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Đưa giao dịch của bạn lên một tầm cao mới

Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao của Tickmill cung cấp nhiều công cụ cho phép bạn nâng cấp MT4 & MT5 của 
mình cũng như cho phép bạn hiểu sâu hơn về thị trường trong khi tương tác với mạng lưới rộng lớn gồm những 
người đam mê giao dịch khác!  

 
Với 13 tính năng nâng cao và 15 chỉ báo, khách hàng của Tickmill hiện có quyền truy cập vào một trong những 
dịch vụ chia sẻ và phân tích toàn diện nhất trong ngành Forex.

Làm thế nào
ĐỂ BẮT ĐẦU

Nhập Khu vực Khách hàng của bạn để tải xuống Công cụ Giao dịch Nâng cao. 1.

Nhấp vào Sàn Giao dịch và tải xuống 2 thư mục được tìm thấy trong Công cụ Giao dịch Nâng cao:  
a.   Windows: Phần mềm bộ công cụ có thể được cài đặt trên windows của bạn.   
b.   Hướng dẫn sử dụng: Danh sách hướng dẫn về cách sử dụng các công cụ khác nhau có sẵn.

2.

Sau khi tải xuống, hãy mở MT4/MT5 của bạn.3.

Các Công cụ Giao dịch Nâng cao có thể tìm thấy tại:  
a.   Chỉ báo: Các chỉ báo được thêm vào có tiền tố ‘Tickmill’ trước tên của chỉ báo.   
b.  Cố vấn Chuyên gia: Các tính năng được thêm vào có tiền tố ‘Tickmill’ trước tên của công cụ. 

4.
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Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao
TÍNH NĂNG

Quản lý việc thực thi lệnh của bạn: 

Cổng Giao dịch 

Giao dịch chính xác, mở rộng quy mô tự động, phân tích vị thế lệnh mở và theo mẫu   

Cổng Mini 

Được thiết kế cho phù hợp với MT4 & MT5, quản lý thực thi lệnh của bạn với ngữ cảnh trong một biểu đồ giao 
dịch cụ thể. 

Luôn cảnh giác: 

Quản lý Cảnh báo 

Trợ lý giao dịch cá nhân của bạn, hoàn thành các lệnh tự động khi sự kiện xảy ra và thông báo cho bạn và/hoặc 
bạn bè trên mạng xã hội của bạn về các sự kiện thị trường. 

Excel-RTD 

Đặt dữ liệu tài khoản, phiếu và giá theo thời gian thực vào excel với các công thức đơn giản. 
Không macro. Không lập trình.

Tin tức và Dữ liệu Thị trường

Kết nối 

Điều chỉnh nguồn cấp tin tức và lịch kinh tế của riêng bạn trong khi truy cập vô số tài liệu giáo dục và hơn thế 
nữa.  

Nhà giao dịch Cảm xúc 

Xem cảm xúc thị trường như thế nào với dữ liệu vị thế mua và bán theo thời gian thực, lịch sử tâm lý và bảng 
điều khiển để phân tích tâm lý nhiều công cụ. 

Bản đồ Phiên 

Tổng quan thị trường ngắn gọn và linh hoạt với các thị trường chính trên thế giới, các sự kiện trong tương lai 
và tổng quan về biến động giá cho mỗi phiên cũng như hiển thị giờ địa phương hiện tại của bạn liên quan đến 
"phiên" trong ngày giao dịch. 
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Giao dịch Nâng cao:

Quản lý Thị trường 

Một cửa sổ nhỏ tiện ích hiển thị danh sách theo dõi biểu tượng và tất cả hoạt động lệnh trên tài khoản của bạn

Ma trận Tương quan 

Thông tin thị trường vô giá trên các quy mô thời gian khác nhau để quản lý rủi ro tốt hơn. Dễ dàng xác định 
được mối tương quan thấp và cao vì nó cho thấy mối tương quan giữa các ký hiệu trong khung thời gian có thể 
định cấu hình và số lượng thanh. Ví dụ: 100 thanh H1 cuối cùng.

Nhà giao dịch Tương quan 

So sánh 2 biểu tượng và xác định sự khác biệt mới nổi với hoạt động giá  gần đây và thông tin tài khoản, bởi nó 
cho thấy mối tương quan giữa các biểu tượng trong khung thời gian có thể định cấu hình. Ví dụ: Các thanh H1 
gần đây.

Lệnh:

Nhà giao dịch Biểu đồ Đánh dấu 

Đánh dấu truyền thống, biểu đồ đường, biểu đồ đánh dấu theo thời gian và tạo điều kiện thực thi lệnh nhanh 
chóng liền mạch với một cú nhấp chuột. 

Lệnh Ẩn 

Ẩn các lệnh đang chờ xử lý của bạn với những người tham gia thị trường khác và nhập khi đạt được mức giá 
bạn muốn. Có sẵn dừng lỗ và chốt lời Ẩn. 

Các chỉ số
GÓI

Chỉ báo Bar Changer

Tạo biểu đồ ngoại tuyến trong MT4/MT5 có chứa 
phiên bản sửa đổi của biểu đồ mà chỉ báo đang chạy 
trên đó.  

Chỉ báo Donchian

Hiển thị các kênh Donchian, hiển thị mức thấp và cao 
của thanh N trước đó.  

Đếm ngược Nến

Hiển thị thời gian còn lại trên thanh hiện tại và cảnh 
báo bạn khi một thanh sắp kết thúc.  

Biểu đồ trong Biểu đồ

Cho phép so sánh từng thanh của hành động giá trên 
biểu đồ chính và biểu đồ phụ.  

Biểu đồ-Nhóm

Liên kết các biểu đồ để khi thay đổi một ký hiệu trên 
một biểu đồ sẽ tự động thay đổi các biểu đồ được 
liên kết khác.
 
Chỉ báo Vẽ tự do

Cho phép bạn vẽ lên biểu đồ, để đánh dấu hoặc làm 
nổi bật các sự kiện trên biểu đồ.

Chỉ báo Trọng lực

Hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự dựa trên 
hành động giá trước đó, được mã hóa bằng màu sắc 
để hiển thị các khu vực thị trường hoạt động mạnh 
hơn và yếu hơn.

Cao - Thấp 

Một cách dễ dàng để xem các mức cao và thấp trên 
biểu đồ, từ bất kỳ khung thời gian nào và dựa trên bất 
kỳ số lượng thanh nào.
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Chỉ báo Keltner 

Hiển thị các kênh Keltner, mà ở đó kích thước của 
kênh thay đổi dựa trên ATR.
 
Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính  

Hiển thị hồi quy tuyến tính của thanh N cuối cùng, 
dưới dạng đường phù hợp nhất thông qua giá đóng 
cửa của chúng. 
 
Chỉ báo Biểu đồ Mini  

Hiển thị biểu đồ trong một cửa sổ phụ có thể thay đổi 
kích thước, cho phép bạn xem hành động giá trên các 
công cụ và/hoặc khung thời gian khác mà không cần 
chuyển đổi giữa các biểu đồ khác nhau.  

Chỉ báo Lịch sử Lệnh  

Vẽ các giao dịch trong lịch sử của bạn trên biểu đồ, 
hiển thị giá và thời gian vào và ra, và các dải cho biết 
thời điểm bạn tham gia và thoát khỏi thị trường.  

Công cụ chuyển đổi Chu kỳ 

Tạo biểu đồ ngoại tuyến trong MT4, xây dựng một 
khung thời gian khác, chẳng hạn như M3 hoặc H6.
 
Chỉ báo Pivot 

Hiển thị cách tính Pivot cổ điển dựa trên lịch sử hành 
động giá: giá trục trung tâm, với 3 mức hỗ trợ và 
kháng cự ở cả 2 bên  

Chỉ báo Thanh Renko 

Vẽ các khối Renko trên biểu đồ dựa trên thời gian 
MT4/MT5 thông thường.  

Chỉ báo Thông tin Ký hiệu 

Tạo tổng quan trạng thái hiển thị sự thay đổi giá, 
khoảng cách từ mức cao và thấp gần đây, đưa ra một 
ma trận các tín hiệu lên và xuống trên các khung thời 
gian khác nhau.

Nếu bạn là một người học trực quan, bạn có thể khám phá tất cả các tính năng của Công cụ Giao dịch Nâng 
cao với sự trợ giúp của các video giáo dục, được tìm thấy tại đây.

Cảnh báo Rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 
71% và 61% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với Tickmill UK Ltd và 
Tickmill Europe Ltd. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu rõ cách hoạt động của CFD hoặc 
bất kỳ sản phẩm nào khác của chúng tôi hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận 
rủi ro mất tiền của mình hay không.  
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