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Tickmill MT5 trên Windows
Vậy là bạn đã quyết định tải xuống MT5 cho Windows! Xin chúc mừng, bạn đã có một quyết định sáng suốt! 
Bởi bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bài hướng dẫn đơn giản về cách tải 
xuống và cài đặt để bạn có thể bắt đầu giao dịch chỉ trong vài phút.

MetaTrader 5 của Tickmill  
có gì bên trong? 

Phần mềm này đi kèm vô số chức năng và công nghệ hữu ích, bao gồm:

CFD đối với Forex, cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu.  
Không khớp lệnh từng phần.  
Tính năng giao dịch bằng EA.  
Cho phép giao dịch lot micro.  
Phân tích kỹ thuật hiện đại với 50+ chỉ báo.  
Tín hiệu giao dịch.  
Các công cụ đồ thị ưa việt.  
Lựa chọn cài đặt đa ngôn ngữ.

 
 
 
 
 
 
 

Cài đặt trên Windows
Hướng dẫn này sẽ giải thích ngắn gọn về quy trình cài đặt cổng MetaTrader 5 cho Windows. 

Đầu tiên, bạn cần tải xuống nền tảng bằng cách nhấn vào đây. Một pop-up sẽ xuất 
hiện và hỏi bạn có muốn chạy file này. Như hình dưới đây, bạn chọn ‘Run’.

Quá trình tải xuống sau đó sẽ bắt đầu và sau khi nó hoàn tất, bạn hãy khởi 
chạy bộ cài bằng cách nhấn đúp để cài đặt chương trình.

Một pop-up mới sẽ xuất hiện với lời chào ‘Welcome to Tickmill MT5 Terminal 
Setup!’. Bạn chọn ‘next’ để đi tới màn hình tiếp theo.
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Bạn sẽ thấy quá trình tải xuống hoàn thành và sau đó sẽ xuất hiện màn hình ‘Congratulations! We 
are waiting for you” như dưới đây. Tiếp đến, bạn chọn finish và nền tảng MT5 của bạn đã sẵn sàng. 

3.

Một shortcut sẽ được tạo trên máy tính và phần mềm sẽ tự động khởi chạy khi bạn nhấn hoàn 
thành. Nếu nó không tự động khởi chạy, bạn chỉ cần nhấn đúp vào shortcut để mở cổng MT5.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì, vui lòng nhấn vào đây và gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng 
trợ giúp bạn!
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