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Przenieś swoje transakcje na inny poziom

Zaawansowany Zestaw Narzędzi Handlowych Tickmill oferuje szeroki zakres narzędzi, które pozwolą Ci pod-
nieść poziom MT4 i MT5 oraz umożliwią Ci bardziej dogłębne zrozumienie rynków podczas interakcji z ro-
zległą siecią innych entuzjastów handlu!  

 
Z 13 zaawansowanymi funkcjami i 15 wskaźnikami, klienci Tickmill mają teraz dostęp do jednej z najbardziej 
wszechstronnych usług analizy i udostępniania w branży Forex.

Jak zacząć
ROZPOCZNIJ

Wejdź do swojej Strefy Klienta , aby pobrać narzędzie Zaawansowany Zestaw 
Narzędzi Handlowych. 

1.

Kliknij w Platforma Handlowa i pobierz dwa foldery znajdujące się pod Zaawansowany Zestaw 
Narzędzi Handlowych:  
a.  Windows: Oprogramowanie zestawu narzędzi można zainstalować w systemie Windows.  
b.  Instrukcja użytkownika: Lista instrukcji, jak korzystać z różnych dostępnych narzędzi.

2.

Po pobraniu, otwórz swój MT4/MT5.3.

Zaawansowane narzędzia handlowe można znaleźć we:  
a.  Wskaźniki: Dodane wskaźniki posiadają przedrostek 'Tickmill' przed nazwą wskaźnika.  
b.  Expert Advisors: Dodane funkcje mają prefiks 'Tickmill' przed nazwą narzędzia. 

4.
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Zaawansowany Zestaw Narzędzi Handlowych
FUNKCJE

Zarządzaj realizacją zleceń: 

Terminal Handlowy 

Precyzyjny handel, automatyczne skalowanie, szablonowa i otwarta analiza pozycji zlecenia.  

Mini Terminal 

Dostosowany do MT4 i MT5, zarządzaj swoją realizacją zleceń w kontekście konkretnego wykresu handlowe-
go. 

Bądź czujny: 

Manager Alarmów 

Twój osobisty asystent handlowy, który wykonuje automatyczne polecenia, gdy wystąpią zdarzenia i powiada-
mia Ciebie i/lub Twoich znajomych z mediów społecznościowych o wydarzeniach rynkowych. 

Excel-RTD 

Umieszczanie danych o rachunku, biletach i cenach w czasie rzeczywistym w Excelu za pomocą prostych for-
muł. 
Bez makr. Bez programowania.

Wiadomości i dane rynkowe:

Połącz 

Dostosuj swój własny kanał informacyjny i kalendarz ekonomiczny, a jednocześnie uzyskaj dostęp do bo-
gatych materiałów edukacyjnych i nie tylko.  

Nastroje Traderów 

Zobacz, jakie nastroje panują na rynku, korzystając z danych dotyczących długich i krótkich pozycji w czasie 
rzeczywistym, historycznych nastrojów oraz pulpitu nawigacyjnego do analizy nastrojów na wielu instrumen-
tach. 

Mapa sesji 

Krótki i szybki przegląd najważniejszych rynków na świecie, przyszłych wydarzeń i przegląd ruchu cen dla 
każdej sesji, wyświetlający również Twój aktualny czas lokalny w odniesieniu do "sesji" w ciągu dnia handlowe-
go. 
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Zaawansowany Handel:

Manager Rynku 

Jedno wygodne, małe okno pokazujące listę obserwowanych symboli i całą aktywność zleceń na Twoim ra-
chunku.

Matryca korelacji 

Nieoceniona informacja o rynku w różnych skalach czasowych dla lepszego zarządzania ryzykiem. Łatwo 
zidentyfikuj niską i wysoką korelację, ponieważ narzędzie to pokazuje korelację między symbolami w konfig-
urowalnych ramach czasowych i liczbie słupków, na przykład ostatnie 100 słupków H1.

Trader Korelacji 

Porównaj dwa symbole i zidentyfikuj pojawiające się różnice na podstawie ostatniej aktywności cenowej i in-
formacji o rachunku, ponieważ pokazuje korelację między symbolami w konfigurowalnych ramach czasowych, 
np. ostatnie słupki H1.

Zlecenia:

Trader z Wykresami w Tickach 

Tradycyjne wykresy tick-by-tick, wykresy liniowe, wykresy czasowe i ułatwiają bezproblemowe, szybkie wprow-
adzanie zleceń za pomocą jednego kliknięcia. 

Ukryte Zlecenia 

Ukryj swoje oczekujące zlecenia przed innymi uczestnikami rynku i wprowadź je, gdy zostanie osiągnięta 
pożądana przez Ciebie cena. Ukryte Stop-lossy i Take-profit są dostępne. 

Wskaźniki
PAKIET

Wskaźnik Zmiany Słupków

Tworzy wykres offline w MT4/MT5 zawierający zmo-
dyfikowaną wersję wykresu, na którym działa ws-
kaźnik.  

Wskaźnik Donchian

Pokazuje kanały Donchiana, wyświetlając szczyt i 
dołek z poprzednich N słupków.  

Odliczanie świec

Pokazuje czas pozostały do końca bieżącego słupka 
i powiadamia użytkownika, kiedy słupek zbliża się do 
końca.  

Wykres-w-wykresie

Pozwala na porównywanie słupek po słupku akcji ce-
nowej na głównym symbolu wykresu w stosunku do 
symbolu pomocniczego.  

Grupowanie-wykresów

Połącz wykresy tak, aby zmiana symbolu na jednym 
wykresie automatycznie zmieniała inne połączone 
wykresy.

Wskaźnik swobodnego rysowania

Umożliwia rysowanie na wykresach w celu zaznacze-
nia lub podkreślenia zdarzeń na wykresie.

Wskaźnik grawitacji

Pokazuje obszary możliwego wsparcia i oporu w 
oparciu o poprzednią akcję cenową, oznaczone kolo-
rami, aby pokazać obszary silniejszej i słabszej akty-
wności rynku.

Szczyt - dołek 

Łatwy sposób, aby zobaczyć maksima i minima na 
wykresie, z dowolnego przedziału czasowego i w 
oparciu o dowolną liczbę słupków.
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Wskaźnik Keltnera 

Pokazuje kanały Keltnera, których wielkość zmienia 
się w zależności od ATR.

Wskaźnik regresji liniowej  

Wyświetla regresję liniową ostatnich N słupków, jako 
najlepiej dopasowaną linię przez ich ceny zamknię-
cia. 

Wskaźnik Mini Wykres  

Wyświetla wykres w podoknie o zmiennych rozmi-
arach, pozwalając na obserwowanie akcji cenowej na 
innych instrumentach i/lub przedziałach czasowych 
bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi 
wykresami.  

Wskaźnik historii zleceń  

Rysuje na wykresie historyczne transakcje użytkown-
ika, pokazując ceny i czasy wejścia i wyjścia, a także 
wstęgi, które wskazują, kiedy użytkownik wchodził i 
wychodził z rynku.  

Konwerter okresów 

Tworzy wykres offline w MT4, budując inną ramę 
czasową, taką jak M3 lub H6.

Wskaźnik Pivot 

Pokazuje klasyczną kalkulację pivota w oparciu o 
historyczną akcję cenową: centralna cena pivota, z 3 
poziomami wsparcia i oporu po obu stronach.  

Wskaźnik słupków Renko 

Rysuje bloki Renko na normalnym wykresie MT4/
MT5 opartym na czasie.  

Wskaźnik info o symbolu 

Tworzy przegląd statusu, ponieważ pokazuje zmianę 
ceny, odległość od ostatniego szczytu i dołka, 
zapewniając matrycę sygnałów wzrostowych i spad-
kowych na różnych przedziałach czasowych.

Jeśli jesteś wzrokowcem, możesz poznać wszystkie funkcje Zaawansowanego Zestawu Narzędzi Hand-
lowych z pomocą naszych filmów edukacyjnych, które można znaleźć tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem 
szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  71% i 61% rachunków inwestorów 
detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD odpowiednio z Tickmill UK 
Ltd i Tickmill Europe Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD 
lub inne nasze produkty i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko utraty pieniędzy.  
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