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Eleve a sua negociação para o nível seguinte

O kit de trading avançado da Tickmill oferece-lhe um leque alargado que lhe permite alavancar a sua platafor-
ma MT4 e MT5 e permitir que tenha um conhecimento aprofundado dos mercados enquanto interage com 
uma rede alargada de outros entusiastas do trading!  

 
Com 13 funcionalidades avançadas e 15 indicadores, os clientes da Tickmill têm agora acesso a um dos 
serviços mais exaustivos de análise e de partilha na indústria de Forex.

Como obter
COMEÇAR

Introduza a sua Área de Cliente para descarregar a ferramenta de trading avançado. 1.

Carregue na Plataforma de trading e descarregue as suas pastas em Ferramenta de trading 
avançado:  
a.   O kit de software pode ser instalado no seu Windows.   
b.  Manual do utilizador: uma lista de instruções sobre como 
usar as diferentes ferramentas disponíveis.

2.

Depois de descarregar, abra a sua MT4/MT5.3.

As ferramentas de trading avançado podem ser encontradas em: 
 a.   Indicadores: Adicionados indicadores para terem o prefixo "Tickmill" antes do nome do 
indicador.   
b.  Expert Advisors: adicionadas funcionalidades para terem o 
prefixo "Tickmill" antes do nome da ferramenta. 

4.

https://www.tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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Ferramentas avançadas de trading
CARACTERÍSTICAS

Gerir a sua execução: 

Terminal de negociação 

Trading de precisão, escala automatizada, análise de posição de ordem modelada e aberta  

Mini Terminal 

Realizado para a MT4 e MT5, gestão da sua execução com contexto num gráfico de trading específico. 

Esteja atento: 

Gestor de Alarme 

O seu assistente de trading pessoal que completa os comandos automatizados quando os eventos ocorrem e 
notifica-o a si e/ou aos seus amigos em redes sociais sobre eventos de mercado. 

Excel-RTD 

Colocação de dados de conta em tempo real, ticket e preços em excel com fórmulas simples. 
Sem macros. Sem programação.

Notícias e dados de mercado:

Ligar 

Personalize o seu próprio feed de notícias e calendário económico, enquanto acede a uma fonte de material 
educativo e mais.  

Trader de sentimento 

Conheça o sentimento de mercado com dados de posicionamento longos e curtos em tempo real, sentimento 
histórico e um painel de análise de sentimento de vários instrumentos. 

N.º de mapa de sessão 

Uma visão geral de mercado breve e inteligente com os mercados principais mundiais, eventos futuros e mov-
imento de preço que supervisiona todas as sessões, apresentando também a sua hora local atual em relação 
às "sessões" durante o dia de trading. 

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

Gestor de mercado 

Uma pequena janela útil que mostra as listas de observação dos símbolos e toda a sua atividade de ordem da 
conta.

Matriz de correlação 

Valiosa informação de mercado em diferentes escalas de tempo para melhor gestão de risco. Identifica facil-
mente a correlação baixa e elevada, pois apresenta a correlação entre símbolos num período de tempo e 
número de barras configuráveis, por exemplo, as últimas 100 barras H1.

Trader de correlação 

Compara dois símbolos e identifica as diferença emergentes com a atividade de preço recente e a informação 
de conta, enquanto apresenta a correlação entre os símbolos num período de tempo configurável, por exemp-
lo, as barras H1 recentes.

Ordens: 

Trader de gráfico de tick 

Tick a tick tradicional, gráficos de linha, gráficos de tick com temporizador e facilidade na introdução de uma 
ordem rápida e simples com um clique. 

Ordens ocultas 

Oculte as suas ordens pendentes de outros participantes de mercado e introduza quando é alcançado o preço 
pretendido. Estão disponíveis a paragem de perda e a retirada de lucro ocultas. 

Indicadores
PACOTE

Indicador de alteração de barra

Cria um gráfico offline na MT4/MT5 contendo uma 
versão modificada do gráfico no qual o indicador 
está a ser executado.  

Indicador Donchian

Apresenta os canais Donchian, indicando o máximo 
e mínimo das barras N anteriores.  

Contagem decrescente de vela

Apresenta o tempo restante na barra atual e alerta 
quando uma barra está quase a terminar.  

Gráfico no gráfico

Permite comparações barra a barra da ação de preço 
no símbolo do gráfico principal contra o símbolo sub-
sidiário.  

Agrupamento de gráficos

Liga os gráficos de forma a que a alteração de um 
símbolo num gráfico muda automaticamente outros 
gráficos ligados.
 
Indicador de desenho livre

Permite desenhar nos gráficos, de forma a assinalar 
ou a destacar eventos no gráfico.

Indicador de gravidade

Apresenta áreas de possível suporte e resistência 
com base na ação de preço anterior, codificada por 
cores para mostrar áreas de atividade de mercado 
mais forte e mais fraco.

Máximo - mínimo 

Uma forma fácil de ver máximos e mínimos num 
gráfico, a partir de qualquer período e com base em 
qualquer número de barras.

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

Apresenta os canais Keltner, cujo tamanho de canal 
varia com base no ATR.
 
Indicador de regressão linear  

Apresenta a regressão linear das últimas barras N, 
com uma linha de melhor ajuste ao longo dos preços 
de fecho. 
 
Indicador de minigráfico  

Abre um gráfico numa subjanela redimensionável, 
que lhe permite ver a ação de preço noutros instru-
mentos e/ou períodos sem mudar entre diferentes 
gráficos.  

Indicador de histórico de ordem  

Desenha as suas transações históricas num gráfico, 
mostrando as cotações de entrada e de saída e as 
datas, que indicam quando entrou e saiu do merca-
do.  

Conversor de período 

Cria um gráfico offline na MT4, construindo um perío-
do diferente, como M3 ou H6.
 
Indicador Pivot 

Apresenta um cálculo de pivot clássico com base na 
ação de preço histórica: um preço de pivot central, 
com 3 níveis de suporte e resistência em qualquer 
um dos lados.  

Indicador de barra Renko 

Desenha blocos Renko num gráfico normal MT4/
MT5 com base no tempo.  

Indicador de informação do símbolo 

Cria uma visão geral do estado enquanto apresenta 
alteração de preço, a distância do máximo e mínimo 
recentes, fornecendo uma matriz de sinais ascen-
dentes e descendentes em períodos diferentes.

Se for um trader visual, poderá explorar todas as funcionalidades da Ferramenta de trading avançado com 
a ajuda de vídeos educativos, que pode consultar aqui.

Alerta de risco: os CFD são instrumentos complexos e têm um risco elevado de perda ráp-
ida de dinheiro devido a alavancagem.  71% e 61% das contas de investidores de retalho 
perdem dinheiro na negociação de CFD com a Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd, respe-
tivamente. Deverá ponderar se compreende como os CFD, ou qualquer um dos nossos out-
ros produtos, funcionam e se consegue suportar o risco elevado de perda do seu dinheiro.  

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

