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Rahasia kepopuleran platform perdagangan
MetaTrader 4
Platform perdagangan MetaTrader 4 adalah program yang
paling terkenal dan sukses untuk perdagangan dan yang

Keuntungan apa MetaTrader 4?

digunakan ratusan broker dan jutaan trader di seluruh dunia.

1) Keuntungan dan perbedaan utama platform perdagangan ini

Terminal MetaTrader 4, juga seperti modifikasi yang lalu,

– adanya bahasa pemrograman yang terintegrasi MQL, karena

diciptakan oleh perusahaan MetaQuotes Software. Departemen

itu trader memiliki kesempatan berdagang secara otomatis

dukungan teknis dan bagaian produksi pengembang berada di

dengan penasehat. Pengetahuan MQL membolehkan trader

Kazan, Federasi Rusia.

menambahkan elemen baru program misalya indicator
tambahan.

Nama merek MetaTrader muncul pada tahun 2002 dan versi
yang paling terkenal MetaTrader 4 timbul pada pertengahan

2) Platform perdagangan multibahasa karena itu tersedia untuk

tahun 2005. Terminal ini menaklukan pasar Forex dengan

jumlah maksimum pengguna.

sukses.
3) Kerahasiaan operasi disediakan oleh sistem penyandian
Broker memberi akses gratis untuk menginstal terminal ini.

khusus.

Anda bisa mendownload MetaTrader 4 misalnya di sini
http://www.forexstart.org/terminals/metatrader4

Komponen utama MetaTrader 4:
1) Ulasan pasar – siaran perubahan kutipan atas pasangan
mata uang umum secara online. Data berubah pada setiap
detik, karena itu perubahan kecil tidak diabaikan.
2) Bagaian grafik – grafik dan indikator trader waktu
pembukaan kesepakatan.
3) Terminal – riwayat kesepakatan, kondisi rekening, berita dll.
4) Navigasi – konduktor untuk beralih di antara inset.
Setiap trader memiliki kesempatan mengkonfigurasi ulang
untuk diri sendiri - menyembunyikan jendela ekstra pada masa
kini, mengubah gaya tampilan grafik, dll.

4) Transaksi dibuat dengan satu klik tombol mouse dan menjadi
nyata secara instan.
5) Platform perdagangan punya seluruh fungsional yang
dibutuhkan untuk perdagangan di pasar Forex dan antarmuka
sangat sederhana. Sehingga platform ini digunakan oleh ahli
dan pemula perdagangan dengan senang.
Daftar ini bisa dilanjutkan dan hampir setiap trader ketemu
keuntungan yang menentukan untuk diri sendiri.
Rahasia sukses Meta Trader 4 dalam ketersediaan, keandalan
dan kepandaian yang beraneka ragam.
Selesai blajar semua kesempatan program Anda akan bisa
merealisasikan strategi perdagangan apapun secara mudah.
Buku pelajaran yang baik untuk MetaTrader 4 ada di situs
kantor berurusan FOREXstart
http://www.forexstart.org/education/metatrader

