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Въведение
Най-популярната в световен мащаб платформа за форекс търговия MetaTrader 5 вече е
достъпна безплатно за iPhone и iPad. С MetaTrader 5 за iOS вие можете да контролирате
сметката си, да търгувате на финансовите пазари и да използвате технически
индикатори за пазарен анализ.
Търговия
 Котировки в реално време за финансови инструменти
 Пълен набор търговски поръчки, включително чакащи поръчки
 Поддръжка на всички въдове изпълнение на поръчките
 Пълна история на търговията
Технически анализ
 Интерактивни графики в реално време с опция за приближение и прелистване
 30-те най-популярни технически индикатори: Average True Range, Bollinger
Bands, Commodity Channel Index, Envelopes, Force Index, MACD, Momentum,
Money Flow Index, Moving Average, Moving Average of Oscillator, Relative Strength
Index, Standard Deviation, Stochastic Oscillator and Williams' Percent Range, и др.
 7 времеви интервала: M1, M5, M15, M30, H1, H4 и D1
 3 вида графики: Bars, Japanese Candlesticks и Broken Line
Лекота на използване
 Удобен потребителски интерфейс
 Нива и обеми на търговия на графиката
 Офлайн режим (цени, графики, текущи позиции и цялата история на
търговията)
 Минимален трафик
 Поддръжка на push уведомления изпратени от PC версията на платформата или
от MQL5.community услугата; следене на историята на уведомленията.
Свалете мобилната платформа MetaTrader 5 за iPhone и търгувайте на форекс пазара,
както и на други финансови пазари от всяка точка на света. Сега най-популярната
платформа за търговия е вече в джоба ви.

I. Първи стъпки
За да започнете да търгувате от своето мобилно устройство, изтеглете и инсталирйте
MetaTrader 5 апликацията от iTunes или AppStore на вашя iPod Touch / iPhone / iPad.
Апликацията функционира на iPhone 3G/3GS/4, iPod
Touch и iPad, който поддържат iOS 4.0 или по-нова
версия . Платформата MetaTrader 5 за iPhone изисква
мобилна интернет връзка или Wi-Fi.
След инсталацията стартирайте апликацията чрез
натискане на бутона иконата
на екрана. След
което ще се отвори следният прозорец:
Версията на апликацията е показана в долната част на
прозореца.
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Препоръчително е да обновявате версията на арликацията редовно, което ще
осигурява подобрени функции и по-добра стабилност.
Влезте в сметка/Отворете демо сметка
С първото стартиране на апликацията ще ви бъдат предложени следните опции:



Влезте със съществуваща демо сметка — изберет тази опция, ако имате
съществуваща сметка.
Отворете демо сметка — изберете тази опция, ако искате да отворите нова
демо сметка.

Намерете подробни инструкции за работа със
сметки в отделната секция.

Графичен потребителски интерфейс на апликацията
Целият интерфейс на мобилната платформа MetaTrader 5 се състои от главна работна
среда и долен панел за превключване между основните функции на апликацията:
Използвайки долният панел , вие можете да
отидете в следните секцииs:
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Котировки — прозорец със цени на
финансови инструменти.
Графика — графики и ндикатори.
Търговия — състояние на сметката и
управление на позиции и чакащи
поръчки.
История — история на търговските
операции.
Настройки — настройки на апликацията,
както и отваряне на сметки и
превключване между тях.
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II. Котировки
Използвайте тази секция за да видите цените на инструментите в реално време. За да
превключите на тази секция, използвайъе долния панел на MetaTrader 5 за iPhone.









Следната ценова информация е
показана тук:
име на финансовия инструмент
цена продава
цена купува
спред
време на последната котировка
най-ниската цена продава за текущия
ден (Low)
най-високата цена купува за текущия
ден (High)

Режим на визуализация на информацията
За да превключите между пълна и опростена визуализация на ценовата информация,
използвайте бутоните "Simple" и "Advanced" в горния край на екрана. В режима
"Advanced" е показана детайлна информация за инструмента: спредове, време, наивисока и най-ниска цена. В режим "Simple" са показани само цена купува и цена
продава.
Списък с инструменти
За да премахнете инструмент от списука или за да смените неговото място, натиснете
бутон "Modify" в горния край на екрана. За да добавите нов инструмент натиснете
бутона

в горния край на екрана.

За да облекчите трафика, премахнете ненужните инструменти.
Прочетете повече за работата сус списука на инструментите в отделната скция.
Контекстно меню
За да отворите контекстното меню, натиснете веднъж върху един от символите.
Менюто съдържа следните команди:
 ТърговияTrade — провеждане на търговски операции със съответен символ. Този
бутон не се показва, когато няма връзка със сървъра.
 Графика — графиката на съответния символ.
 Свойства — показва свойствата на съответния елемент.
 Прекратяване — затваряне на контекстното меню.
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III. Списък с инструменти
От тази секция можете да настройвате набора от инструменти показани в раздел
„Котировки“s" tab. Можете да работите с тези инструменти с MetaTrader 5 за iPhone.
Премахване на инструменти
За да премахнете инструмент трябва да преминете в режим за настройване, като
натиснете бутон "Modify" в горната част на прозореца „Котировки“.
За да премахнете инструмент натиснете
до съответния инструмент. Цлед това
натиснете бутона „Изтрий“.
Инструмент не може да бъде премахнат, ако
към момента на премахването има отворена
позиция, чакаща поръчка или отворена
графика на съответния инструмент.
Местене на инструменти
За
да
промените
подредбата
на
инструментите, трябва да влезете в режим за
настройване на списъка с инструменти, като
натиснете бутон "Modify" в горната част на
прозореца „Котировки“. След това натиснете
срещу съответния инструмент, задръжте и
преместете инструмента на желаното място.

Добавяне на инструменти
За да добавите нов инструмент натиснете

горната част на прозореца „Котировки“.

Изберете група инструменти.За да намерите
бързо желания инструмент използвайте
полето за търсене в горната част на
прозореца.
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За да добавите инструмент, натиснете
срещу съответния инструмент. След като
приключите с добавянето, натиснете бутон
"Done".

Свойства на инструментите
В този прозорец са показани условията за търговия с инструментите. Можете да
отидете в този прозорец чрез командата "Settings" в контекстното меню на прозореца
„Котировки“.
В този прозорец е показан следният набор от парамети настроени от конкретния
брокер:
Име и описание на инструмент — името
на инструмента и кратко описание.
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Спред — спредът в пунктове. Ако
спредът е плаващ, то е упоменато
(плаващ).
Цифри — брой цифрите след
десетичната запетая в цената на
инструмента.
Нива на стопове — ценови
диапазохн (в точки) от сегашната
цена, в който не могат сда се
поставят Stop Loss, Take Profit и
чакащи поръчки. Ако се постави
поръчка в този диапазон, сървърът
ще върне съобщение за некоректни
параметри и няма да приеме
порчката.
Размер на лота — брой единици от
инструмент в един лот.
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Валутен маржин — валутата, в която се изчисляват маржин изискванията.
Валута на печалба — валута, в която се изчислява печалбата от търговията със
съответния инструмент.
Изчисление — използван метод за изчисление на печалбата (Форекс, ДЗР,
Фючърс, ДЗР Индекс, ДЗР Ливъридж).
Търговия — режим на търговия (пълен достъп, само покупка, само продажба,
замо затваряне). Също така търговията може да буде напълно забранена.
Видове поръчки — видовете поставени поръчки:
Валидна за деня (Good till today) включително SL/TP — поръчки, който са
валидни в рамките на турговския ден.В края на деня всички нива на Stop Loss и
Take Profit,както и яакащите поръчки се изтриват.
Валидна до отмяна (Good till canceled) — чакащите поръчки се запазват при при
настъпването на нов ден.
Валидна за деня (Good till today) без SL/TP — при нов ден само чакащите
поръчки се изтриват, Stop Loss и Take Profit нивата се запазват.
Минимален обем — минималният обем на сделката със съответния инструмент.
Максимален обем — максималният обем на сделката със съответния
инструмент.
Стъпка — минимална стъпка за промяна на обема.
Вид суап — вида на изчисление на суапа:
В точки — определн размер в точки от цената на инструмента.
В базова валута — определн размер в базовата валута на инструмента.
В маржин валутата — определн размер в маржин валутата на инструмента.
В депозитната валута — определн размер в депозитната валута на инструмента.
Като процент от текущата цена — определен процент от цената на инструмента
към момента на изчисление на суапа.
As a percentage of the open price — като процент от цената на отваряне на
съответната позиция.
В точки, повторно отваряне по цена на затваряне — в края на деня позицията се
затваря. На следващия ден тя отново се отваря по цена затваря от предишния
ден +/- определн брой точки.
В точки, повторно отваряне по цена купува — в края на деня позицията се
затваря. На следващия ден тя отново се отваря по цена купува +/- определн
брой точки.
Дълъг суап — съап за дълга позиция.
Къс суап — суап за къса позиция.
3-дневен суап — ден от седмицата, когато се начислява 3-дневен суап.

Долната част показва информация за котировките и търговските сесии за конкретния
инструмент.
Настройките на инструментите имат режим на изглед.

www.eurofinance.bg
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IV. Графика
Графиката показва ценовото изменение във времето. Вие можете да прилагате
различни налични индикатори към графиката, като така анализирате пазара. За да
отидете на този раздел, използвайте долния панел на MetaTrader 5.
Отваряне на графика
За да отворите графиката на финансов
инструмент
задействайте
командата
"Графика" в раздел "Котировки".
Има лимит за
информацията за
дълбочината на цената, която може да
бъде показана в мобилната версия на
MetaTrader 5 за iPhone. В зависимост от
вашето устройство, можете да виждате
2,000 бара и повече. В момента, в който
лимитът е достигнат, се показва
уведомление за достигнат лимит на
дъното на графиката.

Времеви интервали на графиката
В MetaTrader 5 за iPhone, можете да
използвате 7 времеви интервали на
графиката: от 1 минута (M1) до 1 ден (D1).
Можете
да
превключвате
между
времевите интервали от горната част на
графиката. Натиснете бутона с текущия
период. Това ще отвори меню с опции за
времеви интервали:

www.eurofinance.bg

8

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

Управление на гафиката
Потребителят може да извършва следните операции по графиката:
 Прелистване — за да прелиствате графиката, натиснете дисплея и издърпайте
наляви или надясно.
 Мащаб — за да приближите, поставете два пръста един до друг върху графиката,
след което раздалечете пръстите си. За да отдалечите, поставете два пръста в
различните кркща на графиката, след което приближете пръстите си един към
друг.
 Използване на индикатори — за да добавите или премахнете индикатор от
графиката, натиснете
в горната част на графиката или използвайте
командата "Индикатори" в контекстуалното меню.
Режим-пълен екран — режимът се активира автоматично, когато завъртите
вашето устройство хоризонтално. След това можете да избирате мжду режимпълен екран или нормален режим, като натиснете върхи графиката.
Смяна на вида на графиката — възможни за три вида графики. За да
превключвате между тях, използвайте следните комнади от горната част на
прозореца:






— Показва графиката като поредица от барове(решетки).



— Показва графиката като поредица от Японски свещи.



— Показва графиката като начупена линия.



Настройки — за да отворите настройките на графиката, натиснете
в горната
част на прозореца или използвайте командата "Настройки" в констектното меню.

Контекстно меню
Контекстното меню на този раздел съдържа следните команди:





Търговия — извършване на търговски операции със съответния инструмент.
Този бутон не е активе, когато няма връзка със сървъра.
Индикатори — управление на индикатори на текущата графика.
Настройки — настройки на графиката.
Прекратяване — затваряне на контекстното меню.

www.eurofinance.bg
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V. Индикатори за Технически Анализ
Техническият индикатор е математическо изражение на цената на финансво
инструмент и/или обеми насочени към прогнозиране на бъдещи ценови изменения.
Решения за това как и кога да се отвори или затвори позиция може да се направи на
базата на сигнали от техничеслия индикатор. Според техните функционали свойства,
индикаторите могат да се разделят на две
групи: трендови индикатори и осцилатори.
Трендовите индикатори помагат да се
определи ценовата посока и да се определи
момента на обръщане на посоката на
момента или със закъснение.. Осцилаторите
позволяват да се определят точките на
обръщане предварително или на момента.
MetaTrader 5 за iPhone/iPad предоставя 30
индикатора. Те са разделени на следните
групи:
 Трендови индикатори
 Осцилатори
 Обемни индикатори
 Индикатори на Bill Williams
Технически индикатор може да бъде
поставен в отделен прозорец със собствена
вертикална скала (например MACD) или
приложен директно върху графиката (като
Moving Average). Всеки индикато има
специфичен набор от параметри.
Управление на индикатори
За да отидете на страницата за управление на индикатори, натиснете
при
отворена графика или използвайте командата "Индикатори" в контекстното меню.
Добавяне на индикатори
За да добавите индикатор, натиснете
съответната графика.

на

Ако индикаторите са приложени само на основната
графика или не са приложени въобще, прозорецът
предоставя опции за добавяне/премахване на
индикатори само за основната графика.
От бутона

можете да изберете индикатор:

Изберете някой от показаните индикатори.
Подробно обяснение на всички възможни
индикатори може да намерите в секциите
"Трендови индикатори", "Осцилатори", "Обемни
индикатори" и "Bill Williams индикатори".

www.eurofinance.bg
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След като изберете индикатор се отваря прозорец с неговите свойства.

Определете необходимите настройки, след което натиснете "Done".
Премахване на индикатори
Има няколко начина за премахване на индикаториr:
Натиснете бутон Modify в горния десен ъгъл. За да премахнете индикатора натиснете
, за да премахнете допълнителния прозорец натиснете
.
Преместете пръста си от ляво на дясно върху линията на индикатора. За да премахнете
индикатора, натиснете бутона "Изтрий", който се появява.

www.eurofinance.bg
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Промяна на индикатори
За да промените параметрите на индикатора, натиснете върху него в прозореца
"Индикатори" .
Настройки на индикаторите
Всеки индикатор има специфичен набор от
параметри.
Един от основните параметри е "Приложи
върху".
Индикаторите могат да се очертават на база
ценова информация и производните на
деривативите(Median Price, Typical Price,
Weighted Close), както и на базата на други
индикатори. Например,Moving Average може
да бъде конструирана на база на MACD
стойности. За да стане тов, първо поставете
MACD индикатора, след това в неговия
прозорец добавете MA. Ако изберете "Данни
от първия индикатор“, MA ще се конструира
на базата на на първия индикатор, като не е
задължително това да е MACD.

Възможни са девет варианта за конструктоиране на индикатори:
 Затваряне — базирани на цена на затваряне.
 Отваряне — базирани на цена на отваряне.
 Висока — базирани на най-високи цени.
 Ниска — базирани на най-ниски цени.
 Средна цена (ВН/2) — базирани на средни цени: (Висока + Ниска)/2.
 Типична цена (ВНЗ/3) — базирани на типична цена: (Висока + Ниска + Затваря)/3.
 Претеглена затваря (ВНЗЗ/4) — базирани на средно претеглена цена на
затваряне: (Висока + Ниска + 2*Затваря)/4.
 Данни от първия индикатор — базирани на стойностите от първия приложен
индиактор. Опцията за използване на на данни от първия индикатор е възможна
само за индикатори в отделен прозорец, защото в основния графичен прозорец
първия индикатор е цената..
 Данни от предишния индикатор — базирани на стойностите от предишния
приложен индиактор.
В допълнение към този параметър, можете да настройвате Период, Метод и много
други параметри на индикаторите.
Подробно описание на техническите индикатори, предлагани от Meta Trader 5 за
iPhone, можете да намерите в секцията Help Desk на интернет страницата на
Евро Финанс.
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VI. Tърговия
Основата на печалбата при търговията на финансовите пазари е едно просто правило:
купувай евтино и продавай скъпо. Една от основните функции на мобилната платформа
MetaTrader 5 за iPhone е предоставянето на потребителя на широки възможности за
извършване на операции по покупка и продажба.
Разделът "Търговия" показва текущото състояние на търговската сметка, както и
текущите позижии и чакащите поръчки. За да отидете в този раздел, използвайте
долния панел на апликацията.
Състояние на сметката
Текущото състояние на търговската сметка
е показнао в горната част на екрана:







Печалба, валута — общата печалба
от текущите позиции и валутата на
депозита.
Баланс — парите в сметката, без
резултата от текущо отворените
позиции.
Покупатеклна сила — парите в
сметката, със резултата от текущо
отворените позиции..
Маржин — необходими средства за
покриване на отворени позиции.
Свободен маржин — свободни
парични средства налични за
извършване на операции.
Маржин ниво — процентана
стойност
на
маржина
към
покупателната сила.

Позиции
Текущо отворените позиции са показани в тази част. Само кратка информация за
позициите е показана.
За да видите повече детайли, натиснете веднъж на линията на позицията.

1. Символ — финансов инструмент на отворената позиция.
2. Вид — вид на позицията: "Купи" — дълга, "Продай" — къса.
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3. Обем — обем на търговската операция(в лотове или единици). Минималният
обем и стъпката за промяна са ограничени от конкретния брокер, а максималния
– от размера на депозита.
4. Цена — цената, по която е отворена позцията. Ако дадена позиция се сустой от
няколко отделни сделки, полето показва тяхната средна цена (цена на сделка 1 *
обем на сделка 1 * + ... + цена на сделка N *обем на сделка N) / (обем на сделка 1
+ ... + обем на сделка N). Точността на закръгляне на средно претеглената цена е
равна на броя на знаците след десетичната запетая в цената на инструмента
плюс три допълнителни знаци.
5. Цена — текущата цена на финансовия инструмент.
6. Печалба — финансовият резултат от изпълнението на сделка, според текущата
цена. Позитивният резултат показва печалбата, негативният показва загубата.
7. Време — времето на отваряне на позицията. Записът е представем като
ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ (година.месец.ден час:минута).
8. Коментар — коментар към позицията. Комнетар може да бъде добавен само,
когато поръчката се подава от PC версията на платформата MetaTrader 5.
Коментарът не може да се промени, когато се модифицира поръчката. В
допълнение, коментар по сделка може да бъде добавена от страна на брокера.
9. S/L — Stop Loss нивата на текущата позиция. Ако поръчката не е поставена се
показва тире.
10. T/P — Take Profit нивата на текущата позиция. Ако поръчката не е поставена се
показва тире.
11. СуапSwap — размер на начисленият суап.
12. Комисионна — начислявана комисионна от брокера за извършването на
търговски операции.
Поръчки
Тук са показани поставените чакащи поръчки. Само кратка информация за поручките е
показана тук. За да видите повече детайли, натиснете веднъж на линията на поръчката.

1. Инструмент — финансов инструмент, за който е поставена чакаща поръчка.
2. Вид — вид на чакащата поръчка: "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy Limit",
"Buy Stop Limit" or "Sell Stop Limit";
3. Обем — изискания обем на чакащата поръчка и обем пкрит от сделката (в лотове
или единици).
4. Цена — цена, при достигането на която ще се изпълни поръчката.
5. Състояние — текущото състояние на чакащата поручка: "Стартирана",
"Поставена" и т.н.
6. Време — времето на поставяне на поръчката. Записът е представем като
ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ (година.месец.ден час:минута).
7. Коментар — коментар към поръчката. Комнетар може да бъде добавен само,
когато поръчката се подава от PC версията на платформата MetaTrader 5.
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8.
9.
10.
11.

Коментарът не може да се промени, когато се модифицира поръчката. В
допълнение, коментар по поръчката може да бъде добавена от страна на
брокера.
S/L — Stop Loss нивата на поставената поръчка. Ако поръчката не е поставена се
показва тире.
T/P — Take Profit нивата на текущата позиция. Ако поръчката не е поставена се
показва тире.
Цена — текущата цена на финансовия инструмент.
# — номер на билет (уникален идентификатор) на чакащата поръчка.

При достигане на пазарната цена, фона на поръчката се оцветява в зелено.
Контекстно меню
Контекстното меню за позиция или поръчка може да се покаже, само когато гледате
детайлна информация. За да разширите информацията за, натиснете венъж на
неийната линия. За да се покаже контекстното меню, натиснете и задръжте линията.
Контекстно меню на позиция
 Затваряне на позиция — прозорец за затваряне на позиция.
 Мидифициране на позиция — модифициране на Stop Loss и Take Profit нивата на
позицията.
 Търговия — отваряне на прозореца за търговия. В този случай, инструмента и
обема на на сделката са автоматично настроени в съответствие на позицията, за
която е отворено контекстното меню.
 Графика — отваряне на графика на инструмент, за който е отворена позицията.
 Прекратяване — затваряна на контекстното меню.
Контекстно меню за поръчка
 Изтриване — прозорец за изтриване на поръчката.
 Модифициране — прозорец за модифициране на поръчката.
 Графика — отваряне на графика на инструмент, за който е поставена поръчката.
 Прекратяване — затваряна на контекстното меню.
Основни принципи на търговията
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;
 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
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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;
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.

Scheme of trade operations
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.
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.
Pending Order
Чакащата поръчка е инструкция към брокерската комапния да купи или продаде
инструмент при предварително установени бъдещи условия. Възможни са следните
видове чакащи поръчки:

www.eurofinance.bg

16

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)













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.

— текущо пазарно състояние

— прогноза

— текуща цена
— цена на поръчкаorder price
— цената, при достигане на която, ще се постави поръчката
— очакван растеж
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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.
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;
Задействането на Take Profit и Stop Loss означава напълно затваряне на
позицията.



VII. Видове изпълнение
Има четири вида начини за изпълнение на поръчките в MetaTrader 5 за iPhone:
 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).


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.



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.



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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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 „Търговия“ или “History”.

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






Fill or Kill - 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;

Информацията може да изглежда и в следния вариант:
Type of
Policy

Execution\Fill Fill or Kill

Immediate or Cancel

Return

Instant Execution

+

—

—

Request Execution

+

—

—

Market Execution

+

—

—

Exchange Execution

+

+

—

Limit Orders

—

—

+

www.eurofinance.bg

19

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

VIII. Търговска дейност
Търговската дейност в MetaTrader 5 за iPhone предполага формиране и изпращане на
различни видове поръчки до брокер, а също и управление на текущи поръчки чрез
мидифицирането или затварянето им. Терминалът предлага достатъчно възможности
за управление на търговията:
 Отваряне и затваряне на позиции
 Модифициране на позиции
 Поставяне на чакащи поръчки
 Модифициране и изтриване на чакащи поръчки
Отваряне и затваряне на позиции
Отваряне на позиция или влизане в пазара е първичното продаване или купуване на
определено количество финансов инструмент. В клиентският терминал това може да
стане чрез поставяне на пазарна поръчка, в резултат на която се склюва сделка.
Позиция може да бъде отворена и чрез изпълнение на чакаща поръчка. След това, за
да се извлече печалба от разликите в цените, трябва да се затвори позицията. Когато
затваряте отворена позиция се извършва операция, обратна на пурвоначалната.
Например, ако първата операция е покупка на един лот Злато, за да се затвори
позицията трябва да се продава един лот Злато.
Цялата позиция или само част от нея могат да бъдат затворени, в зависимост от обема
на противоположната операция.
Има различни начини за изваждане на прозореца за правенен на поръчки:





В прозореца „Котировки“ избетере
желания
символ
и
изпълнете
командата „Търговия“ в контекстното
меню.
Ако няма отворени позиции поръчки,
изберете "Open position" в "Trade"
раздела.
Ако има отворени позиции и поръчки
изберете командата бот контекстното
меню на раздел „Търговия“.

Изпълнението на едно от тези действия ще
отвори прозорец за поставяне на поръчки
съответстващ на вида изпълнение за
съответния символ:





Instant Execution
Request Execution
Market Execution
Exchange Execution

Щом се изпълни дадена поръчка се появява нотифицация за отворена позиция в
раздел „Търговия“ и поръчките и сделките се появяват с раздел „История“.
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Instant Execution
При тази форма на изпълнение, пазарната
поръчка е изпълнена по цената предложена на
брокера. Терминалът автоматично поставя
текущата цена в поръчката.
Отваряне на позиция
На първият етап от отварянето на позиция,
можете да определите следните параметри:
 Символ — инструментът, за който ще се
извършва търговска операция.
 Вид на търговската операция — изберете
"Instant execution" за пазарна операция. В
това поле можете също да преминете към
чакаща поръчка.
 Обем — определете обема на търговската
операция в лотове. За да промените обема
използвайте стрелките или натиснете
съответното поле за да определите обема с
клавиатурата.
 За да продължите, натиснете "Next" в горната
част на екрана.
Преди да поставите поръчка, можете да зададете допълнителни опции:
 Stop Loss — Stop Loss ниво в цена. Ако оставите празно полето, няма да се
активира опцията.
 Take Profit — Take Profit ниво в цена. Ако оставите празно полето, няма да се
активира опцията.
 Отклонение — отклонението от цената на активиране и определената в поръчката
цена. Колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-малко вероятно е да се
получи нова цена (рекотиране). Ако отклонението е по-малко или равно на
определните параметри, поръчката ще се изпълни на новата цена без
допълнително потвърждение. В противен случай брокера дава нови цени за
изпълнение.
За да промените обема на параметъра, натиснете съответното поле. На екрана се
показват допълнителни комади за промяна на обема.:



— превключва на следващо или предишно поле.
— за увеличаване или намаляване на обема. Ако задържите
продължително тези бутони, скоростта на промяна на обема се засилва.

Щом е въведене всичката необходима информация, натиснете "Sell" или "Buy". Това
изпраща поръчка за отваряне съответно за отваряне на къса или дълга позиция.
Ако са въведени некоректни Stop Loss и Take Profit нива, се появява сигнал "Invalid S/L
или T/P", след като се натисне Buy или Sell бутона и поръчката не еприета.
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Рекотиране
Ако по време на поставянето на
поръчката, цената на инструмента се е
променила с повече от посоченото в
полето "Deviation", дилъра/сървъра не
може да приеме поръчката и предлага
нова цена на изпълнение на търговеца. В
този случай се показва следният
прозорец:

Ако търговецът е съгласен с новата цена
трябва да натисне бутон "Accept", след
което поръчката ще се изпълни на новата
цена. Ако новата цена не е приемлива за
търговеца, той трябва да натисне бутон
"Reject".
Новите цени са валидни само няколко
секунди. Ако търговецът не вземе
решение за ова време, след натискането
на произволен бутон, поръчката ще бъде
рекотирана отново.

Затваряне на позиция
За да се затвори дадена позиция трябва
да се натисне "Close position" в
контекстното меню на раздел "Trade".

Щом се натисне "Close", позицията се
затваря напълно.
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Request Execution
При този режим, за да се извърши търговска операция се изисква цена от брокера.
Отваряне на позиция
Попълнете следните полета:
 Volume (обем)— обем на поручката
в лотове. За да промените обема
използвайте
стрелките
или
попълнете ръчно в съответното поле.
 Symbol
(инструмент)
—
инструментът, който ще бъде обект
на операция.
 Trade operation type (вид на
търговската операция) — изберете
съответният
елемнтза
режим
"Request Execution".В това поле
можете също да превключите към
поставяне на чакаща поръчка.

За да продължите натиснете "Next" в
горната част на прозореца.

Преди искането на цените, можете да
настройте параметрите на поръчката:



Stop Loss — Stop Loss ниво в цена.
Ако оставите празно полето, няма да
се активира опцията.
Take Profit — Take Profit ниво в цена.
Ако оставите празно полето, няма да
се активира опцията.

За да промените обема на параметъра,
натиснете съответното поле. На екрана се
показват допълнителни комади за промяна
на обема.:
— превключва на следващо
или предишно поле.
—
за
увеличаване
или
намаляване на обема. Ако задържите
продължително тези бутони, скоростта на
промяна на обема се засилва.

www.eurofinance.bg

23

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

Параметрите на поръчката могат да се променят само преди поискването на цената.
След като искането е осъществено, търговецът може да постави поръка с
предварително зададени параметри.
За да получите цени, натиснете "Request".След това се появяват бутоните "Buy" и "Sell"
в прозореца. Котировките предложени след поискването са валидни само з аняколко
секунди. Ако през това време търговецът не вземе решение бутоните "Buy"и "Sell" ще
се скрият.
Ако са въведени некоректни Stop Loss и Take Profit нива, се появява сигнал "Invalid S/L
или T/P", след като се натисне Buy или Sell бутона и поръчката не еприета.
Position Closing
За да се затвори дадена позиция трябва да се
натисне "Close position" в контекстното меню
на раздел "Trade". В появилият се прозорец
трябва да натиснете "Request". След това се
появява бутон за затваряне в следния
прозорец:

Когато натиснете този бутон, позицията е
напълно затворена на поисканата цена. Моля
обърнете внимание, че бутона за затваряне е
също е активен само няколко секунди, през
които търговецът трябва да вземе решение.

Market Execution
При този режим, търговецът се съгласява да
извърши сделката при цена предложена от
брокера.
Отваряне на позиция
Попълнете следните полета:
 Volume (обем)— обем на поръчката в
лотове. За да промените обема
използвайте стрелките или попълнете
ръчно в съответното поле.
 Symbol (инструмент) — инструментът,
който ще бъде обект на операция.
 Trade
operation
type
(вид
на
търговската операция) — изберете
съответният елемн тза режим "Request
Execution".В това поле можете също да
превключите към поставяне на чакаща
поръчка.
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За да продължите натиснете "Next" в горната част на прозореца.
Преди да поставите поръчки, можете да поставите допълнителни параметри:


Fill Policy — допълнителни правила за
изпълнение на поръчката: "Fill or Kill" или
"Immediate or Cancel". Ако отва поле не е
актино, то тази опция не е позволена от
сървъра.

Натискане на "Sell by Market" или "Buy by
Market" създава поръчка към брокера да
изпълни Sellилиr Buy сделка, съответно по
цена определена от брокера.




В режим Market Executioн, Stop Loss и
Take Profit нивата могат да се настроят
само при отворена позция при
модифицирането й.
Ако полето "Execution" не е активно , то
опцията не е епозволена от сървъра.

Затваряне на позиция
За да се затвори дадена позиция трябва да се натисне "Close position" в контекстното
меню на раздел "Trade".

След
като
натиснете
"Close
by
Market",позицията ще се затвори напълно.
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Exchange Execution
При този режим, търговските операции се изпращат към външна търговска система.

Отваряне на позиция
Попълнете следните полета:
 Volume (обем)— обем на поръчката в
лотове. За да промените обема
използвайте стрелките или попълнете
ръчно в съответното поле.
 Symbol (инструмент) — инструментът,
който ще бъде обект на операция.
 Trade operation type
(вид
на
търговската операция) — изберете
съответният елемнтза режим "Request
Execution".В това поле можете също да
превключите към поставяне на чакаща
поръчка.

За да продължите натиснете "Next" в
горната част на прозореца.

Преди да поставите поръчки, можете да
поставите допълнителни параметри:
Fill Policy — допълнителни правила за
изпълнение на поръчката: "Fill or Kill" или
"Immediate or Cancel". Ако отва поле не е
актино, то тази опция не е позволена от
сървъра.
Price — цена за извършване на операцията.
Липсата на обем в полето означава, че сте
съгласен с най-добрата текуща цена за
извършване на операцията.
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Натискането на "Sell"илиr "Buy" създава поръчка към брокера за извършване на Sell
или Buy сделки.
Затваряне на позиция
За да се затвори дадена позиция трябва да се
натисне "Close position" в контекстното меню
на раздел "Trade".

След
като
натиснете
"Close
by
Market",позицията ще се затвори напълно.
Модифициране на позиции
Модифицирането на текуща позиция предполага промяната на Stop Loss и Take Profit
нивата.
Stop нивата могат да бъдат модифицирани по няколко начина:
 Ако има отворена позиция на даден инструмент и е поставена нова поръчка за
него, тогава Stop Loss и Take Profit нивата на новата поръчка ще бъдат използвани
за цялата позиция.
 Stop нивата могат да бъдат променени чрез модифициране на позицията.
Модифициране на позиция
За да се модифицират stop нивата на позиция
отидете на раздел "Trade" и стартирайте
"Modify position" командата в контекстното
меню. След това се появява следният прозорец:
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За да модифицирате stop нивата на позицията, натиснете "Modify".
За да промените стойността на параметъра, натиснете на съответното поле. Следните
опции ще се появят:


— превключва на предишното или следващото поле.



— за увеличаване или намаляване на обема. Ако задържите
продължително тези бутони, скоростта на промяна на обема се засилва.

Докато Stop Loss и Take Profit нивата не са въведени коректно, бутона "Modify..."
остава неактивен. Условията за stop нивата са определние от брокера и са посочени в
свойствата на инструмента (условия на договора).

IX. Поставяне на чакащи поръчки
За да поставите чакаща поръчка, направете едно от следните неща:





В
прозорецът
"Quotes"изберете
желания
символи
задействайте
командата "Trade" в контекстното
меню.
Ако няма отворени позиции или
поръчки "Open position" в раздел
"Trade" tab.
Ако има отвореи позиции или
поръчки, използвайте командите от
контекстното мнею на раздела
"Trade".

Следните параметри се определят в този етап:
 Volume (обем)— обем на поръчката в лотове. За да промените обема
използвайте стрелките или попълнете ръчно в съответното поле.
 Symbol (инструмент) — инструментът, който ще бъде обект на операция.
 Trade operation type (вид на търговската операция) — изберете съответният
елемнтза режим "Request Execution".В това поле можете също да превключите
към поставяне на чакаща поръчка.
За да продължите, натиснете "Next" в горния край на прозореца.
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The following parameters are specified at this stage:









Price — цена, на която чакащатра
поръчка трябва да се задейства. За
stop и limit поръчки, това е цената, на
която ще бъдат поставени. За Stop
Limit поръчки,това е цената на
нзадействанеи
определяне
на
лимитираните поръчки на нивото
определено в "Stop Limit Price".
Stop Limit Price — това поле е
активно само за Stop Limit поръчки.
Коагто Stop Limit поръчката се
задейства, ще се постави лимитирана
поръчка на определена цена.
Stop Loss — Stop Loss ниво в цена.
Ако оставите празно полето, няма да
се активира опцията.
Take Profit — Take Profit ниво в цена.
Ако оставите празно полето, няма да
се активира опцията.

Expiration — условия на изтичането на поръчката:
 Good Till Canceled (GTC) — поръчката ще „чака на опашка“, докато не се
премахне ръчно.
 Today — поръчката ще бъде валидна само в рамките на текущия ден.
 Date and Time — поръяката ще бъде валидна до определно време. При тази
опция, можете да нагласите ръно времето и часа.
 Date — поръчката ще бъде валидна до 00:00 на определения ден.

За да промените стойността на параметъра, натиснете на съответното поле. Следните
опции ще се появят:



— превключва на предишното или следващото поле.
— за увеличаване или намаляване на обема. Ако задържите
продължително тези бутони, скоростта на промяна на обема се засилва.

Бутонът "Place" е неактивен, ако параметрите на поръчката са некоректни.
Stop Loss и Take Profit се задействат само за отворени и не работят за чакащи поръчки.
Ако полето "Execution" и "Expiration" са неактивни, означава че възможността за
тяхната промяна е забранена от сървъра.
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Управление на чакащи поръчки
По време на търговията може да ви се наложи да промените чакаща поръчка: да
поставите нова цена на задействане, да промените stop нивата или времето на
изтичане. Това може да стане през прозореца за редактиране на поръчки. Тук също
можете и да изтриете поръчка.
Модифициране на поръчка
За да модифицирате чакаща поръчка отидете на
"Trade"
задействайте
"Modify"командата
в
контекстното меню.
Почти всички полета за чакащата поръчка могат да
бъдат модифицирани, освен обема. Когато
параметрите са въведени, натиснете "Modify".

Ако параметрите на поръчката са некоректни,
бутонът "Modify" е неактивен.

Изтриване на чакаща поръчка
За да изтриете чакаща поръчка натиснте "Delete" в контекстното меню на раздел
"Trade".

Чакащите поръчки се изтриват автоматично
във вемето оказано в полето "Expiration" . В
раздел "History", изтритата чакаща поръчка
е обозначена като "Canceled".

www.eurofinance.bg

30

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

История
В този раздел можете да видите историята на търговските операции извършени от този
акаунт. За да отидете на този раздел използвайте иконката в долната част на
прозореца. Има два вида изгле: поръчки и сделки. Можете да ги сменята чрез бутоните
в горната част на екрана.
Поръчки
Тук е показана само малка информация за поръчките.
За да видите повече информация, натиснете веднъж върху поръчката.

1. Symbol — финансовият инструмент за поръчката.
2. Type — вида на поръчката: "Buy", "Sell", "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy
Limit", "Buy Stop Limit" или "Sell Stop Limit".
3. Execution time — време на изпълнение. ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ.
4. Volume —обем заложен в поръчката (в лотове или единици). Минималният
обем е заложен от жрокера, а максималния от размера на депозита.
5. Price — цена в поръчката, на която трябва да се извърши сделката.
6. State — състояние на поръчката: "Filled", "Partially", "Canceled" и т.н.
7. Time — време на изпълнение на поръчката ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ.
8. Comment — коментар към поръчката. Той може да бъде поставен само от PC
версията на платформата и не може да бъде модофоциран. Ако поръчката е
изпълнена в резултат на Stop Loss или Take Profit, се появява съответен
коментар.
9. S/L — нива на Stop Loss
10. T/P — нива на Take Profit
11. # — униклен номер на сделката (билет).
Следната обща информация е показана:
общ брой на поръчките, брой на
изпълнените или отменени поръчки.
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Deals
Тук е показана само малка информация за сделките.
За да видите повече информация, натиснете веднъж върху сделката.

1. Symbol — финансовият инструмент за поръчката.
2. Type — вида на сделката: "Buy", "Sell", "Balance".
3. Direction — посока на сделката съответстваща на позицията: "in", "out" или
"in/out".
4. Time — време на изпълнение. ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ Volume — volume of an
executed deal (in lots or units).
5. Price — цена на изпълнение.
6. Profit — резултат от затварянето на позицията. За входяща позиция резултата е
нула.
7. Comment — коментар към сделката. Той може да бъде поставен само от PC
версията на платформата и не може да бъде модофоциран. Ако поръчката е
изпълнена в резултат на Stop Loss или Take Profit, се появява съответен
коментар.
8. Deal — уникален номер на сделката.
9. Order — уникален номер на поръчката. Няколко сделки могат да се отнасят към
поръчката, ако обема нене покрит от пазара.
10. Swap — размер на суапа.
11. Commission — комисионна за сделката.
В долната част е показана следната информация за резултата от сделката:






Deposit — депозит в акаунта.
Profit — печалба или загуба към
акаунта.
Swap — общата сума на суапа.
Commission — общата сума на
комисионните.
Balance — текущият баланс..
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Customize the History Appearance
Можете да променята изгледа наисторията чрез бутон

.

Прозорецът съдържа следните настройки:
 Symbol — финансов инструмент.
 Period — период на историята. Можете да го настройвате ръчно или да използвате
вградените времеви интервали.

За край натиснете “Done”.

www.eurofinance.bg
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X. Настройки
В този раздел можете да настройвате различни параметри на MetaTrader 5 за iPhone.
За да отворите този прозорец използвайте долната част на прозореца.

Разделът съдържа следните контролни секции:


Accounts — конфигурира търговски сметки.



Charts — настройки на графики.



Messages — история на получените push notifications.



Journal — показва логовете на MetaTrader 5 за iPhone.

www.eurofinance.bg
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1. Сметки
Чрез тази секция можете да
използвайте иконата "

управлявате своята търговска сметка. За целта

Accounts" в секция настройки на платформата.

Броят на текущо свързаните акаунти е показан в горната част на прозореца. Под
параметрите на връзката са показани:
 Traffic — размерът на получения и изпратения трафик на данни за текущата сесия
на MetaTrader 5 за iPhone.
 Server — името на сървъра, към който е свързан мобилния терминал.
 Access point —access point, чрез който терминала е свързан към сървъра.
Управление на акаунти
Всеки акаунт използван за свързване е запазен в списък. За да се свържете в
акаунт,просто натиснете вурху него.
 Добавяне на акаунти — за да отворите нов демо акаунт или да се свържете с
вече съществуващ акаунт, натиснете
.
Изтриване на акаунти — за да премахнете акаунт от списъка, плъзнете пръст
отляво надясно върху него, след което натиснете "Delete."
Offline режим
"Go Offline"/"Go Online" бутона е разположен в дъното на прозореца. Ако превключите
на offline режим, акаунта не е свързан към сървъра. Този режим ви позволява да
виждата различна информация, без да е необходима интернет връзка:
 Заредени графики
 Текущи позиции и чакащи поръчки
 Предишна история на търговски операции
 Информация за символи
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Отваряне на Демо Акаунт
В MetaTrader 5 за iPhone можете да работите с два вида акаунти: демо и реален. Демо
акаунта дава възможност да се търгува в тренировъчен режим без истински пари,
позволяващ тестване на търговска стратегия. Те имат същата функционалност като
реалния. Разликата е, че демо акаунта може да се отвори без никаква инвестиция,
следователно и не можете да спечелите от него.
За да отворите демо акаунт натиснете

от страницата за управление на акаунти.

В този прозорец натиснете "Open demo account."

Избиране на сървър
На този етап изберете EuroFinance Server . По
подразбиране списъка не показва всички
възможни брокери.
За да намерите сървъра, започнете да пишете
EuroFinance Server.

За да изберете намерен сървър, натиснете върху
него.
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Account Parameters



Резултатите от търсенето се показват след написването на три букви.
Името на сървъра е EuroFinance.
Определете следните параметри на
акаунта:
 Name
—
пълното
имe
на
потребителя, не по-малко от осем
букви.
 Phone — номер за контакт в
международен формат. Например
+74951234567.
 E-mail
—
електронна
поща,
например: "john@smith.com".
 Account type — изберетe вида на
акаунта.
 Leverage — съотношение между
заетите и притежаваните пари за
търговия.
 Deposit — първоначалния депозит в
базовата валута.
За да отворите акаунт, натиснете бутон
"Register" в горната част на прозореца.

Завършване на регистрация на акаунт
След известно време нов демо акаунт ще
ви бъде разпределен. Неговите параметри
ще бъдат показани, както следва:
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Login — номерът на отворения
акаунт.
Password —парола за достъп до
акаунта. Това е главна парола, която
ще позволява извършването на
търговски операции.
Investor — инвеститорска парола.
Позволява свързването с акаунта,
достъп до цялата информация, но
без да може да се търгува.
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Ако имате проблем с регистрацията, моля свържете се с отдела за поддръжка на
Евро-Финанс.
Използването на "Copy to clipboard" бутона позволява да се копират параметрите на
отворения акаунт на клипборд, за да могат да се запазят за друга апликация.
За да завършите отварянето на акаунта и свързването, натиснете "Done" в горната
дясна част на прозореца.
Свързване с акаунта
За да се свържете с акаунт ви трябват логин и парола на вече отворен акаунт.
Възможни са два вида акаунти за MetaTrader 5 за iPhone: master и investor. Първата ви
дава пълни права върху акаунта. При втората можете само да следите информацията в
платформата без да можете да търгувате. Вторият начин е удобен начин за
демонстриране на търговския процес на акаунта.
За да се свържете към акаунт, натиснете

на страницата за управление на акаунти.

В този прозорец изберете "Login with existing
account".

www.eurofinance.bg
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Избиране на сървър
Hа този етап избирате EuroFinance Server . По
подразбиране, списъкът не показва всички
възможни сървъри.
За да намерите сървъра, започнете да пишете
EuroFinance в полето за търсене.
Резултатите от търсенето се показват след
написването на три букви.
За да изберете намерен сървър, натиснете
върху него.

Login
Oпределете следните параметри на връзката на
този етап:
Login — номера на акаунта за свързване.
Password — главната или инвеститорската
парола за акаунта.
Server — името на сървъра за връзка.

За да се свържете натиснете "Sign In" в горната
част на прозореца.

Ако активирате "Save password" опцията, следващият път ще бъдете автоматично
оторизиран, без да се налага да пишете паролата. Ако опцията е неактивна, ще
трябва да пишете своята парола всеки път при влизане в акаунта.

www.eurofinance.bg
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2. Графики
В тази секция можете да контролирате настройките на графиките. За да отидете в този
раздел, натиснете "

" в настройките на терминала.

Той съдържа следните параметри:
 Volume — показва или скрива обемите на графиката.
 Tick volumes — показва или скрива тиковите обеми на графиката.
 Trade levels — когато тази опция е активирана, всички позиции или чакащи
поръчки за даден инструмент са показани на неговата графика. Търговските
операции са показани като линии със сигнализация на нивото на цената, на която
са извършени.
 Limited mode — терминалът е свързан със сървърите чрез интернет. Ако
използвате интернет чрез мобилна мрежа, този режим ще предотврати висок
трафик на данни. Ограниченият режим ограничава лимита на пакета данни,
получавани при всяка заявка.

Ограниченият режим не засяга връзка чрез Wi-Fi.

www.eurofinance.bg
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3. Съобщения
MetaTrader 5 за iPhone поддържа push notifications. Това са кратки текстови съобщения,
който се изпращата на вашето устройство от компютърната версия на платформата и от
различни услуги на MQL5.community.
Push notifications са много важни. Те позволяват на клиента да е в крак с послените
новости. Expert Advisor, който работи на компютърната вресия може да уведоми
клиента за появата на нов сигнал. Клиентът получава сигнала на своето мобилно
устройство, където и да се намира и може да извършва търговски операции чрез
MetaTrader 5 for iPhone.
Push notifications се получават, независимо дали апликацията е включена. Всичко,
което е необходимо е мобилен интернет.
По време на инсталацията на MetaTrader 5 за iPhone, всеки потребител получава
уникален идентификатор. Този идентификатор се използва като телефонен номер.
Знаейки го, няколко апликации могат да изпращат съобщения до потребителя.
Тази секция позволява да се види историята на получените push notifications. За целта
натиснете "

Messages" в настройките на терминала.

За да намерите съобщение в историята, използвайте лентата за търсене. Лентата за
търсене се намира над първото съобщение в списъка, тя е скрита по подразбиране.
Плъзнете пръста си по екрана от горе до долу, докато не видите лентата за търсене и
въведете текста на желаното съобщение.
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Четене на съобщения
Броят на новите непрочетени съобщения се показва на началната икона на
приложението, в менюто за настройки и на "Settings" иконата:

В допълнение, MetaTrader 5 push съобщенията са показани в центъра за нотификации:

www.eurofinance.bg
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За да прочетете съобщение, го натиснете:

Изтриване на съобщения
Предварително получи уведомление могат да бъдат изтрити,заедно или едно по едно.
За да изтриете едно съобщение, плъзнете пръст от дясно на ляво. За масово изтриване
на съобщения, натиснете "Изтрий" в горната част на екрана, и след това да потвърдете
изтриването.
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4. Моето ID
По време на инсталацията на MetaTrader 5 за iPhone, всеки потребител получава
уникален идентификатор. Това позволява да се изпращат съобщения до потребителя
от компютърната версия. Вашето ID е показано на дъното на прозореца "Messages".
Ако натиснете върху него, ще се появи съобщение с детайлно описание:

Show log
В тази секция можете да виждате логовете на MetaTrader 5 за iPhone. Журналът
съдържа различни сержизни съобщения, както и записи за действия в апликацията. За
да отидете в тази секция, изберете бутон "
Journal" в настройките на терминала.

Следните опции се показват:
— обнови страницата.
— вижте логове за предишен ден.
— вижте логове за следващ ден.
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5. Push Notifications
MetaTrader 5 за iPhone поддържа push notifications. Това са кратки текстови съобщения,
който се изпращата на вашето устройство от компютърната версия на платформата и от
различни услуги на MQL5.community.
Push notifications са много важни. Те позволяват на клиента да е в крак с послените
новости. Expert Advisor, който работи на компютърната вресия може да уведоми
клиента за появата на нов сигнал. Клиентът получава сигнала на своето мобилно
устройство, където и да се намира и може да извършва търговски операции чрез
MetaTrader 5 for iPhone.
Push notifications се получават, независимо дали апликацията е включена. Всичко,
което е необходимо е мобилен интернет. Пush съобщенията са показани в центъра за
нотификации:

Цялата история на push notifications се пази в MetaTrader 5 за iPhone и може да се види
по всяко време.

XI. Версия за iPad
MetaTrader 5 за iOS устройства, включва в себе си версия специално пригодена за iPad.
Освен разлика в разположението на някои интерфейс елементи, позволяващи на
потребителите да използват по-голям екран, iPad версията има и някои допълнителни
функции в сравнение с iPhone версията:



Може да виждате до четири ценови графики едновременно. Всяка графика има
индивидуални настройки
Прозорец с инструменти, показващ текущи позиции и поръчки, история на
търговията, поща, новини и журнал
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Бърз преход при затваряне и модифициране на прозорците чрез избиране на
позицията или поръчката
Детайлен преглед на параметрите с избиране на позицията или поръчката в
разделите „търговия“ и „история на търговията“
Търсене в разделите „история на търговията“ и „журнал“
Възможност за търговия с едно натискане от графиката

1. Интерфейс
Тази секция описва местоположението на интерфейс елементите в МetaTrader 5 за
iPad.

Интерфейсът е разделен на 3 основни полета :

• Настройки

www.eurofinance.bg

46

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

Тази част от интерфейсът позволява:



Управление на акаунта



Отваряне на прозорец с котировки



Изглед на съобщенията



Отваряне на прозорец за нова поръчка



Включване мерник на графиката



Промяна на настройките на графиката



Добавяне/Изтриване на индикатори от графиката



Избор между времеви пвриоди

• Графики

Тук може да управлявате графиката: избор между вече отворени графики, промяна
на тяхната локация и изтриването им.

www.eurofinance.bg

47

Ръководство за работа с платформата EF MetaTrader 5
за iOS (iPhone и iPad)

• Прозорец с инструменти

Прозорецът с инструменти е мултифункционален, позволяващ:


Управление на текущи позиции и поръчки;



Преглед на история на поръчки и сделки;



Използване на вътрешен мейл;



Преглед на новините;



Преглед на журнала;



Управление на настройките на апликацията чрез прозореца About.

2. Графики
MetaTrader 5 за iPad има допълнителни функции за работа с графики:



Визуализация на четири графики едновременно .
Търговия с едно кликване от графиката.

2.1. Управление на графиките
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За да отворите прозореца за управление на графиката натиснете бутона

.

Следните команди са налични в този прозорец:


Maximize — разширяване на прозореца на избраната графика за цялото
работно пространство. Същото действие може да бъде отказано, като
натиснете два пъти върху прозореца с графиката



Horizontally — подрежда отварянето на графиката хоризонтално



Vertically — подрежда отварянето на графиката вертикално



Tile — подрежда отварянето на графиката под формата на мозайка

Списъкът с текущо отворените графики е разположен долу. Всяка графика може да
бъде активирана с натискане върху името (инструмента или времевия период).

2.2. Търговия с едно натискане
Добавен е специален панел, позволяващ изпълнение на операциите за търговия
директно върху графиката. За да го активирате, натиснете бутона в горният ляв ъгъл
на графиката близо до инструмента.
 Опцията за търговия с едно натискане трябва да е включена от настройките на
графиката.
 Панелът за търговия с едно натискане се появява само, когато графиката е
разширена на цял екран (десния панел за управление на акаунти, инструменти и т.н.
трябва да е скрит).

Използвайки този панел, можете да изпратите пазарна поръчка за покупка или
продажба за избраните обеми.
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 Когато търгувате в режим за незабавно изпълнение, последно заложеното ценово
отклонение е заложено в поръчката.
 В случай на рекотиране, съответния запис се добавя в журнала и прозвучава звуков
сигнал (звуците трябва да са включени от настройки).

3. Прозорец с инструменти
Мултифункционалния прозорец за инструменти е наличен само в MetaTrader 5 за
iPad. Този прозорец позволява управление на търговията, преглед на новини и
история, както и работа с мейл и журнал.
• Trade — тук може да видите състоянието на отворените позиции и чакащите
поръчки. Също така крайният финансов резултата на всички отворени позиции е
отбелязан тук.
• Orders — тук може да видите история на пуснати поръчки от акаунта;
• Deals — история на сключени сделки от акаунта;
• Mailbox — всички мейли получени чрез вътрешната система се намират тук.
Изпращането на мейли, също се осъществява от тази секция;
• News — всички входящи финансови новини може да видите тук. Тази
информация може да бъде от особена важност за фундаменталния анализ;
• Journal— информация за стартирането на терминала и всички събития по време
на работата му, включително изпълнението на поръчки може да намерите тук;
• About — тук може да откриете информация за апликацията MetaTrader 5, както и
за конфигурацията й.

3.1. Търговия
Секцията търговия съдържа информация относно текущото състояние на акаунта,
отворените позиции и чакащите поръчки. Всички отворени позиции са сортирани по
ред на подаване, но могат да бъдат сортирани и по друг критерии. За да го
направите натиснете името му.
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Отворени позиции
Позициите са показани в таблицата със следните полета:
•Symbol — финансовия инструмент на отворената позиция;
•Time — времето на отваряне на позицията. Записът се представя във формат
ГГГГ.MM.ДД ЧЧ:MM (година.месец.ден час:минута);
•Type — вид на позицията: "Купува" — дълга, "Продава" — къса;
•Volume — обем на търговската операция (в лотове или единици). Минималният обем
и неговата стъпка на промяна са определени от брокерската компания, а
максималният – от размера на депозита;
•Price — стойност на сделката, като резултат от отворената позиция. Ако една
позиция е резултат от няколко сделки, това поле показва тяхната средна цена (цена на
сделка 1 * обем на сделка 1 * + ... + цена на сделка N * обем на сделка N) / (обем на
сделка 1 + ... + обем на сделка N). Прецизността на закръгляне на средно претеглената
цена е равна на броя десетични знаци в цената на конкретния инструмент плюс три
допълнителни знака.
•S/L — ниво за предотвратяване на загубата за конкретната позиция. Ако не е
посочено конкретно, стойността е равна на нула;
•T/P — ниво за прибиране на печалбата за конкретната позиция. Ако не е посочено
конкретно, стойността е равна на нула;
•Price — цена на финансовият инструмент. Цена купува е показана за късите позиции,
докато цена продава се използва за дългите.
•Swap — стойност на суапа;
•Profit — финансовия резултат от сделката за акаунта е отбелязан в това поле.
Положителният резултат показва печалба, а отрицателният загуба.
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Управление на позициите

Линията с позиции е разделена на няколко полета, чието натискане позволява да
видите информация за него, да го промените или затворите.
• Едно натискане на позицията от първоначалната линия до цена на отваряне
позволява да видите подробна информация за позицията.
• Едно натискане на кутиите S/L и Т/Р, ви позволява да ги промените - промяна ниво
загуба и печалба.
• Едно натискане на позицията от настоящата цена до края на линията ви позволява да
затворите позицията .

Състояние на акаунта
Текущото състояние на акаунта е показано под отворените позиции:
• Balance — наличните пари, без да е включен резултата от текущо отворените
позиции;
• Credit — сумата предоставена от брокера под формата на заем;
• Comission — акумулираната комисиона по поръчки и позиции за деня/месеца.
Според условията за комисиона на брокера се извършва предварителна калкулация
през деня/месеца и съответната сума се блокира по сметката и се вижда тук. В края на
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деня/месеца се извършва финалната калкулация и съответната сума се удържа от
баланса по сметката (изобразява се като отделна сделка в секция сделки) и
блокираните суми се освобождават.
В случай, че комисионата се взима при самото сключване на сделка, нейната стойност
се вижда в поле Комисиони в секция История.
• Blocked — при определени условия определени от брокера, част от печалбата от
конкретния ден не може да се използва за търговия в същия (не са включени в
наличния маржин). Блокираната печалба се вижда в съответното поле. В края на деня
печалбата се отблокира и се добавя към баланса;
• Equity — покупателната сила е калкулирана като сума от: Баланс + Кредит Комисиона +/- Плаваща печалба/Загуба - Блокировка;
• Margin — необходими пари за отворени позиции и чакащи поръчки;
• Free Margin — свободна сума пари, която може да бъде използвана за отваряне на
позиции. Калкулира се като Покупателна способност- Маржин. В зависимост от
условията на търговия (определени от брокера) , стойността на покупателната
способност може или не да бъде взета като: неосчетоводена печалба, загуба, печалба
и загуба едновременно.
• Margin Level — процентна стойност на маржина към покупателната сила
(Покупателна сила/ Маржин * 100);
• Total of deals — финансовия резултат от всички отворени позиции.

Чакащи поръчки
Подадените чакащи поръчки се намират под състояние на акаунта:
• Symbol —финансовия инструмент, за който е поставена чакащата поръчка;
• Order — пореден номер (уникален идентификатор) на чакащата поръчка;
• ID — ID на поръчката от външната система за търговия;
• Time — времето, в което чакащата поръчка е пусната. Записът се представя във
формат ГГГГ.MM.ДД ЧЧ:MM (година.месец.ден час:минута);
• Type — вид на чакащата поръчка: "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy Limit", "Buy
Stop Limit" or "Sell Stop Limit";
• Volume — търсеният обем от подадената поръчка и покрития обем при сделката (в
лотове или единици);
• Price — достигнатата цена, която задейства чакащата поръчка;
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• S/L — ниво за прекратяване на загубата от поръчката. Ако не е посочено конкретно,
стойността е равна на нула;
• T/P — ниво за прибиране на печалбата. Ако не е посочено конкретно, стойността е
равна на нула;
• Price — цена на финансовият инструмент. Цена купува е показана за късите позиции,
докато цена продава се използва за дългите.
• Comment — коментари относно чакащата поръчка. Коментари, могат да бъдат
написани само при подаване на поръчката. Коментарът не може да бъде променян
при модифициране на поръчката. Може да бъде поставен допълнителен коментар от
брокерската компания.
• State — в последната колона е показан текущия статус на чакащата поръчка:
"Изпълнена", "Подадена" и т.н.

Управление на поръчките

Линията с поръчки е разделена на три зони, чието натискане ви разрешава да видите
информация за поръчката, да я промените или затворите.
• Едно натискане на позицията от първоначалната линия до кутията с обема, както и
на кутията с коментари ви позволява да видите подробна информация за поръчката.
• Едно натискане на кутиите Цена, S/L и Т/Р, ви позволява да промените поръчката.
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• Едно натискане на позицията от настоящата цена до края на линията ви позволява
да затворите позицията.

Подменю
За да се появи подменюто , натиснете и задръжте на линията с позиция или поръчка
за секунда.

Подменю на позиция
 Close position — отидете на затваряне на позиция.
• Modify position — промяна на нивата „предпазване от загуба” и „вземане на
печалба” за съответната позиция.
• Trade — отваря секцията за търговия. В този случай инструментът и обема на
операцията се попълват автоматично според позицията, чието подменю е избрано.
• Chart — отваря графиката за финансовия интрумент, за който е открита позиция.
• Depth of Market— показва дълбочината на пазара за финансовия интрумент, за
който е открита позицията, ако има налична такава.
• Cancel — затваря подменюто.

Подменю на поръчка
• Modify — отваря прозорец за промяна на параметрите на поръчката.
• Chart — отваря графиката за финансовия интрумент, за който е подадена поръчка.
• Depth of Market — показва дълбочината на пазара за финансовия интрумент, за
който е подадена поръчка, ако има налична такава.
• Cancel — затваря подменюто.

3.2. Поръчки
Тази секция показва историята на подадените поръчки за конкретния акаунт.
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Историята на подадените поръчки е показана в таблица със следните полета:
• Time — час на подаване на поръчката. Записът е във формат ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ
(година.месец.дата час:минута);
• Order — пореден номер (уникален идентификатор) на операцията;
• ID — идентификационен номер на поръчката във външната система за търговия;
• Symbol — финансовият инструмент на поръчката;
• Type — вид на операцията: "Buy" — дълга позиция, "Sell" — къса позиция, или
чакащи поръчки "Sell Stop", "Sell Limit", "Buy Stop", "Buy Limit", "Buy Stop Limit" и "Sell
Stop Limit";
• Volume — обем посочен в поръчката (в лотове или единици). Минималните обем и
стъпка за промяна са определени от брокерската компания, а максималния от
размера на депозита;
• Price — цената посочена в поръчката, при която би следвало да се изпълни;
• S/L — ниво за поръчка за предотвратяване на загуби. Ако позицията е била
затворена при тази цена, клетката ще е оцветена в червено и в полето за коментар ще
се вижда знакът „[s/l]”. Ако тази поръчка не е била изпълнена в келтката се записва
стойност нула;
• T/P — ниво за поръчка за вземане на печалба. Ако позицията е била затворена при
тази цена, клетката ще е оцветена в зелено и в полето за коментар ще се вижда знакът
„[t/p]”. Ако тази поръчка не е била изпълнена в келтката се записва стойност нула;
• State — състояние на поръчката: „Изпълнена”, „Частично изпълнена”, „Отказана” и
т.н.;
• Comment — тук се вписват коментари за поръчките. Те могат да бъдат добавени
само при подаването на поръчката. Не могат да бъдат променяни при изменението й.
Може да бъде поставен допълнителен коментар от брокерската компания.
Най-отдолу се вижда брой на подадените поръчки: общ брой, брой изпълнени и брой
отказани.
За да филтрирате списъка с поръчки по финансов интрумент и дата натиснете бутона
, намиращ се отляво на прозореца с интрументи.
Кратко натискане на реда с конкретна поръчка показва подробна информация за нея.
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Дълго натискане на реда с конкретна поръчка позволява копиране на информацията от
нея.

3.3. Сделки
Тази секция показва история на сключените сделки с конкретния акаунт.

Историята на сделките е изобразена в таблица със следните полета:
• Time — час на сключване на сделката. Записът е във формат ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ
(годна.месец.дата час:минута);
• Deal — пореден номер (уникален идентификатор) на седлката;
• ID — уникалният номер на сделката във външната система за търговия;
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• Order — номер на поръчката (уникален идентификатор), с която е била сключена
сделката. Няколко сделки могат да бъдат сключени чрез една поръчка, ако
изискваният обем не е бил покрит от една пазарна оферта.;
• Symbol — финансовият интрумент на сделката.
• Type — вид операция: "Buy" — покупка, "Sell" — продажба. Възможно е вече
сключена сделка да бъде отменена. В този случай типа на сделката се променя на
Canceled buy или Canceled sell и печалбата/загубата се занулява. Натрупаната до
момента печалба/загуба се депозира/изтегля от акаунта при отделна балансова
операция.;
• Direction — насоченост на сделката относно конкретна позиция за даден финансов
интрумент: "in", "out" или "in/out".
• Volume — обем на сключената сделка (в лотове или брой);
• Price — цена на сключване на сделката;
• Commission — начислената комисиона за сключване на сделката. Стойността на
комисионата е посочена в това поле само ако е начислена в момента на сключване на
сделката. Комисионите могат да се удържат и с една балансова операция, след като са
се натрупали през целия ден/месец. В този случай стойността за всяка сделка не е
посочена. Натрупаните комисионни за конкретния ден/месец са показани в статус бара. Начина за удържане на комисионата се определя от брокера;
• Profit — финансовият резултат за затварящи позиции. За отварящи позиции
финансовият резултат е нула.
Отдолу е показан резултатът от сделката спрямо първоначалният депозит:
• Credit — сумата на кредита предоставен от брокерската компания;
• Deposit — депозирани суми в акаунта (сумата на положителните балансови записи);
• Withdrawal — изтеглени суми от акаунта (сумата на отрицателните балансови
записи);
• Balance — текущия баланс на акаунта.
В края на реда е поместено поле печалба/загуба за всички сделки.
За да филтрирате списъка с поръчки по финансов интрумент и дата натиснете
бутона

, намиращ се отляво на прозореца с интрументи.

Кратко натискане на реда с конкретна поръчка показва подробна информация за нея.
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Дълго натискане на реда с конкретна пор ъчка позволява копиране на информацията
от нея.

3.4. Поща
Секцията Mailbox е създадена за работа с вътрешната електронна поща. Всички
входящи писма се намират тук.

www.eurofinance.bg
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Писмата са показани в таблица със следните полета:
• Subject — тема на писмото;
• From — изпращач;
• To — получател;
• Time — час на изпращане или получаване на писмото.
Заглавията на непрочетените писма в списъка са удебелени.
За да разгледате дадено писмо натиснете веднъж на него. Писмото се отваря в горната
част на работното пространство.

Писане на писмо
За да създадете ново писмо натиснете бутона

в секцията „Toolbox”. За да

отговорите на входящо писмо изберете го и натиснете бутона

в горния десен ъгъл.

Изберете един от администраторите в секцията “Toolbox”. В полете „Subject field”
попълнете темата на писмото. Съдържанието на писмото се попълва отдолу. За да го
изпратите натиснете бутона “Send” в горния десен ъгъл на екрана.

Изтриване на писмo
За да изтриете писмо, отворете подменюто като го натиснете продължително и
впоследствие изберете “Delete”.

www.eurofinance.bg
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3.5. Новини
В тази секция можете да преглеждате новини получени чрез терминала:

Новините са показани в таблица с три колони:
• Subject — тема на новината;
• Category — категория на новината;
• Time — час на получаване на новината от терминала.
За да прегледате новината натиснете на нея. Новината се отваря в горната част на
работното пространство.


Получаваните новини зависят от брокерската компания.



Получаването на новини може да бъде включено или изключено от секцията
“About”. Също така можете да изберете на какъв език да бъдат получаваните новини.
За да изтриете конкретна новина, изберете новината с продължително натискане и
след това изберете опцията “Delete”. За да изтриете всички новини изберете бутона
от секцията Toolbox.
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3.6. Журнал
В тази секция може да преглеждате журнала на MetaTrader 5. Журнала съдържа
различни видове системни съобщения, както и записи на действията предприети чрез
приложението.

Полето за търсене се намира над списъка със записите. За да изискате записите за
определен период натиснете бутона

www.eurofinance.bg
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Съобщенията за грешка са маркирани с червено в началото на реда. Например:

Евро-Финанс
1592 София, Бул. “Христофор Колумб“№43
тел.: +359 (0) 700 156 56; факс: +359 (0) 2 981 14 96
support@eurofinance.bg; www.eurofinance.bg
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