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Tingkatkan trading Anda ke level selanjutnya

Advanced Trading Toolkit Tickmill menawarkan berbagai perangkat yang memungkinkan Anda untuk mem-
percanggih MT4 & MT5 Anda dan memperoleh pemahaman pasar secara lebih mendalam sambil berinteraksi 
dengan jaringan luas para peminat trading lainnya!  

 
Dengan 13 fitur canggih dan 15 indikator, klien Tickmill sekarang bisa menikmati akses ke salah satu layanan 
analisis dan kolaborasi yang paling komprehensif dalam industri Forex.

Bagaimana caranya
MULAI

Masuk ke Area Klien Anda untuk mengunduh Advance Trading Tool. 1.

Klik Platform Trading dan unduh dua folder yang berlokasi di bawah Advance Trading Tool:  
a.  Windows: Perangkat lunak toolkit dapat diinstal pada Windows Anda.  
b.  Panduan Pengguna: Daftar instruksi tentang cara 
memanfaatkan berbagai perangkat yang tersedia.

2.

Setelah mengunduh, buka MT4/MT5 Anda.3.

Advance Trading Tool dapat ditemukan:  
a.  Indikator: Indikator tambahan memiliki awalan 'Tickmill' sebelum nama indikator.  
b.  Expert Advisors: Fitur tambahan memiliki awalan 'Tickmill' sebelum nama perangkatnya. 

4.

https://www.tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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Advanced Trading Toolkit
FITUR

Mengelola eksekusi Anda: 

Terminal Trading 

Trading secara presisi, pengubahan skala otomatis, templat, dan analisis posisi order terbuka.  

Terminal Mini 

Disesuaikan untuk MT4 & MT5, mengelola eksekusi Anda dengan konteks pada grafik trading tertentu. 

Selalu siaga: 

Manajer Alarm 

Asisten trading pribadi Anda yang akan menuntaskan instruksi otomatis saat peristiwa terjadi dan menginfor-
masikan Anda dan/atau teman-teman media sosial Anda mengenai berbagai peristiwa pasar. 

Excel-RTD 

Menempatkan data akun, tiket, dan harga secara waktu real ke dalam Excel dengan formula sederhana. 
Tanpa makro. Tanpa pemrograman.

Berita dan Data Pasar:

Hubungkan 

Personalisasi aliran berita dan kalender ekonomi Anda sendiri sambil mengakses beragam materi edukasi dan 
lainnya.  

Sentimen Trader 

Lihat bagaimana situasi pasar dengan data posisi long dan short secara waktu real, sentimen historis, dan 
dasbor untuk analisis sentimen berbagai instrumen. 

Peta Sesi 

Tinjauan pasar secara singkat dan tajam atas pasar-pasar utama dunia, peristiwa mendatang, dan tinjauan 
pergerakan harga untuk setiap sesi, juga menampilkan waktu lokal Anda saat ini terkait dengan berbagai "sesi" 
selama hari trading. 

https://www.tickmill.co.uk/
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Trading Mutakhir:

Manajer Pasar 

Satu window kecil untuk menampilkan daftar pantauan simbol dan semua aktivitas order akun Anda.

Matriks Korelasi 

Info pasar yang tak ternilai pada berbagai skala waktu untuk manajemen risiko yang lebih baik. Mengidenti-
fikasi korelasi rendah dan tinggi secara mudah, dengan menampilkan korelasi antara simbol-simbol selama 
periode waktu yang dapat dikonfigurasi dan jumlah batangnya, misalnya 100 batang H1 terakhir.

Korelasi Trader 

Membandingkan dua simbol dan mengidentifikasi perbedaan yang muncul antara pergerakan harga terkini 
dan info akun, dengan menunjukkan korelasi antar berbagai simbol selama periode waktu yang dapat dikonfig-
urasi, misalnya, grafik batang H1 terbaru.

Order:

Grafik Tick Trader 

Tick-per-tick tradisional, grafik garis, grafik tick berwaktu dan memudahkan entri order secara cepat dan mulus 
dengan sekali klik. 

Order Tersembunyi 

Sembunyikan order pending Anda dari para pelaku pasar lain dan masuk saat harga yang Anda inginkan terca-
pai. Tersedia stop-loss dan take-profit yang tersembunyi. 

PAKET
Indikator

Indikator Perubahan Batang

Membuat grafik offline pada MT4/MT5 yang berisi 
versi modifikasi dari grafik di mana indikator sedang 
berjalan.  

Indikator Donchian

Menampilkan kanal Donchian, menunjukkan harga 
tertinggi dan terendah dari N batang sebelumnya.  

Hitung Mundur Grafik Lilin

Menunjukkan waktu yang tersisa di batang saat ini 
dan mengingatkan Anda saat batang akan segera 
berakhir.  

Grafik dalam Grafik

Memungkinkan perbandingan grafik batang per 
batang dari pergerakan harga pada simbol grafik uta-
ma terhadap simbol turunannya.  

Pengelompokkan Grafik

Grafik saling berkaitan sehingga mengubah simbol 
pada satu grafik secara otomatis mengubah grafik 
yang terkait lainnya.
 
Indikator Gambar Bebas

Indikator ini memungkinkan Anda menggambar 
pada grafik, untuk menandai atau menyoroti peristi-
wa-peristiwa pada grafik.

Indikator Gravitasi

Menunjukkan area berpotensi support dan resistan 
berdasarkan pergerakan harga sebelumnya, dengan 
kode warna untuk menunjukkan area dengan aktivi-
tas pasar lebih kuat dan lebih lemah.

Tinggi - Rendah 

Cara mudah untuk melihat tertinggi dan terendah 
pada grafik, dari periode waktu mana pun dan ber-
dasarkan pada jumlah batang berapa pun.

https://www.tickmill.co.uk/
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Indikator Keltner 

Menampilkan kanal Keltner yang ukuran kanalnya 
bervariasi tergantung dari ATR.

Indikator Regresi Linier  

Menampikan regresi linier N batang terakhir, sebagai 
garis paling sesuai melalui harga penutupannya. 
 
Indikator Grafik Mini  

Memunculkan grafik di sub jendela yang dapat diu-
bah ukurannya, memungkinkan Anda melihat perger-
akan harga pada instrumen dan/atau periode waktu 
lain tanpa perlu berpindah di antara grafik yang ber-
beda.  

Indikator Riwayat Order  

Menggambarkan riwayat trading Anda pada grafik, 
menunjukkan waktu dan harga masuk dan keluar, 
dan pita yang menunjukkan kapan Anda masuk dan 
keluar dari pasar.  

Konverter Periode 

Menciptakan grafik offline di MT4, membangun peri-
ode waktu berbeda-beda, seperti M3 atau H6.
 
Indikator Pivot 

Menampilkan kalkulasi pivot klasik berdasarkan 
pergerakan harga historis: harga pivot sentral, den-
gan 3 level support dan resistan di kedua sisi.  

Indikator Grafik Batang Renko 

Menggambar blok Renko pada grafik normal MT4/
MT5 yang berbasiskan waktu.  

Indikator Info Simbol 

Membuat ringkasan status ketika menunjukkan peru-
bahan harga, selisih dari harga tertinggi dan terendah 
baru-baru ini, memberikan matriks sinyal naik dan 
turun pada berbagai periode waktu.

Bila Anda termasuk tipe orang yang suka belajar secara visual, Anda bisa menjelajahi semua fitur dari Ad-
vanced Trading Tool dengan bantuan video edukasi kami yang bisa ditemukan di sini.

Peringatan Risiko: CFD merupakan instrumen yang rumit dan membawa risiko tinggi kehi-
langan uang dengan cepat karena pemanfaatan leverage. 71% dan 61% akun investor ritel 
kehilangan uangnya saat trading CFD dengan Tickmill UK Ltd dan Tickmill Europe Ltd. Anda 
sebaiknya mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD, atau produk kami 
yang lainnya, dan apakah Anda sanggup menanggung risiko kehilangan uang Anda.  

https://www.tickmill.co.uk/
https://www.tickmill.co.uk/tools/advanced-trading-toolkit?video=alarm-manager#play

