от функционалността на терминала 
ще бъде ограничена заради намаленото пространство върху което ще се излага 
информацията на терминала. 

3. Вмъкни 
 Indicators- Отваря подменю което предоставя достъп до вградените в терминала 

технияески индикатори. Технияеските индокатори са групирани според техните 
типове и също така има и допълнително подменю в което търговеца може да 
добавя индивидуални индикатори. Горната част от менюто показва най- често 
използваните индикатори. Ако търговеца иска да приложи някой индикатор върху 
дадена графика, той може да го избере най- бързо именно от това подменю. 

 Objects- Тази команда вмъква обекти, които отново са групирани според техните 
типове. Горната част на менюто показва петте най- често използвани обекта. Ако 
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търговеца иска да приложи някой обект върху дадена графика, той трябва да го 
избере именно от това подменю. 

 Expert Advisors- Командата отваря петте най- често използвани експертни 
съветници. За да използвате някой от тях трябва да го изберете от това подменю. 

 Scripts- Отваря петте най- често използвани скрипта за експертните съветници. 

4. Графики 
 Depth of Market- Активира опцията “Дълбочина на пазара” за текущия инструмент 

на графиката. 

 Indicators List- Отваря прозореца със списъка от индикатори който са приложени 
върху текущия инструмент на графиката. 

 Objects- Отваря менюто за настройка на обектите които са вмъкнати при текущия 
инструмент на графиката. 

 Expert List- Отваря списъка с приложените експертни съветници върху текущия 
инструмент на графиката. 

 Bar Chart- Показва графика като поредица от барове. 

 Candlesticks- Показва графиката като поредица от свещи. 

 Line Chart- Показва графиката като начупена линия. 

 Periodicity- Отваря подменю за настройка на времевия интервал на графиката. 

 Templates- Отваря подменю за работа със графични шаблони. 

 Grid- Показва или скрива координатните оси. 

 Auto Scroll- Позволява или забранява автоматичното преместване на графиката 
наляво в момента, в който започне да се формира нов бар. Ако тази опция е 
позволена последният бар ще е винаги видим за търговеца.  

 Chart Shift- Позволява или забранява графиката да може да се измества наляво с 
цел то отчетливо представяне на тренда. 

 Volumes- Показва или скрива обема на търговия. (приложимо само при търговия 
на акции) 

 Tick Volumes- Показва или скрива обема на търговия. (приложимо само при Forex 
търговия) 

 Zoom In- Приближава графиката. 

 Zoom Out- Отдалечава графиката. 

 Step by Step- Отмества графиката един бар наляво.  

 Properties- Отваря прозореца за настройка на графиката. 

5. Инструменти 
 New Order- Отваря прозореца за поставяне на заявки. Търговеца може да отваря 

различни позиции и да поставя чакащи заявки чрез отварянето на този прозорец. 

 Strategy Tester Agents Manager- Отваря прозореца MetaTester за настройки на  
тестерите за търговски стратегии. 

 Global Variables- Отваря прозорец със списък от глобални променливи. Глобалните 
променливи са общи за експертните съветници, индивидуални индикатори и 
скриптове. 

 MetaQuotes Language Editor- Отваря прозореца за разработване, във 
интегрираната система, на експертни съветници, индижидуални индикатори и 
скриптове чрез използване на MQL 5 езика. 

 MetaQuotes Language Code Base- Отваря “on-line” база данни за разработване на 
експертни съветници, индивидуални индикатори и скриптове чрез използване на 
MQL 5 езика. 
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 Options- Отваря прозореца за настройки на търговския терминал. От това меню 
търговеца може да променя параметри за връзка със сървъра, търговия, графики, 
експертни съветници, индивидуални индикатори и скриптове. 

6. Прозорец 
 Cascade- Организира прозорците на графиките като каскада. 

 Tile Windows- Организира прозорците на графиките като плочки. 

 Tile Horizontally- Организира прозорците на графиките хоризонтално. 

 Tile Vertically- Организира прозорците на графиките вертикално. 

 Arrange Icons- Организира прозорците на минимизираните графики в долния ъгъл 
на работното пространство. Полезна опция когато търговеца работи с множество 
графики в един и същи момент. 

 All Windows- Тази команда би могла да се използва когато търговеца работи с 
десет или повече графики в един и същи момент. Кликването на тази опция ще 
организира всички графики в един голям прозорец. 

7. Помощ 

 Help topics- Отваря наръчник на потрбителя. Може да се стартира и чрез натискане 
на бутон F1. 

 Technical Analysis- Доставя достъп чрез хиперлинкове до сайтове на Мета Трейдър, 
в който има ясни пояснения за начина на използване и тълкуване на техническия 
анализ.  

 Automated Trading Championship- Доставя достъп до сайта на Automated Trading 
Championship. 

 MQL 5 Community- Доставя достъп до обществото от MQL 5 девелопъри. (в 
момента се разработва) 

 About- Отваря прозорец с информация за компанията, работещя върху Мета 
Трейдър, нейните контакти както и версията на терминала който се използва в 
момента. 

 

V. Инструментариум 
 
Модулът “Toolbox” е мултифункционален прозорец, който предлага достъп до много 
функции на платформата. Той позволява контрол върху търговските операции, следене 
на новини и историята на акаунта, настройване на сигнали, работа с вътрешна поща и 
системен днвник (journal). Модулът се отваря от бутона “Toolbox” на стандартното 
меню, от секция “View” на главното меню или чрез комбинация на клавишите “Ctrl+T”. 
Модулът съдържа следните директории: 
 

1. Търговия 
 
Директорията “Trade” съдържа информация за текущия статус на търговския акаунт, за 
отворени и чакащи поръчки. Всички отворении позиции са сортирани по ред, който 
може да се променя като се натисне заглавието на съответната колонка. Под списъка с 
отворените позиции има информация за текущия баланс на търговския акаунт. 
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A. Отворени позиции 
Позоциите са показани като таблица със слените колонки: 

 Symbol – финансов инструмент, по който има отворена позция; 

 Time – време на отваряне на позицията; 

 Type – вида на позицията: “Buy” – дълга, “Sell” – къса; 

 Volume – обем на търговските операции (в лотове или суми). Минималния обем е 
определн от компанията брокер, а максималния от депозита; 

 Price – цена на сделката, в резултат на която е отворена позиция. Ако позицията е 
резултат от сключването на няколко сделки, то това поле показва техните средни 
цени; 

 S/L – “Stop Loss” нивата на текущата позиция. Ако те не са настроени в полето се 
показва нулева стйност; 

 T/P – “Take profit” нивата на текущата позиция. Ако те не са настроени в полето се 
показва нулева стйност; 

 Price – сегашна цена на инструмента; 

 Commision – взетата комисионна от компанията брокер; 

 Swap – сумата на swap; 

 Profit – това поле показва финансовия резултат от извършената операция, спрямо 
сегашната цена; 

 
B. Състояние на акаунта 
Под отворените позиции е показано текущото състояние на клиентския акаунт: 

 Balance – размер на средствата по сметаката, който не включва резултата от 
отворените позиции; 

 Equity – размер на средстват, който включва резултата от отворените позиции; 

 Margin – размер на средствта необходими да покрият оотворена позиция; 

 Free Margin – обем на свободните средства, който могат да се използват за 
покриване на отворена позиция; 

 Margin Level – процентно съотношение на equity на акунта и margin изискванията; 

 Trade Results – общ финансов резултат на всички отворени позиции; 
 
C. Чакащи поръчки 
 
Под полето показващо състоянието на акаунта са показани чакащите поръчки: 

 Symbol – финансов инструмент, за който има чакаща поръчка; 

 Order – номер на етикет на чакащата поръчка (уникален номер); 

 Time – време на поставяне на чакащата поръчка; 

 Type – вида на чакащата поръчка: “Sell Stop”, “Sell Limit”, “Buy Stop”, “Buy Limit”, 
“Buy Stop Limit” или “Sell Stop Limit”; 

 Volume – заявен обем на чакащата поръчка и обем  покрти от търговията(в лотове 
или суми); 
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 Price – цена, достигайки до кято, ще се задейства чакащата поръчка; 

 S/L – “Stop Loss” нивата на текущата позиция. Ако те не са настроени в полето се 
показва нулева стйност; 

 T/P – “Take profit” нивата на текущата позиция. Ако те не са настроени в полето се 
показва нулева стйност; 

 Price – сегашна цена на инструмента; 

 Comment – коментари по чакащата поръчка, Коментара може да бъде поставен 
само при постявянето на поръчката. Той не може да се промени при модификация 
на поръчката. Компанията брокер може да добави коментар; 

 State – показва текущия статус на чакащата поръчка: “Started”, “Placed”; 
 
D. Меню “десен бутон” 
 
Позволява не само да се виждат отворените позиции и поставените поръчки, но и да се 
управляват търговските операции. Тук могат да се отварят нови позиции, да се поставят 
чакащи поръчки, да се модифицират или изтриват и затварят позиции. 

 New order – отваря прозореца за управление и поставяне на поръчки; 

 Close position – отваря прозорец за затваряне на позиция за конкретние символ; 

 Modify or delete – отваря прозореца за модифициране или изтриване на избрана 
позиция”; 

 Trailing stop – отваряне на прозорец настойване на “Trailing” stop опцията; 

 Volumes – избор на единици, в които да е показан обема (лотове или количества); 

 Profit – избор на единици, в които да е показана печалбата (лотове или сума); 

 Report – съдържа информация за отворените позиции и яакащите поръчки, както и 
детайли за експозицията; 

 Auto arrange – ако тази опция е активирана, размера на колонките се настройва 
автоматично; 

 Grid – показва или скрива мрежата за разделяне на полетата и колонките; 

 Columns – меню за избиране на колнките, който да се показват; 
 

2. Експозиция 
 
Директорията “Exposure” съдържа илюстрована информация за разпределението на 
активите по отворените позиции. 
 
 

 
Информацията е показана във форма на таблица, която съдържа следните полета: 

 Assets – име на символ/инструмент; 

 Volume – обема на клиентската позиция (в единици) от дадена позиция или 
символ, като се има предвид ливъридж; 
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 Rate – курс на инструмента спрямо валутата на депозита; 

 Deposit currency – реално изразходваната депозитна валута; 
Graph – графичното изображение на клиентската позиция в депозитната валута 
(дългите позиции са представени със синьо, а късите с червено; 
 
Активите на акаунта по депозитната валута са представени според свободния маржин. 
 
A. Diagram 
 
Има възможност за изглед на информацията по дълги и къси позиции във формата на 
диаграма. 
 
B. Меню “десен бутон” 
 
Позволява извършването на следните операции: 

 Diagram – отваря се подменю за управление на диаграмита: 

 Long positions – показва диаграма на дългите позиции; 

 Short positions – показва диаграма на късите позиции; 

 Hide – скрива диаграмата; 

 Copy; 

 Report – съдържа информация за отворените позиции и яакащите поръчки, както и 
детайли за експозицията; 

 Save – запазва доклад за активите като HTML документ; 

 Grid – показва или скрива мрежата за разделяне на полетата и колонките; 

 Auto arrange – ако тази опция е активирана, размера на колонките се настройва 
автоматично; 

 

3. История 
 
Директорията “История” съдържа историята на всички търговски операции. Има три 
модела на изглед на тази директория – поръчки, сделки, сделки и поръчки. 
 
A. Поръчки 

 
Историята на поръчките е показана като таблица със следните колонки: 

 Time – времето на поставяне на поръчката; 

 Order – номер на етикет на поръчката (уникален номер); 

 Symbol – инструмент, за който е направена поръчката; 

 Type – вид на търговската операция: “Buy” – дълга позиция, “Sell” – къса позиция, 
или имане на чакащи поръчки “Sell Stop”, “Sell Limit”, “Buy Stop”, “Buy Limit”, “Buy 
Stop Limit” и “Sell Stop Limit”; 
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 Volume – заявен обем в поръчката (в лотове или количества). Минималния обем е 
определен от компанията брокер, а максималния зависи от депозита; 

 Price – цена определена в поръчката, по която трябва да се извърши операцията; 

 S/L – поставените нива на “Stop Loss”. Ако позиция е затворена от тази поръчка, 
клетката се оцветява в червено и знак [s/l] се появява в полето “Comment”; 

 T/P – поставените нива на “Take Profit”. Ако позиция е затворена от тази поръчка, 
клетката се оцветява в червено и знак [t/p] се появява в полето “Comment”; 

 State – резултат от поствянето на поръчката: “Filled”, “Partial”, “Canceled” и др.; 

 Comment – в това поле се добавят коментари. Коментар може да бъде добавен 
само по време на поставянето на поръчката; 

 
Най-отдолу са посочени резултатите от поръчките: общо количество, брой запълнени 
или отменеи. 
 
B. Сделки 

 
Историята на поръчките е показана като таблица със следните колонки: 

 Time – времето на извършване на сделката; 

 Deals – номер на етикет на сделката (уникален номер); 

 Order – номер на етикет на поръчката (уникален номер), по която е извършена 
операцията. Няколко операции могат да се отнасят към една поръчка, ако 
необходимия определн обем не е покрит от едно пазарно предложение; 

 Symbol – инструмент, с който е направена сделката; 

 Type – вид на търговската операция: “Buy”, “Sell”; 

 Direction – посоката на търговската операция спрямо текущата позиция на 
символа: влизане (“in”), излизане (“out”) или (“in”/”out”); 

 Volume –обем на извършената операция (в лотове или количества).  

 Price – цена, по която е извършена операцията; 

 Commission – комисионна за операцията; 

 Profit – финансов резултат от излизането от позицията. Долната линия показва 
резултата от изпълнението на сделката спрямо първоначалния депозит; 

 Profit – печалба или загуба спрямо първоначалния депозит; 

 Credit – кредитираната сума от компанията брокер; 

 Deposit – сума по депозита на акаунта; 

 Withdrawal – изтеглена сума; 
 
Текущия баланс е показан на края на линията.  
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C. Поръчки и сделки 

 
 
При този изглед е представена структурата на процеса на заявките. 
 
 
D. Меню “десен бутон” 
 

 Deals – показва само извършените сделки в директория “History”; 

 Orders – показва само поставените поръчки в директория “History”; 

 Orders and Deals – показва извършените сделки и поставените поръчки в 
директория “History”; 

 Volumes – изборни единици, в които да се показват обемите (лотове или 
колочества); 

 Symbols – ако директория “History” съдържа финансови операции с други 
символи, те могат да се избират от тук; 

 All History – показва цялата история на акаунта; 

 Last three months – показва исорията от последните три месеца; 

 Last month – показва исорията от последния месец; 

 Custom period – избор на определн период; 

 Report; 

 Auto arrange – ако тази опция е активирана, размера на колонките се настройва 
автоматично; 

 Grid – показва или скрива мрежата за разделяне на полетата и колонките; 

 Columns – избор на колонки. Активен, когато сделките са показани в директория 
“History”; 
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4. Новини 
 
Директорията “Новини” съдържа икономически новини, които автоматично се 
получават в търговската платформа. 

 
 
Новините са представени като таблица със следните колонки: 

 Time – време на получаване на новините в платформата; 

 Subject – заглавие на новините; 
 
Новините, който все още не са прегледани са отбелязани със следната иконка: 
 

Новините, който са прегледани са отбелязани със следната иконка: 

 
 
Новините с висок приоритет са отбелязани със следната иконка: 

 
 
Меню “десен бутон” на директорията “News” съдържа: 

 View – отваря новината; 

 Copy; 

 Categories – активно е, само когато в платформата се получават новини от няколко 
категории; 

 Category – показва или скрива колонката “Category” 

 Auto Arrange – автоматично настройва полетата “Time” и “Subject”; 

 Grid – показва или скрива мрежата за разделяне на полетата; 
Ако няма новини в директорията “News”, означава, че все още не са получавани нкакви 
новини; 
Ако опцията “Enable news” не е активна, означава, че получаването на новини не е 
възможно.  
Ако акаунта няма съответните права, това може да е една от причините, че не се 
получават новини; 
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Преглед на новините 
 
Прозорежът за преглед на новини се отваря чрез двойно натискане на бутона на 
мишката, върху съответната новина или чрез командата от меню “десен бутон”: 
 
 

Името на прозореца съдържа заглавието на новината. Отдолу са възможни следните 
опции: 

 Save – запазване на новината на компютъра; 

 Print – принтиране на новината; 

 Print preview – преглед на новината преди принтиране; 

 Next – показване на следващата новина; 

 Previous – показване на предишна новина; 
 

5. Поща 
 
Пощата е предназначена за работа с вътрешна система за съобщения между 
потребителите и брокера. Всички входящи съобщения на терминала се съхраняват в 
този раздел. 
 

 
Съобщенията са представени като таблица със следните полета: 

 Subject – заглавие на съобщението; 
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 From – изпратил съобщението; 

 To – поличил съобщението; 

 Time – време на изпращане или получаване на съобщението; 
 
Съобщенията се съхраняват в търговския сървър 
 
A. Преглед на съобщение 
За да се отвори съобщението е необходимо да се натисне с един пут с бутона на 
мишката върхи него 

 
B. Изпращане на съобщение 
За да се изпрати съобщение е необходимо да се изпълни съответната команда от меню 
“десен бутон”: 
 

 
За изпращане на съобщението се натиска бутон “Send”. 
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6. Календар 
 
Директориятa “Calendar”, която е нововъведение при търговската платформа  
MetaTrader 5, съдържа икономически календар за текущата седмица. Показани са 
редица икономически индикатори, техните сегашни, предишни и прогнозирани 
стойностти. Има опция за извеждането на икономическите новини и индикатори върху 
графиките. 
 

 
Тук е поместена информация за икономическите индикатори” 

 Time – време на оповестяване на дадено събитие, както и страна или регион. 
Страната е отбелязана със съответния флаг; 

 Currency – валута на страната на икономическия индикатор; 

 Event – име на събитието, индикатора; 

 Priority – приоритет на събитието; 

 Period – период, за който важи индикатора; 

 Actual – сегашна стойност на индикатора; 

 Forecast – прогнозирана стойност на индикатора; 

 Previous – предишна стойност на индикатора;  
 
Текущият ден от седмицата е показан в червено. Ако сегашната стойност на 
индикатора е по-ниска от прогнозираната, линията е показан в червено. Ако 
прогнозираната стойност е по-ниска от сегашната, линията е показанв синьо. 
 
A. Извеждане на икономическите данни и събития върху графика. 
 
Всяко икономическо събитие може да бъде показано на графиката на символите. Това 
може да стане по няколко начина: 
Чрез издърпване на дадено икономическо събитие върху графиката (Drag’n’Drop); 
Чрез издърпване на дадено икономическо събитие върху графиката, задържайки клави 
“Shift” всички събития имайки отновение към конкретния инструмент ще се преместят 
на съответната графика; 
Чрез използване на опцията “Add All Events” от меню “десен бутон”; 
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Събитията са показани на графиката по следния начин: 
 

 
B. Меню “десен бутон”. 
 
От менюто могат да се изпълняват следните команди: 

 Refresh – обновяване наданните от икономическия цалендар; 

 Export – извеждане на данни те от календара в HTML файл; 

 Show on charts – подменю за работа със събитията и графиките; 

 Add All Events – на всяка графика ще се покажат само събитията, който имат 
отношение към символа, за който е отворена графиката; 

 Delete All Events – премахва всички събития от текущо отворените графики; 

 Auto Update – ако тази опция е активирана, промените в икономическия календар 
ще се появят автоматично на всички отворени графики; 

 Auto Arrange – размера на колонките се настрйва автоматично; 

 Grid – показва или скрива мрежата разграничаваща колонките; 
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7. Пазар 
 
Директорията “Market” свързва потребителите на търговската платформа Мeta Тrader 
5 с пазара на MQL5 програмите от MOL5 community. Тук могат да се поръчат всички 
програми или да се изтеглят безплатни апликации. В настоящия момент този пазар е в 
процес на развитие; неговата функционалност ще се подобрява стъпка по стъпка. Сега 
могат единствено да се видят апликациите предлагани на пазара. 
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8. Сигнали 
 
Тази директория съдържа информация за създадените сигнали. Те са въведени за да 
сигнализират за събития на пазара. Когато са настроени, клиентът може да напусне 
стане от монитора, тъй като терминала автоматично ще информира за събитието. 

 
 
 
Всички сигнали са представени, като таблица със следните полета: 

 Symbol – символ, за който се отнася дадено събитие; 

 Condition – условия, при което ще се задейства сигнала; 

 Counter – сегашният брой на задействаните сигнали; 

 Limit – максимален разрешен брой на задействания на сигнали; 

 Timeout – времевия перио между задействането на сигналите; 

 Event – действието, което ще се извърши при настъпването на сигнала; 
 
A. Меню “десен бутон” съдържа: 
 

 Create – отваря прозорец за създаване на сигнали; 

 Modify – модифициране на озбран сигнал; 

 Delete – изтриване на избрах сигнал; 

 Enable On/Off – активира или деактивира избран сигнал; 

 Auto Arrange – размера на колонките се настрйва автоматично; 

 Grid – показва или скрива мрежата разграничаваща полетата със сигналите; 
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B. Създаване и модифициране на сигнали. 
 
За да се създаде или модифицира сигнал трябва да се натисне съответната команда от 
меню “десен бутон”, след което се появява следния прозорец: 
 

 
Прозорецът съдържа следните настройки: 

 Enable – дава възможност за задействането на сигнал. Ако тази опция не е 
възможна, другите полета също ще бъдат неактивни; 

 Action – избор на действие, при настъпване на събитие: звук, отваряне на файл, 
или пращане на съобщение чрез вътрешната поща; 

 Symbol – инструмент, за който жави сигнала; 

 Condition – условие, при което се задейства сигнала: 

 Bid – ако цена продава стане по-ниска от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Bid – ако цена продава стане по-висока от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Ask – ако цена купува стане по ниска от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Ask – ако цена купува стане по-висока от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Last – ако последната цена стане по-ниска от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Last – ако последната цена стане по-висока от определената стойност, сигнала се 
задейства; 

 Volume – ако обемът е по-нисък от определената стойност, сигнала се задейства; 

 Volume – ако обемът е по-висок от определената стойност, сигнала се задейства; 

 Time – времето, в което ще се задейства сигнала; 

 Value – цена или време, достигайки дп което, ще се задейства сигнала; 

 Source – файлът, който ще бъде задействан, когато се задейства сигнала; 

 Timeout – време между задействане на сигналите; 

 Maximum iterations – максимален брой повторения на сигнала; 

 Бутонът “Test” позволява да се тестване създадения сигнал. За да влезнат в сила 
настройките, трябва да се натисне бутон “Ok”. 
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9. Code Base 
 
Тази директория дава достъп до кодовата база публикувана в MQL5.community. 
Избирайки необходима MQL5 апликация, можете да я свалите и прикачите директно 
върху графика. 
 

 
 
Сваляне на аплицация 
 
За да се свали апликация трябва да се натисне команда “Download” в меню “десен 
бутон”. Когато свалянето завърши ще се появи следния прозорец: 
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10. Експерти 
 
Директорията “Experts” съдържа цялата информация за оперзциите на приложените 
“Expert Advisors”, включително отваряне и затваряне на позиции, модифициране на 
поръчки, коментари и др. 
 

 
Информацията е представена като таблица със следните полета: 

 Time – дата и час на събитие свързано с “Expert Advisors”; 

 Source – име на Expert Advisor, чието суобщение се показава с директория 
“Journal”; 

 Message – информация за операциите на “Expert Advisors”; 
 

11. Журнал 
 
Директорията “Journal” съдържа данни за записаноте операции на трейдъра с 
търговската платформа за текущата сесия. Съдържа данни за стартирането на 
платформата и събитията по време на работата, включително за търговските операции. 
 

 
Данните са представени като таблица със следните полета: 

 Time – дата и час на събитието; 

 Source – вид на събитието; 

 Message – описание на събитието; 
 
Събитията са разделени на следните видове съобщения: 
Информационни съобщения; 
Предупредителни съобщения; 
Съобщения за грешка; 
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VI. Пазарен наблюдател 
 
Модулът “Market watch” се активира от раздел “View” на главното меню на 
платформата или от съответния бутон в “Standart” менюто. Състои се от следните 
директории: 

 Symbols – съдържа списък на финансовите символи (инструменти); котировките за 
тези символи се получават в платформарта от сървъра; 

 Trading – предназначена е за извършване на търговски операции с едно натискане 
на бутона на мишката; 

 Ticks – съдържа графика на базата тtick данните за конкретния символ; 
 
За последователна смяна на директориите, се избира съответно името или се натиска 
калвиш “Space bar”. 

 

 
1. Символи 
 
Данните за симвлите са представени като таблица с няколко колони, който могат да се 
избират между: 
 

 Symbols - финансовите символи (инструменти); 

 Bid – цена продава; 

 Bid High – най-високата цена продава за текущия ден; 

 Bid  Low – най-нискатa цена продава за текущия ден; 

 Ask – цена купува; 

 Ask High - най-високата цена купува за текущия ден; 

 Ask Low - най-нискатa цена купува за текущия ден; 

 Last – последната цена, по която е извършена сделка; 

 Last High – най-високата цена, по която е извършена сделка; 

 Last Low - най-ниската цена, по която е извършена сделка; 

 Volume – обем на последната сделка; 

 Volume High – сделка с най-висок обем за текущия ден; 
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 Volume Low - сделка с най-нисък обем за текущия ден; 

 Volume Bid – общ обем на buy заявките; 

 Volume Ask - общ обем на Ask заявките; 

 ! (spread) – разликата между цена купува и цена продава; 

 Time – време на пристигане на последната котировка; 

 Bank – доставчик на ликвидност на финансовия инструмент; 
 
Двойно натискане на бутона на мишката върхи даден символ отваря прозореца за 
правене на поръчка. Може да се отвори графика за всеки символ, като се натисне 
бутона на мишката, задържа се и се премества върхи зоната за графиките (Drag’n’Drop); 
в този отворените до този момент прозорци на дадения инструмент се затварят. Ако в 
същото време се задържи клавиш “Ctrl” sсе извежда нова графика без да се затваря 
старата. 
 

 Ако има отворена позиция или чакаща поръчка за даден символ, или неговата 
графика е отворена, не може да се скрие от модула “Market Watch”. 

 Ако даден символ е скрит от модула “Market Watch”, “MQL5” и “Strategy tester” 
програмите не могат да го използват. 

 
Бързо добавяне на символи. 
 
За може да се добави бързо символ в директорията “Symbols” на модула “Market 
Wartch” трябва да се натисне два пути левия бутон на мишката в празното поле под 
изведените вече символи. След това там ще се появи празно поле за въвеждане на име 
на символ. 

 
 
След това, чрез натискне на клавиш “Enter” ще бъде добавен символа. 
 
Меню “десен бутон”. 
 
Менюто позволява управление на списъка със символи, отваряне на позиции и 
графики: 

 New – отваря прозореца за нова поръчка за избрания символ. Същия прозорец се 
отваря и с клавиш “F9”; 

 Chart Window – отваря графиката на избрания символ; 

 Tick Chart – отваря директория “Ticks” на модула “Market Watch”; 

 Depth of Market – отваряне на прозорец с данни за дълбочината на пазара; 

 Properties – отваря прозорец с характеристиките на даден символ; 

 Popup Prices – отваря прозорец с изкачащи цени; 

 Hide – скрива даден символ от списъка; 
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 Hide All – скрива всички символи от списъка; 

 Show All – показва всички символи от списъка; 

 Symbols – отваря прозореца за управлние на всички символи; 

 Sets – отваря прозореца за работа с комплекти от символи; 

 Auto arrange – ако тази опция е активирана, размера на колонките се настройва 
автоматично; 

 Grid – показва или скрива мрежата за разделяне на полетата и колонките; 

 Columns – меню за избиране на колнките, който да се показват; 
  

2. Търговия 
 
Този прозорец позволява изпълняването на търговски операции с едно единствено 
натискане на бутона на мишката. С други думи, когато трейдъра натисна “Sell” or “Buy” 
бутона, се изпраща директна заявка за пазарна операция към сървъра. Търговията в 
този вариант е възможна ако: 

 е активирана опцията “one click trading” в настройките на платформата; 

 типа на изпълнение на избрания инструмент е “instant” или “market”; 
 
В противен случай, натискането на бутоните ще отвори стандартния прозорец за 
правене на поръчка. 
 
 

 
 
Този прозорец съдържа панели извършване на търговски операции с различни 
символи. Наборът на показваните символи в него е същият, като този в раздела 
“Symbols” на модула “Market watch” и може да се настройва чрез  бутона “Symbols” от 
менюто “десен бутон” 
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Елементи на прозореца затърговия 

 
Търговският прозорец за всеки инструмент съдържа следните елементи: 
 

1. Символ на инструмент. 
2. Час на пристигане на последната котировка. 
3. Команда за операция купува. 
4. Команда за операция продава 
5. Поле за определяне на обема на търговията. Той може да се променя чрез 

стрелките намиращи се от лявата дясната страна на самото поле. 
6. Текуща цена продава. 
7. Текуща цена купува. 
8. Най-ниска цена продава за текущия ден. 
9. Най-висока цена продава за текущия ден. 
10. Текущи спред и суап за къси и дълги позиции. 

 

 Внимание, веднъж натиснат бутона “Sell” ot “Buy”, съответната заявката за покупка 
или продажба на дадено количество от определен инструмент веднага се изпраща 
до сървъра без допълнително потвърждение. 

 Изпълнението на командите не винаги води до завършване на съответната сделка. 
Причината може да бъде рекотиране, отказ от страна на брокер и др.. В такъв 
случай се получава съответно съобщение в раздел “Journal” на модула “Toolbox”. 

 
В зависимост от котировките, бутоните за изпълнение на търговски операции мимат 
различни цветове: 

 Син – ако сегашната цена е по-висока от предишната; 

 Червен – ако сегашната цена е по-ниска от предишната; 

 Сив – ако цената не се е променяла през последните 15 секунди; 
 
Меню “десен бутон” 
 
Менюто позволява изпълнението на следните команди: 

 New – отваряне на прозорец за създаване на нова поръчка за избран символ. 
Същият прозорец може да се отвори с клавиш “F9”; 

 Chart window – отваряне на графиката на избрания символ; 

 Depth of market – отваряне на прозорец с данни за дълбочината на пазара; 

 Properties – отваряне на прозорец с характеристиките на финансовия инструмент; 
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 Hide – премахване на символ от листата; 

 Hide all – премахване на всички символи от листата; 

 Show all – показване на всички символи от листата; 

 Symbols – отваряне на прозорец за управление на символите; 
 
 

3. Управление на символи 
 

Прозорецът за управление на символите може да бъде отворен, като се натисне десен 
бутон на мишката върху модул “Market watch”, след което бутон “Symbol”. От там могат 
да се добавят или премахват символи, както и да се виждат техните характеристики. 

 
Всички символи, който са възможни за търговия, се виждат тук. Чрез двойно натиксне 
върху символ се добавят или премахват символи от модула  “Market watch”. Същото 
действие може да се извърши чрез бутоните “Hide” и “Show”. 
 
Ако има отворени позиции или чакащи поръчки за даден символ, или има отворена 
графика, той не може да бъде скрит от модула “Market watch”. 
Ако даден символ е скрит от модула “Market watch”, “MQL5” програмите и “Strategy 
tester” няма да могат да го използват. 
 
Долната част на прозореца показва характеристиките на избран символ. 
 

4. Характеристики на символи 
 

Прозорецът с характеристиките на даден символ показва неговите условия за търговия 
(условия по договор). Той се отваря , като се натисне десен бутон на мишката върху 
модул “Market watch”, след което бутон “Properties”, или като се натисне върху даден 
символ в прозореца за управление на символи. 
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Този прозорец съдържа параметри, определени от брокера: 
 

 Spread – размер на спред в пунктове/пипсове. Ако спредът е плаващ – “floating”; 

 Digits – брой цифри след десетичната запетая на цената на инструмента; 

 Stop levels – ниво (в пунктове/пипсове) от сегашната цена, в което могат да се 
поставят “Stop Loss”, “Take Profit” или чакащи поръчки. Опитът да се постави 
поръчка в този диапазон, сървъра ще върне “Invalid Stops” и няма да приеме 
поръчката; 

 Contract size – брой стоки, валута или други финасови активи в единици за един 
лот; 

 Margin Currency – валута, в която са калкулирани изискванията за маржин; 

 Profit currency – валута, в която са калкулирани печалбите от търговия на 
съответния символ; 

 Calculation – приет метод за калкулиране на печалбата (Forex, CFD, Futures, CFD 
Index, CFD Leverage); 
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 Trade – вид на търговията на даден символ (пълен достъп, само дълги или само 
къси сделки, само затваряне). Също така търговията може да бъде напълно 
забранена; 

 GTS mode – вид поставени поръчки: 

 Intraday, включително SL/TP – поръчки активни само в рамките на един ден. 
До неговото приключване всички нива на SL и TP нива, както и чакащи 
поръчки се изтриват; 

 Good till canceled – чакащите поръчки и stop нивата се запазват при промяна 
на търговския ден; 

 Intraday, с изключение на SL/TP – при промяна на търговския ден, само 
чакащите поръчки се изтриват, докато SL и TP остават активни; 

 Minimal volume – минимален обем на търгуване на един символ; 

 Maximal volume - минимален обем на търгуване на един символ; 

 Volume steep – стъпка за промяна на обема; 

 Swap type – вида суап: в точки, пари или процентно изражение; 

 Swap long – суап за позиции купува; 

 Swap short – суап за позиции продава; 

 3-days swaps – ден през седмицата, през който се таксуват тройни суапове; 
 
В долната част има информация за търговската сесия. 
 

5. Тикове 
 
В този раздел на модула “Market Watch” могат да се видят tick графиките на избрания 
инструмент. 

 
 



   

 

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5 
 

 

www.eurofinance.bg  39 

Меню “десен бутон” 
 
Менюто позволява изпълнението на следните команди: 

 New order – отваряне на прозорец за правене на нова поръчка на избрания 
символ; 

 Chart window – отваряне на графиката на избрания символ; 

 Auto scroll – активира/деактивира изместването на графиката; 

 Crosshair - активира/деактивира “crosshair” показалеца на мишката; 

 Bid line – показва/скрива линията “bid”  (червената) в графиката; 

 Ask line - показва/скрива линията “ask”  (синята) в графиката; 

 Last price line - показва/скрива линията на последната цена, на която е сключена 
сделка с избрания символ; 

 Grid - показва/скрива мрежата в графиката; 
 

6. Изскачащи прозорци с цени 
 
Този прозорец е допълнителен информационен прозорец. Позволява показването на 
информация на екрани с различни голеина. За да се отвори, е необходимо да се 
натисне десен бутон на мишката, върху раздел “Symbols” на модула “Market watch”. 

 
 
Тук е показана аналогична информация, на тази в върху раздел “Symbols” на модула 
“Market watch” – същия набор от символи и колони. 
 
Меню “десен бутон” 
 
Менюто позволява настройването на прозореца: 

 Always on top - активира/деактивира показването на този прозорец върху другите 
прозорци; 

 Fullscreen - активира/деактивира опцията “цял екран”; 

 Header - показва/скрива заглавния ред; 

 Properties – отваря прозореца с настройките; 
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7. Настройки 
 
Прозорецът с настройките се отваря, както е описано отгоре. 
 

 
Следните настройки са възможни тук: 
 

 Foreground – цвят на имената на символите и заглавията на колонките; 

 Background – цвят на задния фон; 

 Price up – цвят на сегашната цена, когато тя е по-висока от предишната; 

 Price down - цвят на сегашната цена, когато тя е по-ниска от предишната; 

 Font – избор на формата на текста; 

 Use custom size – ако тази опция е активирана, може да се определи постоянен 
размер на текста, независимо от големината на прозореца; 
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VII. Дълбочина на пазара  
 
Дълбочината на пазара показва най- близките стойности до пазарните котировки 
(купува/ продава) за даден инструмент. Прозореца за Дълбочина на пазара също така 
показва заявения обем на всеки един ордер. 
 

 
Дълбочина на пазара е опция възможна само при търгуването на акции. Когато има 
зададени заявки за търговия с акции платфомрата автоматично ги препраща към 
външен доставчик на ликвидност (съответната фондова борса). За да отворите 
прозореца “Depth of Market” на даден финансов инструмент кликнете върху бутон 
“Depth of Market” от контекстуалното меню на прозореца “Market Watch”. Номера на 
котировките който се предствят са предопределени от доставчика на ликвидност. 
 

1. Управление на поръчки 
“Depth of Market” прозореца съдържа следните елементи, като основната част от 
прозореца представлява ордери поставени за даден символ при съответният доставчик 
на ликвидност, за символа: 

 Cancel Buy-  Отменя всички чакащи поръчки “купува” (Buy Limit, Buy Stop) 

 Cancel All- Отменя всички чакащи поръчки “купува/ продава” 

 Cancel Sell- Отменя всички чакащи поръчки “продава” (Sell Limit, Sell Stop) 
 

2. Търговски поръчки 
Основната част от прозореца предствлява котировки сортирани по цена и обем на 
заявката за дадената цена. Ордери “купува” са оцветени в син цвят, а “продава” са 
червени. 

 Buy- Това поле представя поставените от търговеца ордери “купува”. В него не се 
показват котировки на други търговци.  

 Bid- Обем “купува”.  

 Price- Цена.  
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 Ask- Обем “продава”. 

 Sell- Това поле представя поставените от търговеца ордери “продава”. В него не се 
показват котировки на други търговци. 

 

3. Търговия 
Командите за изпълнението на поръчки се намират в най- долната част на “Depth of 
Market” прозореца. 

 Sell- Осъществява сделка “продава” с обем специфициран в дясното поле, на най- 
добрата възможна цена. 

 Volume- Обема за дадена търговска операция. 

 Buy- Осъществява сделка “купува” с обем специфициран в лявото поле, на най- 
добрата възможна цена. 

 Close- Бутона става активен само ако търговеца има отворени позиции за даден 
инструмент. Бутона активира затварянето на дадена позиция. 

 

VIII. Настройки на търговския терминал 
  
Прозореца за настройките на търговският терминал може да бъде отворен чрез 
натискане на бутон “Options” от подменю “Tools” или чрез комбинация от клавиши 
“Ctrl+ O”. Всички настройки са групирани според своя спектър: 

 Server- Настройки на параметри за връзка със сървъра, конфигуриране на 
използваният прокси сървър и други важни настройки. 

 Charts- Общи настройки на графиките. 

 Objects- Настройки на параметрите на обектите. Избор на обекти, които веднъж са 
били създадени, техните настройки и параметри. 

 Trade- Настройки на ордери и търговия.  

 Expert Advisors- Настройки на експертните съветници (настройка за работа на 
съветниците, внасяне на фунции от странични източници (DLL библиотеки и 
експертни съветници) и също така други функции. 

 Email- Настройка на параметрите за изпращане и получаване на e-mail директно 
терминала. 

 Publisher- Настройки за публикуване на “On- Line” информация за търговската 
сметка. 

 Events- Настройка за алармиране в случай на дадени системни събития. 

 MQL 5 Community- Детайли за участие в MQL5.community. 
 

1. Сървър 
 

Тази секция съдържа най- важните настройки за правилната и необезпокоявана работа 
на търговския терминал. Първоначалните настройки на терминала са въведени така че 
той да работи безпроблемно и именно заради това е препоръчително да не се 
променя никой от вече въведените параметри. 
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 Server- Име на сървъра към който терминала се свързва за да осъществи търговия. 
При наложителното му променяне трябва да бъде специфицирано домейн името 
(или IP адрес) на новия сървър. 

 Login- Данни за потребителя на терминала, които ще бъдат използвани за 
свързване със сървъра. 

 Password- Парола за връзката със сървъра. 

 Change- Промяна на паролата. 

 Enable Proxy Server- Позволяване на използването на прокси сървър при 
свързването. 

 Proxy- Настройки на връзката чрез прокси сървър. 

 Keep Personal Settings and Data at Startup- Запазва веднъж въведените данни за да 
се избегне повторното им въвеждане. 

 Enable News- Позволява/ забранява потока на новини. 

 News Languages- Филтрира новините според техният език. 
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A. Password Change 
За да промените промените паролата на вашата сметка трябва да кликнете върху бутон 
“Change”. 

 
 

 Login- Номер на сметка, полето не може да бъде променяно. 

 Current Password- Въвеждане на текуща Мастър парола. 

 Change Master Password- Промяна на Мастър парола. 

 Change Investor (read – only) password- Промяна на търговска парола. 

 New Password- Въвеждане на нова парола. 

 Confirm- Потвърждаване на новата парола. 
 
B. Proxy Server Setup  
Прокси сървъра е посредник между търговския терминал и търговския сървър. При 
проблем с вашата интернет връзка се обърнете към своя доставчик. 

 

 Server IP- IP адрес и номера на порта на сървъра трябва да бъдат въведени и 
отделели със “:” Има опция за избиране на типа прокси сървър. 

 Login- Търговски данни за достъп до прокси сървъра. 

 Password- Парола за достъп до прокси сървъра.  
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 Test- Бутона се използва за да се провери връзката със прокси сървъра. Ако всички 
данни са въведени правилно съобщение ще ви извести че имате връзка със 
сървъра. 

 
C. New Language Selection 
За да можете да изберете езика на който да получавате новини трябва да натиснете 
бутона “Change” срещу съответното поле. 

 
Лявата част показва възможните езици, а дясната- избраните. За да добавите език 
кликнете върху него два пъти или използвайте бутона “Insert”. За да отстраните език 
кликнете върху бутона “Remove”. Бутона “Reset” възстановява първоначалните 
настройки. 
 

2. Графики 
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 Color Print- От тази опция се позволява принтирането на цветни графики. 

 Save Deleted Charts to Reopen- От тази опция се позволява запазването на изтрити 
графики. 

 Show Trade Levels- От тази опция се разрешава да бъдат графично видими 
ценовите нива, на които търговеца е отворил позиция, има чакащи ордери и също 
така стоп ордери. 

 Max Bars in Chart- Настройка на количеството информация, което да запазва 
компютъра с цел по- детайлни и дългосрочни графики. Настройките зависят от 
параметрите на компютъра използван за терминала. 

 

3. Обекти 
Настройки за работа със графични обекти, технически и индивидуални индикатори. 
Параметрите събрани в този прозорец улесняват работата на графичните обекти и 
спомагат за по качествен технически анализ. 
 

 

 Show Properties after Creation- Позволява/ забранява показването на параметрите 
на всички графични обекти които са вмъкнати в дадена графика. 

 Select Objects by Single Mouse Click- Позволява/ забранява избирането на графични 
обекти само с един клик. 

 Precise Time Scale- Позволява/ забранява застопоряването на обекти по 
хоризонталната ос ако графиката е сформирана от барове. 

 Select Object after Creation- Позволява/ забранява автоматичното избиране на 
обекти с цел тяхното репозициониране върху графиката. 

 Magnet Sensitivity- Настройки на прецизността на закотвяне на графичните обекти 
към към различните цени в баровете. Настройките са детайлни и заради се правят 
в пиксели. 
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4. Търговия 

 

 
Настройки за поставянето на ордери. Параметрите на ордерите се въвеждат тук за да 
се улесни търговията.  
 

 Use Symbol- Тази опция позволява да може да се избере точния символ от 
прозореца за отваряне на позиции. Параметъра “Automatic” означава, че символа 
на текущо избраната графика ще бъде използван като желаният обект за 
поставяне на ордер. Параметъра “Last Used” ще използва последно търгуваният 
символ. 

 Use Volume- Тази опция позволява да се определи даден обем на ордера от 
прозореца за отваряне на позиции и също така от бутон “Trading” на “Market 
Watch” прозореца. 

 Use Deviation- Позволява да се правят настройки на максималното отлконение, от 
желаната цена, за изпълнение на даден ордер. 

 Use Stops- Настройки на “Stop Loss” и “Take Profit” нивата. Могат да бъдат в 
пипсове или точни цени. 

 One Click Trading- Позволява/ забранява търгуване чрез едно кликване върху 
“Trading” частта от “Market Watch” прозореца. 
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5. Експертни системи 
 
Тук са групирани настройките за работа със експертните съветници (скриптове, които 
се пишат в MQL 5 и имат за цел да улеснят автоматизирането на търговията). 

 

 Allow Auto Trading - Позволява/ забранява автоматизирана намеса в търговията от 
страна на експертните помощници и скриптовете. При положение, че опцията е 
забранена експертните помощници и скриптовете ще работят, но няма да 
изпълняват ордери. 

 Disable Auto Trading When the Account has been Changed - Позволява/ забранява 
автоматизирана намеса в търговията от страна на експертните помощници и 
скриптовете при промяна на типа сметка. 

 Disable Auto Trading When the Profile has been Changed - Позволява/ забранява 
автоматизирана намеса в търговията от страна на експертните помощници и 
скриптовете при промяна на търговския профил. 

 Disable Auto Trading When the Charts Symbols or Periods have been Changed - 
Позволява/ забранява автоматизирана намеса в търговията от страна на 
експертните помощници и скриптовете при промяна на символите или времевите 
интервали. 

 Allow DLL Imports - Позволява/ забранява “On-Line” внасянето на MQL 5 програми 
за търговия, Препоръчително е тази опция да не бъде позволявана ако търговеца 
не е запознат с начина на работа на вмъкнатите програми. 
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6. Електронна поща 

 

 Enable - Позволява/ забранява използването на електронна поща. Ако тази опция 
не е позволена тези, които са изброени надолу също не са приложими. 

 SMTP Server - Адрес на SMTP сървъра и порт за връзка. 

 SMTP Login - Информация за идентификация пред сървъра за търговия. 

 SMTP Password - Парола за индентификация. 

 From - Електронният адрес, който ще изпраща писма. 

 To - Електронният адрес, който ще получава писмата. 

 Бутона “Test” - проверява дали конфигурирането на параметрите на електронния 
адрес са правилно въведени. 

 

7. Публикации 
Търговският терминал позволява автоматичното публикуване за състоянието на 
сметката и нейната история в интернет. За да бъде разрешено това, първо трябва да се 
конфигурират параметрите чрез FTP протокол. 
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 Enable - Позволява/ забранява публикуването на репорти. Ако тази опция не е 
позволена тези, които са изброени надолу също не са приложими.  

 Account - Номера на сметката, която да идентифицира репорта. 

 Refresh еvery - Периодичност на изпращането на репорти. 

 FTP Server - Адрес на FTP сървъра, към който да се изпращат репортите. 

 FTP Path - Пътеката към директорията във FTP сървъра, в която ще се съхраняват 
репортите. 

 FTP Login - Информация за идентифициране пред FTP сървъра. 

 FTP Password - Парола за идентифициране пред FTP сървъра. 

 Passive Mode - Позволява/ забранява изпращането на репорти в зависимост дали 
терминала работи или не. 

 Бутона “Test” - проверява дали конфигурирането на параметрите за достъп до FTP 
сървъра са правилно въведени. 

 

8. Събития 
Сигнали за събития в терминала (установяване/ загуба на връзка, осведомяване за 
получен e-mail и т.н.). За да бъде активен прозореца трябва да кликнете върху бутона 
“Enable”. 

 

 Connect - Сигнализира успешно свързване със сървъра. 

 Disconnect - Сигнализира прекъсаната връзка със сървъра. 

 Email Notify - Сигнализира за получено съобщение. 

 Timeout - Терминала е програмиран да изпълнява поръчките за определ времеви 
период и ако той е нарушен този индикатор сигнализира за това. 

 OK - Сигнализира за успешно извършена операция. 

 News - Сигнализира за получени новини. 

 Expert Advisor - Сигнализира за операция извършена от експертните съветници. 

 Alert - Оповестява за дадено събитие, формулирано чрез експертните помощници. 

 Requote - Сигнализира за промяна в котировката в момента когато терминала е 
извършвал дадена операция. 
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 Trailing Stop - Сигнализира за активирането на поръчка със същото име. 
 
За да се активира/ дезактивира даден вид сигнал кликнете два пъти върху него. За да 
имат ефект промените натиснете бутона “OK”. 
 

9. MQL 5 общност  
 

Този прозорец позволява да запазвате детайли за MQL5 обществото. Тези детайли се 
използват за работа със специлизираните услуги който предлага терминала. 

 
MQL5 Market- Магазин за MQL5 апликации. 
MQL5 Cloud Network- Cloud Computing мрежа, която дава възможността за организация 
на ресурси между потребители в MQL5 общността. 
Signals- Специализирана услуга която дава възможност потребителите да купуват и 
продават сигнали, експертни съветници и скриптове разработени от тях. 
 

IX. Работа с Графики 
 
Графиките визуализират динамиката на цената на дадена валутна двойка или 
финансов инструмент. Те биха могли да се използват за технически анализ, работа с 
експертни съветници и тяхното тестване. Търговкия терминал позволява следните 
действия: 

 Отворете до 100 графики едновременно 

 Настройте начина по който искате да изглежда вашата графика 

 Принтирайте графики 

 Вмъквайте или изтривайте обекти или индикатори 

 Възобновявайте вече изтрити графики 

 Използвайте шаблони 
 
 



   

 

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5 
 

 

www.eurofinance.bg  52 

1. Отворете до 100 графики едновременно  
Можете да отворите нова графиka чрез натискане на бутон “New Chart”  от основното 
меню или чрез кликване върху съответната иконка от набора на инструменти. Ще се 
появи набор от възможни символи който бихте могли да разглеждате като графика. 
Нови графики биха могли да бъдат отворени и от “Market Watch”  прозореца като 
влачите дадения символ на работния плот. Ако сложите новият символ върху графика 
която вече изобразява някой, то стария ще бъде изтрит и ще се показва този който вие 
сте сложили. Всички настройки от старата графика ще бъдат автоматично прехвърлени 
на новата. Ако задържите бутон “Ctrl” доката влачите даден символ то негова графика 
ще бъде отделна и със първоначалните, системни настройки.  
Исторически данни, който се използват за да се създаде графиката се съхраняват на 
вашият хард диск. Когато стартирате команда да отворите графика, предишните данни 
се черпят от вашият компютър като достъпа до сървъра осигурява всички данни който 
липсват. Ако на компютъра ви няма никакви предишни исторически данни, или 
инсталирате терминала за първи път, системата автоматично ще изтегли последните 
512 бара данни. 
 

2. Настройтте как да изглежда Вашата графика 
Начина по който графиката изглежда и данните който тя изобразява могат да бъдат 
настроени според личните предпочитания на търговеца. За да направите това 
натиснете бутон “Properties” на менюто за графики, като преди това сте графиката на 
която желаете да направите съответните настройи. Има три подменюта чрез който 
можете да настройвате вашите графики: “Charts”, “Show” и “Colors”. 
 
A. Common 

 
От този прозорец могат да се настройват следните свойства: 

 Bars- Показва графиката като поредица от барове. 
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 Candlesticks- Показва графиката като поредица от свещи. 

 Line- Показва графиката като начупена линия която свързва последните стойности 
на баровете.  

 Chart on Foreground- Показва графика на първи план. Ако тази опция е активирана 
обектите за анализ ще бъдат показвани на заден план. 

 Chart Shift- Измества графиката противоположно от десния ъгъл.   

 Chart Autoscroll- Позволява/ забранява графиката да бъде изместена наляво в 
момента когато има нов бар. Ако тази опция е активирана последният бар ще е 
винаги видим за търговеца.  

 Scale- Мащаб. Приближава или отдалечава графиката.  

 Scale Fix One to One- Настройва графика „едно към едно”- големината на един 
пипс движение по вертикалната ос е равен на пикселното разстоянието межу два 
бара. Ако тази оппция е активирана ще имате на разположение допълнителен 
скрол бар който ще улесни верикалното движение на графиката при много 
прецизни видове технически анализ.  

 Scale Fix- Фиксира текущата графика към вертикалната ос.   

 Scale Points per Bar- Фиксира текущата графика към вертикалната ос в точково 
съотношение. 

 
B. Show 

 

 Show OHLS- Показва/ скрива OHLC линията. Ако опцията е активна допълнителни 
данни ще бъдат изписвани в горния десен ъгъл на графиката. Освен символа и 
периода OHLC ви дава достъп до текуща информация като отваряща цена на бара, 
най- висока цена на бара, най- ниска цена на бара и затваряща цена на бара.  

 Show Bid Price Line- Показва/ скрива ценовото ниво на последните котировки за 
„купува”. 
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 Show Ask Price Line- Показва/ скрива ценовото ниво на последните котировки за 
„продава”. 

 Show Last Price Line- Показва/ скрива ценовото ниво на последната сключена 
сделка. 

 Show Period Separators- Показва/ скрива разграничителите за отделните периоди ( 
месец, ден, час, минута) 

 Show Grid- Показва/ скрива координатните оси. 

 Show Tick Volumes- Показва/ скрива обема на търговия според номера на тикове. 
Тази опция не е възможна в комбинация със “Fixed Scale”. 

 Show Real Volumes- Показва/ скрива обема на търговия според номера на 
сключени сделки. Опцията е възможна само при търговия със акции. 

 Show Object Description- Показва/ скрива описанието на вмъкнатите обекти в 
дадена графика. 

 Show Trade Levels- Показва/ скрива ценовите нива на който търговеца е сключил 
сделка със дадена ценна книга. Опцията работи само ако преди това е била 
активирана от “Terminal Settings”. 

 
C. Colors 

 
 

 Scheme- Избира предварително запаметена цветова палитра. 

 Background- Променя цвета на фона. 

 Foreground- Променя цвета на осите, скалите и OHLC. 

 Grid- Променя цвета на осите. 

 Bar Up- Променя цвета на сянката и контура на възходящите барове. 

 Bar Down- Променя цвета на сянката и контура на низходящите барове. 

 Bull Candle- Променя цвета на вътрешната част на възходящите барове. 
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 Bear Candle- Променя цвета на вътрешната част на низходящите барове. 

 Line Chart- Променя цвета на линиите. 

 Volumes- Променя цвета на индикатора за обем на тъговия. 

 Bid Price Line- Променя цвета на ценовото ниво на последните котировки за 
„купува”. 

 Ask Price Line- Променя цвета на ценовото ниво на последните котировки за 
„продава”. 

 Last Price Line- Променя цвета на ценовото ниво на последната сключена сделка. 

 Stop Levels- Променя цвета на индикаторите за нивата на стоп ордерите. 
 

3. Принтирайте Графики  
Графиките могат да бъдат принтирани черно- бяло или цветно. За да можете да ги 
принтирате цветно първо трябва да активирате опцията от основните настрйки на 
търговския терминал, а след това трябва да се убедите че вашето принтиращо 
устройство поддържа цветен формат. За да добавите принтер или друго устройство 
към търговския терминал стартирайте команда “Print Setup” от основноте “File” меню. 
След това програмния уизард ще ви напътства. 
 

4. Вмъквайте или изтривайте обекти и индикатори 
Настройките на графиките, също така и добавянето на различни индикатори може 
лесно да бъде извършено чрез натискане на желания от вас бутон от секцията 
„инструменти”. Прилагането на даден инструмент към графика става като 
предварително търговеца е избрал графиката към която да добави съответният обект. 
 
A. Управление чрез мишката 

 Можете да скролвате графиката чрез натискане и задържане на левият бутон на 
мишката. 

 Достъп до контекстуалното меню на графиките може да получите чрез натискане 
на десния бутон на мишката върху която и да е част от графиката. 

 Кликнете два пъти върху който и да е индикатор на някоя графика за да може да 
направите неговите настройки. 

 Клик с десния бутон на мишката ще ви отведе в контекстуалното меню на 
индикаторите. 

 Кликнете и задръжте за да можете да преместите вмъкнатите обекти. 

 Клик и задържане на бутон “Ctrl”  ще ви позволи да чертаете трендове. 

 При наличието на трети бутон на мишката и неговото натискане търговеца ще 
може да използва “crosshair mode” на курсора. 

 Задържането на курсора върху елементи от графиката, за кратък интервал от 
време, ще покаже параметрите на тези елементи. 

 
B. Управление чрез клавиатура  

 Home- Измества графиката до последният възможен бар. 

 End- Измества графиката до първият възможен бар. 

 Page Up- Измества графиката с един прозорец напред. 

 Page Down- Измества графиката с един прозорец назад. 

 Ctrl+ I- Отваря прозорец със списък на индикаторите. 

 Ctrl+ B- Отваря прозорец със списък на обектите. 

 Alt+1- Показва графиката като поредица от барове. 

 Alt+2- Показва графиката като поредица от свещи. 
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 Alt+3- Показва графиката като начупена линия. 

 Ctrl+ G- Показва/ скрива осите на графиката. 

 “+”- Приближава графиката. 

 “-“- Отдалечава графиката. 

 F12- Скролва графиката бар след бар. 

 F8- Отваря прозореца със свойства на графиката. 

 Backspace- Изтрива последният добавен обект. 

 Delete- Изтрива всички избрани обекти. 

 Ctrl+ Z- Отменя изтриването на последния обект. 
 

5. Възобновявайте вече изтрити графики 
След като бъдат употребявани известно време част от графиките на даден търговец 
ставват ненужни. Изтриването на графика става чрез стартиране на команда “Close” от 
“File” менюто или чрез натискане на бутони “Ctrl+F4”. Всички изтрити графики биха 
могли да бъдат запаметени ако е активирана опцията “Save deleted charts to reopen” от 
настройките на търговския терминал. Това позволява повторно да бъдат използвани 
графики който са били предишно сметнати за ненужни или пък изтрти по погрешка. За 
да отворите отново изтрита графика стартирайте команда “Open Deleted” от подменю 
“File” и изберете графиката според символа който ви трябва. 
 

6. Използвайте шаблони 
Търговският терминал има предварително заложени шаблони по който могат да бъдат 
настроени графиките на всички символи. Всички шаблони се съхраняват в 
директорията /Profiles/Templates. Всеки един начин по който търговеца си организира 
изгледа на дадена графика би могъл да бъде запазен като шаблон и евентуално 
приложен на друг символ. За опериране със шаблони- “Templates” от “Charts” менюто. 
Друго преимущество на платформата е възможността да бъдат запазвани Профили. 
Търговския профил е цялостното оформление на работния плот на терминала, това 
включва графики (номер, големина и символ) и тяхното местоположение. Всички 
профили се съхраняват в директория /Profiles/ Charts.  
 

X. Търговия 
 
Основното правило за успешна търговия на финансовите пазари е да се купува по-
евтино и да се продава по-съпо. Основната задача на търговската 
платформа/клиентския терминал е да предостави на клиента възможността да 
извършва операции по покупка ипродажба. 
 

1. Основни принципи 
Преди да започнете да изучавате търговските функции на платформата, нека да 
разгледаме трите основни понятия: поръчка, сделка, позиция: 

 Поръчка (order) – заявка от клиент към брокер да закупи или продаде финансов 
инструмент. Има два основни вида поръчки: пазарна и чакаща. Освен тях има две 
специализирани поръчки: Stop Loss и Take Profit; 

 Сделка (deal) – сделката е търговския обмен (покупка или продажба) на финансов 
инструмент. Покупката се извършва по цена на търсене (Ask/Купи), а продажбата 
се извършва по цена на предлагане (Bid/Продай). Сделка може да бъде отворен 
акато резултат от изпълнение на пазарна поръчка или задвижване на чакаща 
поръчка. Трябва да се има предвид, че в някой случай, изпълнението на поръчка 
може да се осъществи в сключването на няколко сделки; 
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 Позиция (position) – позицията е търговско задължение, количеството на 
притежаваните или заетите финансови инструменти. Дълга позиция представлява 
покупката на финансов инструмент, с очакването неговата цена да се повиши. Къса 
позиция е заемането на финасов инструмен и неговата продажба, с очакването 
неговата цена да падна, скед което да бъде купен отново и по-ниска цена и 
върнат. На една сметка може да съществува само една позиция за един финансов 
инструмент; 

 

2. Основна схема на търговските операции 
 От клиентският терминал, се изпраща поръчка към брокера да сключи сделка със 

специфични параметри; 

 На сървъра се прави проверка за коректността на поръчката (коректност на цените, 
възможни средства по сметката и т.н.); 

 Поръчките, който са преминали проверката се изпращат към търговския сървър, 
след което поръчката може да бъде: 

 Изпълнена (автоматично или от дилър); 

 Отменена поради изтичане на давност; 

 Отказана (поради недостатъчно средства по сметката, поради несъвместимост с 
пазарните оферти, от дилър); 

 Отменена от трейдъра; 

 Изпълнението на пазарна поръчка или задействането на чакаща поръчка става 
чрез сключването на сделка; 

 Ако няма отворени позиции за даден символ, сключването на сделка става чрез 
отварянето на позиция. Ако има отворена позиция за даден символ, сключването 
на сделка води до увеличаване или намалчване на обема на позицията, или 
нейното затваряне или обръщане. 

 

3. Видове поръчки 
Търговската платформа позволява да се правят заявки и да се заяви на брокера 
изпълнение на търговски операции. Още повече платформата позволява да се 
контролират и управляват отворените позиции. За тази цел се използват няколко вида 
търговски поръчки. “Поръчка” е инструкцията на клиента към компанията брокер да 
изпълни търговска операция. В платформата поръчките са разделени на два основни 
вида: пазарни и чакащи. Освен тях са възможни “stop loss” и “take profit” поръчки. 
 
A. Пазарна поръчка 
Пазарната поръчка е инструкция към брокерската комапния да купи или продаде 
инструмент. Изпълнението на тази поръчка предствалява сключването на сделката. 
Цената на сделката зависи от вида на изпълнението, което от своя страна зависи от 
вида инструмент. Основно един финансов инструмент се купува по цеба Ask/Купува и 
се продава по цен Bid/Продава. 
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B. Чакаща поръчка 
Чакащата поръчка е инструкция към брокерската комапния да купи или продаде 
инструмент при предварително установени бъдещи условия. Възможни са следните 
видове чакащи поръчки: 
 

 Buy Limit – заявка за покупка по цена купува, която е равна или по-добра от тази 
определена в поръчката. Текущото ниво на цената е по-високо от стойността в 
поръчката. Обикновено тази поръчка се прави в очакване, че цената на 
инструмента, паднала до определно ниво, ще се повиши; 

 Buy Stop – заявка за покупка по цена купува, която е равна или по-добра от тази 
определена в поръчката. Текущото ниво на цената е по-ниско от стойността в 
поръчката. Обикновено тази поръчка се прави в очакване, че цената на 
инструмента, достигнала до определено ниво, ще продължи да се покачва; 

 Sell Limit – заявка за продажба по цена продава, която е равна или по-добра от 
тази определена в поръчката. Текущото ниво на цената е по-ниско от стойността в 
поръчката. Обикновено тази поръчка се прави в очакване, че цената на 
инструмента, повишила се до определено ниво, ще падне; 

 Sell Stop - заявка за продажба по цена продава, която е равна или по-добра от тази 
определена в поръчката. Текущото ниво на цената е по-високо от стойността в 
поръчката. Обикновено тази поръчка се прави в очакване, че цената на 
инструмента, достигнала до определено ниво, ще продължи да пада; 

 Buy Stop Limit – това е комбинация от първите две – stop поръчка за buy limit. 
Веднага щом бъдещата цена купува достигне стойността определена в поръчката, 
ше бъде поставен Buy Limit на нивото, определено в поръчката. Сегашната цена е 
по-ниска от нивото, достигайки до което, чакащата поръчка ще се активира. 

 Sell Stop Limit – предствлява stop поръчка Sell Limit. Веднага щом бъдещата цена 
продава достигне стойността определена в поръчката, ше бъде поставен  Sell Limit 
на нивото, определено в поръчката. Сегашната цена е по-висока от нивото, 
достигайки до което, чакащата поръчка ще се активира. 
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C. Take Profit 
Take profit поръчката е преднанзначена за получаване на печалба, когато цената на 
инструмента е достигнала определено ниво. Изпълнението на тази поръчка 
представлява цялостно затваряне на отворената позиция. Винаги е свързана с отворена 
позиция или чакаща поръчка. Поръчката може да бъде заявена само заедно със 
пазарна или чакаша поръчка. Терминалът проверява дългите позиции с цена продава, 
за да изпълни параметрите на поръчката. 
 
D. Stop Loss 
Тази поръчка се използва за да намалят евентуалните загуби, ако цената на 
инструмента започне да се движи в неподходящя посока. Ако цената на инструмента 
достигне определено ниво, цялата позиция ще се затвори автоматично. Винаги е 
свързана с отворена позиция или чакаща поръчка. Поръчката може да бъде заявена 
само заедно със пазарна или чакаша поръчка. Терминалът проверява дългите позиции 
с цена продава, и късите позиции с цена купува, за да изпълни параметрите на 
поръчката. 
 

 Take Profit и Stop Loss нивата се поставят за дадена позиция според последната 
поръчка (пазарна или задвижена чакаща поръчка). С други думи, за всяка нова 
поръчка за същата позиция, важат нивата от последната поръчка; 

 За да се поставят автоматично stop нивата, следвайки движението на цените, се 
използва Trailing Stop; 

 Задействането на Take Profit и Stop Loss означава напълно затваряне на позицията; 
 

4. Видове изпълнение 
 
A. Instant Execution 
При този вид поръчката е изпълнена по цената предложена на брокера. Терминалът 
автоматично попълва текушите цени в поръчката. Ако брокера приеме цените, 
поръчката ще бъде изпълнена. Ако не ще се появи т.н. “Requote” (рекотиране). 
 
B. Request Execution 
При този вид , поръчката се изпълнява по предишни цени получени от брокера. Цените 
за определена пазарна поръчка се заявяват от брокера преди да се изпрати поръчката. 
След като ценита са получени, изпълнението на сделката на дадената цена може бъде 
съответно потвърдена или отхвърлена. 
 
C. Market Execution 
При този вид брокера взима решение за цената по която ще се изпълни сделката без 
допълнително обсъждане с трейдъра. Изпращането на поръчката в този вид означава 
предварително съгласие за нейното изпълнение. 
 
D. Exchange Execution 
При този вид търговските операции се изпращата към външна търговска система. 
Търговските операции се изпълняват по цени на текущи пазарни оферти. 
 
Видовете изпълнение на поръчките се определят от компанията брокер. 
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5. Състояние на поръчките 
 
След като поръчката е оформена и изпратена до търговския сървър, обикновено 
преминава през следните етапи: 

 Started – проверява се коректността на поръчката, но все още не е приета от 
брокера; 

 Placed – дилър приема поръчката; 

 Partially filled – поръчката е изпълнена частично; 

 Filled – поръчката е изпълнена изцяло; 

 Canceled – поръчката е отменена от клиента; 

 Rejected  - поръчката е отхвърлена от дилър; 

 Expired – поръчката е с изтекла давност; 
 
Състоянието на поръчките може да се види в директорията “History” на модула 
“Toolbox”. Състоянието на чакащите поръчки, който не са задействани поръчките може 
да се види в директорията “Trade” на модула “Toolbox” 

 

6.  Метод на изпълнение 
 
С изключение на общите правила, наложени от брокера, за търговията могат да се 
посочат допълнителни условия ор прозореца за правене на поръчка. 
 

 Fill or Kill - означава, че дадена сделка може да бъде изпълнена само при 
определен обем и цена равна или по-добра от посочената в поръчката. Ако 
необходимия обем на инструмента не е налице в момента, поръчката няма да се 
изпълни. Опцията е автоматично приложена при “Instant” и “Request” видове на 
изпълнение; 

 Immediate or Cancel - означава, че инвеститора се съгласява да изпълни сделка с 
максималния възможен обем на пазара при цена равна или по-добра от 
посочената в поръчката. Не се правят допълнителни поръчки при недостатъчен 
обем. Опцията е приложима само когато вида на изпълнение е “Market” или 
“Execution”, в зависимост от настройките на инструмента на сървъра; 

 Return - означава, че инвеститора се съгласява да изпълни сделка с максималния 
възможен обем на пазара при цена равна или по-добра от посочената в поръчката. 
При недостатъчен обем се появява допълнителна заявка при цена определена ва 
поръчката. Опцията се прилага само при чакащи поръчки; 
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7. Следящ стоп 
 
“Stop Loss” създаден за да ограничава загубите, когато цената на даден символ тръгне 
в неподходяща посока. Ако позицията се превърне в печеливша “Stop Loss” нивото 
може да се измести до нулево ниво. За да се автоматизира този процес, е създаден 
“Trailing Stop”. Този инструмент е изключително полезен, когато цените се изместватъ 
силно в една и съща посока или не е възможно да се наблюдава пазара 
продължително поради някаква причина. 
 
“Trailing Stop” винаги е прикачен към отворена позиция или чакаща поръчка. Той 
работи във клиентския терминал, а не в сървъра, като “Stop Loss” например. За да се 
приложи “Trailing Stop” трябва да се натисне команда “Trailing Stop” от меню “десен 
бутон” на мишката. 
 

 
След в появилия се прозорец изберет необходимата дистанция между “Stop Loss” 
нивото и сегашната стойност. Ако натиснетe бутона “ Custom” се появява следния 
прозорец. 
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Оттук може ръчно да се настройва “Trailing Stop”. 
За всяка отворена позиция или чакаща поръчка може да се приложи само един 
“Trailing Stop”. 
 

8. Схема на “Trailing Stop” операциите. 
 

 Когато дойдат нови котировки, терминалът проверява дали отворената позиция е 
печеливша;  

 Веднага щом печалбата в пунктове стане равна или по-голяма от посоченото, се 
генерира автоматична команда за поставяне на “Stop Loss” на посочената 
дистанция от сегашната цена; 

 Ако движенията на цените увеличат печалбата на позицията, “Stop Loss” нивото 
автоматично се мести с движението на цената; 

 Ако печалбата на позицията се намали, поръчката не се модифицира, а 
автоматично се фиксира печалбата на позицията; 

 Ако се постави “Stop Loss” на позиция, той се движи нагоре заедно с 
увеличаването на печалбата, и остава непроменен при намаляване на печалбата; 
 

 Когато се задвижи чакаща поръчка, “Trailing Stop” на текущата позиция на 
същия символ се пренастройва спрямо този на поръчката; 

 Ако е направена сделка вследствие задвижване на чакаща поръчка в обратна 
посока на текущата позиция, или има по-малък или същия обем, тогава “Trailing 
Stop” не се пренастройва; 

 
С всяка автоматична модификация на “Stop Loss” се появява съобщение в директория 
“Journal”. 
“Trailing Stop” работи в клиентския терминал, а не на сървъра (като SL и TP). За това той 
няма да работи, за разлика от SL и TP, ако терминала е изключен. Втози случай ще е 
активно само “Stop Loss” нивото настроено в “Trailing Stop”. 
За една позиция “Trailing Stop” се задейства не по-често от един път за 10 секунди. 
 

XI. Търговска дейност 
 
В клиентския терминал, търговската дейност е свързана с формирането на различни 
видове поръчки и изпращането им за изпълнение от брокер, както и с управлението на 
текущите позоции чрез модифицирането и затварянето им. Търговската платформа 
Meta Trader 5 предлага много възможности за осъществяване на търговия. 
 

1. Отваряне и затваряне на позиции 
 
Отварянето на позиция или влизането в пазара е първичното купуване или продаване 
на определено количество финансов инструмент или инструменти. В търговската 
платформа това става чрез поставянето на поръчка, която приключва със сделка. 
Позиция може да бъде отворена също и чрез задействането на чакаща поръчка. След 
това за да се извлече печалба от разликата в курсовете, позицията трябва да се 
затвори. За де се затвори позиция, се извършва противоположна на първата търговска 
операция. Дадена позиция може да се затвори пълно или частично, в зависимост от 
обема на противоположната операция. 
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В прозореца за правене на поръчки могат да се изберат следите видове на изпълнение: 

 Instant Execution; 

 Request Execution; 

 Market Execution; 

 Exchange Execution; 
 
A. Instant Execution 
При този вид пазарната поръчка е изпълнена по цената предложена на брокера. 
Терминалът автоматично попълва текушите цени в поръчката. 
 
a) Отваряне на позицията 
Изберет инструмент от меню “Symbol” на прозореца за поръчки, след което изберете 
“Instant Execution” от менюто “Type”. 
 

 
Трябва да бъдат попълнени следните параметри: 
Volume – обем на поръчката в лотове; 

 Stop Loss – “Stop Loss” нивата в цени или брой пунктове от цената определена в 
поръчката, в зависимост от настройките на платформата. Ако полето съдържа 0, 
поръчката няма да се постави; 

 Take Profit – “Take Profit” нивата в цени или брой пунктове от цената определена в 
поръчката, в зависимост от настройките на платформата. Ако полето съдържа 0, 
поръчката няма да се постави; 

 Comment – текстов коментар към поръчката. Максималната дължина е 31 
символа; 

 Deviation – отклонение от определена в поръчката сена, до което трейдъра се 
съгласява. Колкото по-голямо е отклонението, толкова по-малка е вероятността да 
се получи рекотиране. Ако отклонението е по-малко или равно на този параметър, 
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поръчката се изпълна без нотификация. В противен случай брокера връща нови 
цени, по който поръчката може да се изпълни; 

 
След като са попълнени всички необходими полета, трябва да се натиснат бутоните 
“Sell” или “Buy”. 
 
b) Рекотиране 
Ако по време на изпълнението на сделката цената на инструмента се измени повече от 
отбелязаното меню “Deviation” (отклонение), дилъра или сървъра могат да отменят 
поръчката и да предложат нови цени на инвеститора. В такъв случай се появява 
съобщение в прозореца за поръчки. 
 

 
Ако трейдъра е съгласен с новите цени, трябва да се натисне бутона “Accept” за да се 
сключи сделка. В противен случай се натиска бутон “Reject”. 
 
Новите цени са ваидни само няколко секунди. През това време трябва да се вземе 
решение. 
 
Затваряне на позиция 
За да затворите напълно отворена позиция е необходимо да натиснете бутона “Close 
position”, десен бутон на мишката върху съответната позиция в директорията “Trade”. 
След това на прозореца за поръчки се появява бутона “Close buy…”. 
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Съществува и още един начин за бързо затваряне на отворените позиции и премахване 
на чакащи поръчки, чрез само едно натискане на бутона на мишката. 
 
Натиснете „Х“ в колонката „Печалби“ в прозореца търговия, за да затворите 
определена позиция или да премахнете чакаща поръчка.  
 

 
 
Ако опцията „One-click търговия“ е включена в настройките на терминала, позицията 
ще бъде затворена незабавно на сегашната цена (чакащата поръчка ще бъде изтрита) . 
Ако опциаята не е активирана или бързото затваряне не е възможно (например за 
инструменти, които имат включен Request Execution), ще бъде отоврен стандартен 
прозорец за затваряне на позицията (или премахване на поръчката). 
 
За да активирате „One-click търговията“ отворете „Настройки“ от Главното меню и 
натиснете „Опции“. След това натиснете върху раздела „Търговия“ и 
маркирайте/демаркирайте полето до опцията. 
In order to enable “One-click trading” open the “Tools” from the Main menu and click 
“Options”. Then click on the “Trade” tab and tick/untick the box next to it. 
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B. Request Execution 
При този вид цените трябва да са заявени от брокера, преди да се изпълни операцията. 
 
a) Отваряне на позицията 
Изберет инструмент от меню “Symbol” на прозореца за поръчки, след което изберете 
“Request Execution” от менюто “Type”. 
 

 
 
За да се получат цените трябва да се натисне бутона “Request”, след което ще се появят 
“Buy” и “Sell” бутоните. Предложените котировки след заявката ще бъдат валидни само 
няколко секунди. Ако инвеститора не вземе решение през това време, “Buy” и “Sell” 
бутоните ще се скрият отново. 
 
b) Затваряне на позиция 
За да затворите напълно отворена позиция е необходимо да натиснете бутона “Close 
position”, десен бутон на мишката върху съответната позиция в директорията “Trade”. В 
появилия се прозорец отново трябва да се натисне бутона “Request”, след което ще се 
появят “Buy” и “Sell” бутоните, както и появява бутона “Close buy…” 
 

Натискането на бутона напълно ще затвори отворената позиция при предложената 
цена. Бутоните са валидни няколко секунди, през кийто трябва да се вземе решение. 
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C.  Market Execution 
При този вид инвеститора се съгласява да изпълни сделката по цена предложена от 
брокера. 
 
a) Отваряне на позицията 
Изберетe инструмент от меню “Symbol” на прозореца за поръчки, след което изберете 
“Маркет Execution” от менюто “Type”. 

 
Fill Policy – менюто съдържа опциите “Fill or Kill”, “Immediate or Cancel”, “Return”. 
 
Опцията “Fill or Kill” означава, че дадена сделка може да бъде изпълнена само при 
определен обем и цена равна или по-добра от посочената в поръчката. Ако 
необходимия обем на инструмента не е налице в момента, поръчката няма да се 
изпълни. Опцията е автоматично приложена при “Instant” и “Request” видове на 
изпълнение. 
 
Опцията “Immediate or Cancel” означава, че инвеститора се съгласява да изпълни 
сделка с максималния възможен обем на пазара при цена равна или по-добра от 
посочената в поръчката. Не се правят допълнителни поръчки при недостатъчен обем. 
Опцията е приложима само когато вида на изпълнение е “Market” или “Execution”, в 
зависимост от настройките на инструмента на сървъра. 
 
Опцията “Return” означава, че инвеститора се съгласява да изпълни сделка с 
максималния възможен обем на пазара при цена равна или по-добра от посочената в 
поръчката. При недостатъчен обем се появява допълнителна заявка при цена 
определена ва поръчката. Опцията се прилага само при чакащи поръчки. 
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b) Затваряне на позиция 
За да затворите позицията е необходимо да натиснете бутона “Close position”, десен 
бутон на мишката върху съответната позиция в директорията “Trade”. След това на 
прозореца за поръчки се появява бутона “Close buy…”. 

 
Натискането на този бутон напълно затваря отворената позиция. 
 
D.  Exchange Execution 
При този вид търговските операции се изпращата към външна търговска система. 
 
a) Отваряне на позицията 
Изберетe инструмент от меню “Symbol” на прозореца за поръчки, след което изберете 
“Exchange Execution” от менюто “Type”. 
 

 
Price – цена за изпълнение на операцията. Позволявайки опцията “Use market price” 
означава, че вие се съгласявате да най-добрата възможна текуща цена на пазара за 
изпълнение на заявената операция. Ако не позволите опцията, то тогава трябва да 
определите ваш собствена цена. В този случай операцият ще сеизпълни, ако има 
оферти на посочената цена на пазара.  
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b) Затваряне на позиция 
За да затворите позицията е необходимо да натиснете бутона “Close position”, десен 
бутон на мишката върху съответната позиция в директорията “Trade”. След това на 
прозореца за поръчки се появява бутона “Close buy…”. 
 

 
E.  Модифициране на позиции 
 
Модифициране на позиция означава настройването на “Stop Loss” и “Take Profit” 
нивата.  
 
Има няколко начина за настройване на stop нивата. 
Ако има отворена позиция за даден символ, и се направи нова поръчка за същия 
символ “Stop Loss” и “Take Profit” нивата ще бъдат заместени с тези за новата поръчка; 
Stop нивата могат да бъдат променеи чрез модифицирането на позиция; 
Stop нивата могат да бъдат променеи чрез графиката на даден символ; 
 
a) Модификация на позиция 
 
За да се модифицира дадена позиция е необходимо да се натисне бутона “Modify or 
delete” от меню “десен бутон” на мишката в директория “Trade” на модула “Market 
watch”. След това ще се появи следния прозорец: 
 

В този прозорец за възможни два варианта на за модифициране на нивата. 

 Задават се стойности на нивата директно в на “Stop Loss” и “Take Profit” полетата; 

 Задават се стойности на нивата като номер на пунктове от цената на отваряне на 
позицията; 
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За да се променят stop нивата, натиснете бутона “Modify”. 
 

 Бутона “Modify” не е активен, ако “Stop Loss” и “Take Profit” не са настроени 
коректно. Условията около настройките на stop нивата са определни от брокера и 
са упоменати в характеристиките на съответния символ (Symbol properties); 

 Двойно натискане на бутона на мишката върхи прозореца за модифициране на 
позиция показва или скрива “tick” графиката. 

 
b) Управление на stop нивата от графика. 
 
За да могат да се модифицират “Stop Loss” и “Take Profit” нивата от графиката, трябва 
да е активирана опцията “Show trade leves” от настройките на графиката. 
За се модифицират нивата натиснете левия бутон на мишката върху тях, задръжте и ги 
преместете към необходимото ниво (Drag’n’Drop). 
 

След това се отваря прозорец за по прецизна обработка. 
 
c) Поставяне на Stop нива от менюто “десен бутон”. 
 
Stop нивата могат да се променят и от меню “десен бутон” върху графиката на 
отворената позиция. 
 

  
Стойностите са в зависимост от положението на показалеца на мишката върху 
ценовата скала на графиката. В зависимост от цената на отваряне на позицията и 
нейната посока се появяват команди за “Stop Loss” и “Take Profit”. 
След това се появява прозореца з модифициране на поръчка, където цените могат да 
се коригират ръчно. 
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2.  Поствяне на чакащи поръчки 
 
За да се постави чакаща, трябва да се избре един от следните варианти: 

 Натиснете десен бутон на мишката върху избрания символ от модула “Market 
watch” и изберете “ New order”; 

 Натиснете клавиш “F9”; 

 Изберете “New order” от падащото меню “Tools”; 
 
В появилия се прозорец за нова поръчка изберете “Pending order” в полето “Type”: 
 

 
Могат да се въведат следните параметри за чакаща поръчка: 
 

 Type – изберете вида на чакащата поръчка; 

 Volume – обем на поръчката в лотове; 

 Price – цена на задвижване на чакащата поръчка. За stop и limit поръчки, цената по 
която ще бъдат поставени е определена. За stop-limit поръчки това е цената на 
задействане на поръчката и поставяне на limit поръчки в нивото определено в 
полето “Order price”; 

 Order price – това поле е активно само за stop limit поръчки. Това е цената, по 
която е поставена limit поръчка, когато stop limit поръчка се задейства; 

 Stop Loss – Stop Loss нивото. Ако това поле съдържа 0, няма да се постави 
поръката; 

 Take profit – Take Profit нивото. . Ако това поле съдържа 0, няма да се постави 
поръката; 

 Expiration – условията по изтичането на поръчката: 
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 GTC (Good Till Canceled) – поръяката е в “опашката” докато не се премахне 
ръчно; 

 Today – поръчката е активна само през настоящия търговски ден; 

 Specified – поръчката е активна до датата отбелязана е полето “Expiration Date”; 

 Specified day – поръчката е активна до 00:00ч. На определения ден. Ако това 
време се падне извън търговска сесия, изтичането на поръчката ще се 
осъществи в най-близкото търговско време; 

 Expiration date – в това поле е посочено изтичането на поръчката, ако в полетата 
Specified или Specified day са посочени усливия на изтичане; 

 Comment – текстов коментар към поръчката. Максималната дължина на 
коментара е 31 символа; 

 Бутонът “Place” е неактивен, ако някои от параметрите са некоректни; 

 Stop Loss и Take Profit се задействат само за отворени позиции, не за чакащи 
позиции; 

 Ако “Fill Policy” и “Expiration” полетата са неактивни, означава че са деактивирани 
от сървъра; 

 Коментар към поръчка може да бъде променен от брокер или сървър; 
 
A. Поставяне на чакаща поръчка от графика. 
 
Чакащи поръчки могат да се поставят от меню “десен бутон” върхи графиката. 

 
 
Необходимо е да се постави показалеца на мишката на необходимото ценово ниво 
върху гтафиката и да се зададе команда за поствяне на чакаща поръчка. След това се 
отваря прозореца за поставяне на поръчка, кудето се въвеждат конкретни параметри. 
 
B.  Управление на чакащи поръчки 
 
Повреме на търговия, често се налага да се модифицира чакащата поръчка: да се 
посочи нова активираща цена, да се променят stop нива или да се промени давността. 
Това може да се направи чрез прозореца за модифицация на чакаща поръчка или 
директно на графиката. Също така поръчката може да се изтрие от същия прозорец. 
 
a) Модификация на поръчка. 
 
За да се започне модификация на чакаща поръчка, трябва да се натисне бутона “Modify 
or delete” в менюто “десен бутон” на мишката в директория Trade na модула “Market 
watch”. След това ще се появи следния прозорец: 
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За чакаща поръчка почти всички полета от прозореца могат да се модифицират. След 
като се въведат необходимите параметри се натиска  
“Modify”. 
 
Ако параметрите са въведени некоректно, бутона “Modify” става неактивен. 
 
b) Управлени ан поръчка от графика. 
 
За да могат да се модифицират чакащите поръчки от графиката, трябва да е активирана 
опцията “Show trade levels” от настройките на графиката. 
 
За чакащи поръчки има възможност да се модифицират Stop Loss и Take Profit 
поотделно, също така да се модифицира цената на поръчката с нейнита stop нива: 
За отделна модифика на stop ниво в графиката натиснете, задръжте и преместете 
показалеца на мишката донеобходимото ниво. 
За да се модифицира цялата поръчка, хванете ценовата линия. В този случай цената ще 
се придвижи заедно със stop нивата. 
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При поствяне на нивото, прозорецът за модифициране на поръчката ще се отвори за да 
се модифицира по-прецизно. 
 
C. Изтриване на чакаща поръчка.  
 
Чакащата поръчка може да бъде изтрита от прозореца за модифициране чрез 
натискането на бутона “Delete”. Те също така могат да се изтрият автоматично, когато е 
достигнато времето, отбелязано в полето “Expiration”. Ако се изтрие, чакащата поръчка 
ще бъде маркирана като “Canceled” в директория “History” на модула “Market Watch”. 
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