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Nền tảng chính thức của MetaTrader 4 được phát triển bởi MetaQuotes chỉ có sẵn cho
Windows và các thiết bị di động. Tuy nhiên, Tickmill luôn đề cao sự thoải mái của khách
hàng và luôn sẵn sàng làm mọi cách cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất phục vụ cho
một giao dịch Forex phức tạp. Khi máy tính của Apple ngày càng trở nên phổ biến đối với các
nhà giao dịch, chúng tôi đã xây dựng một ứng dụng Mac MetaTrader 4 phù hợp với nhu cầu
của khách hàng.
Trong khi đa số các broker chỉ cung cấp những hướng dẫn đơn giản và tốn thời gian để thiết
lập MT4 trên Mac, thì Tickmill sẽ giúp bạn thiết lập nền tảng giao dịch tiền tệ phổ biến nhất
trên thế giới này trên Mac chỉ trong vài giây.

Trong đó có gì
Tickmill cung cấp cho bạn một nền tảng MetaTrader 4 trên Mac với những tính năng gần
giống nhất ứng dụng trên Windows.
Phần mềm này đi kèm với nhiều tính năng hữu ích, bao gốm:
•

3 loại biểu đồ

•

9 khung thời gian

•

Hơn 50 chỉ báo mặc định

•

Nhiều thiết lập hình ảnh

•

Đa biểu đồ

•

Tùy chỉnh để thiết lập bất kỳ chỉ báo nào

•

Giao dịch one-click

•

Tùy chỉnh đầy đủ

Bây giờ bạn có tận dụng tất cả những điều này chỉ qua một lần cài đặt, đơn giản tương tự
như bất kỳ ứng dụng nào khác bên ngoài App Store.
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Cài đặt trên Mac
Bài viết này sẽ hướng dẫn một cách đơn giản về cách cài đặt, sử dụng và gỡ bỏ MetaTrader
4 trên Mac. Bạn cần phải cho phép tải về những ứng dụng bên ngoài App Store để có thể cài
đặt nền tảng thành công. Sau đây là hướng dẫn:
Trước khi khởi chạy MT4 dành cho Mac, hãy mở System Preferences bằng cách gõ cụm
tương ứng trong tìm kiếm Spotlight của bạn, nằm ở phía trên bên phải màn hình.

Ngoài ra, hãy nhớ mở khóa khả năng cho phép thay đổi bằng cách nhấp vào ký hiệu ổ khóa
ở góc dưới cùng bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn
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Bước tiếp theo là xác định MT4 cho trình cài đặt .dmg của Mac. Thông thường, tất cả các
ứng dụng tải xuống mới được đặt trong thư mục Downloads. Sau đó, khởi chạy một tập tin
cài đặt .dmg. Khi tập tin .dmg được mở ra, hãy kéo và thả biểu tượng ứng dụng Tickmill MT4
Mac vào thư mục Applications. Thao tác này sẽ hoàn tất quá trình cài đặt.
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Bây giờ, MetaTrader 4 đã được sẵn sàng để sử dụng từ thư mục Applications. Bạn có thể
nhanh chóng truy cập ứng dụng bằng cách gõ cụm “Tickmill MT4 Mac” trên tìm kiếm
Spotlight.

Cập nhật phần mềm
Bản cập nhật phần mềm MT4 dành cho Mac của chúng tôi sẽ được thực hiện tự động. Quá
trình này được chạy đồng thời với một bản cập nhật phiên bản Windows thông thường. Sau
mỗi lần cập nhật, ứng dụng sẽ tự động tắt mà không có bất kỳ thông báo nào, bạn chỉ cần
khởi chạy lại ứng dụng và lúc đó bạn đã sử dụng phiên bản cập nhật.
Để xem phiên bản phần mềm MetaTrader 4 hiện tại của bạn, hãy nhấp vào tab Help trong
bảng điều khiển trên cùng và chọn tùy chọn About giống như thao tác bạn thực hiện đối với
MT4 trên Windows.
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Expert Advisors dành cho Mac
Để cài đặt các công cụ bổ sung như Expert Advisor (EA), các chỉ báo và script tùy chỉnh, hãy
mở thư mục Applications, nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng và chọn Show Package
Contents.

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy được toàn bộ nội dung của thư mục cài đặt. Nhấn đúp vào
‘drive_’ để truy cập vào hệ thống của MetaTrader 4, sau đó truy cập vào Program Files ->
MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators, v.v, và sau đó copy-paste những chỉ báo trong
thư mục tương ứng.
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Khi đã xong, khởi chạy lại MT4 trên Mac và sử dụng những chỉ báo mới trong tab MT4 EA
tương ướng.

Gỡ bỏ phần mềm
Nếu bạn muốn gỡ bỏ phần mềm trên máy tính của bạn thì các bước thực hiện rất đơn giản.
Thực tế thì quá trình này không khác gì việc gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng nào khác.
Đầu tiên, xác định vị trí thư mục Applications trong Finder – bằng cách sử dụng Spotlight
hoặc trực tiếp truy cập thư mục Applications bằng cách nhấp vào biểu tượng Finder trong
Dock. Trong thư mục Applications, hãy tìm ứng dụng Tickmill MT4 Mac, nhấp chuột phải vào
nó và chọn ‘Move To Trash’, sau đó nhấp chuột trái để xác nhận. Sau khi ứng dụng đã được
chuyển vào thùng rác, bạn có thể xóa vĩnh viễn nó bằng cách điều hướng đến Thùng rác và
nhấp chuột phải vào nó và nhấn ‘Empty Trash’. Xóa bỏ ứng dụng khỏi Trash sẽ không để lại
bất kỳ dấu vết nào của Tickmill MT4 Mac trên máy tính của bạn.
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Các lỗi và sự cố
Hiện tại, không có bất kỳ lỗi nào đối với ứng dụng giao dịch của Tickmill trên Mac. Nếu bạn
phát hiện ra lỗi, xin vui lòng thông báo cho Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi và vấn đề sẽ được
giải quyết nhanh chóng.

Lưu ý quan trọng
Chúng tôi đã thử nghiệm MT4 dành cho máy Mac cá nhân và chưa phát hiện ra bất kỳ vấn
đề nào khiến cho khả năng giao dịch trên máy Mac OS kém hơn phiên bản Windows. Tuy
nhiên, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm với việc giao dịch với các ứng dụng mô phỏng. Chúng
tôi đề nghị bạn nên bắt đầu làm quen với phần mềm trên tài khoản Demo và đảm bảo rằng
ứng dụng trên Mac hoạt động đúng như bạn mong đợi.

