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MetaTrader MultiTerminal 

БенчМарк препоръчва на хората без опит в използването на MetaTrader MultiTerminal, да 

регистрират Демо акаунт и да тестват функциите на MetaTrader MultiTerminal първо с него.  

Основното Меню изглежда по следния начин: 

 

Меню File 

Mеню File съдържа команди, с които се управляват сметки и се принтират и запазват отчети.  

В менюто са достъпни следните команди: 

 

 Connect All – Свързване на всички сметки към сървъра; 

 

 Disconnect All – Прекъсване на връзката на всички сметки към сървъра; 

 

 New Account – Добавяне на нова сметка към списъка с управлявани сметки; 

 

 Save – Запазване на списък с поръчки или история на сметката; 

 

 Print – Принтиране на списък с поръчки или история на сметката;  

 

 Print Preview – Преглед преди принтиране; 

   

 Print Setup – Общи настройки на принтиране; 

 

 Exit – Затваряне на програмата. 
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Меню Edit  

Меню Edit съдържа команди за намиране и копиране. В него са достъпни следните команди:  

 

 Copy – Копиране на избраната информация в клипборда; 

 

 Find – Намира списък от елементи според зададени критерии; 

 

 Find Next – Продължава търсенето и намира следващия елемент от списъка. 

 Copy Find 

                                                



 

5 

 

След избирането на Меню Find се появява прозорец, чрез който потребителят може да потърси това, 

което желае да намери.  

 

 
 

 

Меню View 

Меню View съдържа команди, с които се управляват сигнални прозорци, лента с инструменти и 

езикът на програмния интерфейс. Някои от тези команди се дублират в лентата с инструменти. 

Следните команди са достъпни в менюто: 

 Languages – Показва подменю, с което се избират езиците в терминала. След като изберете 

желания език, можете да превключите терминала към него. За да видите ефект от 

промените, програмата трябва да бъде рестартирана; 

 

 Toolbar – Показва или скрива лентата с инструменти; 

 

 Status Bar – Показва или скрива статус лентата намираща се в долната част на терминала; 

 

 Market Watch – Отваря/затваря прозореца Market Watch, в който се показват котировките. 

Същото действие може да бъде извършено с комбинация от клавиши Ctrl+M или с натискане 

на съответния бутон от лентата с инструменти;  

 

 Accounts – Отваря/затваря прозорец Accounts, в който ще намерите списък с управляваните           

сметки. Същото действие може да бъде извършено с комбинация от клавиши Ctrl+А или с 

натискане на съответния бутон от лентата с инструменти; 

 

 Toolbox – Отваря/затваря прозорец Toolbox. В него можете да преглеждате новини, имейли и 

вашия журнал. Същото действие може да бъде извършено с комбинация от клавиши Ctrl+Т 

или с натискане на съответния бутон от лентата с инструменти; 

 

 Full Screen – Позволява или забранява използването на пълен екран. След като тази опция се 

позволи, лентата с инструменти и статус лентата ще бъдат изключени и всички сигнални 

прозорци ще бъдат затворени. Заглавието на терминала, главното меню и работното 

пространство ще се виждат на екрана. Повторното изпълнение на командата ще възстанови 

първоначалния изглед на терминала. Същото действие може да бъде извършено с 

натискането на клавиша F11 или с натискане на съответния бутон от лентата с инструменти. 
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Меню Tools  

Меню Tools съдържа една-единствена команда, която отваря прозорец с настройки. 

Options 

Отваря се прозорецът с настройки. От този прозорец могат да се задават параметри за връзки, 

сделки, имейли и събития. Повече детайли могат да бъдат открити в секция Terminal Settings. 

Прозорецът Options може да бъде зареден с комбинация от клавиши Ctrl+O или с натискане на 

съответния бутон от лентата с инструменти. 

                                    

 Server – Съдържа параметри на връзките със сървъра. Могат да бъдат разрешени прокси 

сървър, лични настройки и новини; 

 

 Trade – Можете да изберете настройки по подразбиране за отваряне на нова позиция. Към 

тях спадат настройки като името инструмента по подразбиране, който потребителят иска да 

се показва, желан обем, модул за разпределяне на обемите и отклонение; 

 

 Email – Можете да настроите параметрите за имейл;  

 

 Events - Управляване на настройки за звук при свързване на терминала с интернет, имейл,  

паузи и ценово рекотиране.  
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Server 

Таб Сървър съдържа настройки за сървъра и връзката за центъра с данни:  

 

Уверете се, че в този прозорец полетата “Keep personal settings and data at startup” и “Enable news” са 

избрани. “Enable proxy server” трябва да остане неизбрано.  

Trade 

Потребителят може да избира между следните настройки:  
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Symbol by default – Позволява на потребителя да избере коя валутна двойка да се показва по 

подразбиране, когато прозорецът за поръчка е отворен. Ако се избере Last Used, това ще означава, 

че последният търгуван инструмент ще се появи на екрана. 

Lots by default – Потребителят може да настрои обемът лотове за търговия по подразбиране. Ако 

опцията Lots by default е избрана, то тогава обемът ще бъде определян от последната сделка. Ако 

потребителят избере Default, стойността на обема лотове ще може да бъде задавана ръчно.  

 

Lots Allocation – Разпределянето на лотове определя крайният брой лотове, които ще бъдат 

разпределени към зададените сметки, базирайки се на избрания метод: 

 Predefined Volume – Обемът на сделката трябва да бъде предварително задаван всеки път, 

когато  се отваря позиция. Ако изберете Last Used, предварително зададеният обем на 

предишната сделка ще бъде приложен; 

 

 Total Volume for Each Order – Целият обем за всяка поръчка се задава и важи по равно за 

всички сметки. Ако опцията Last Used е избрана, целият обем на предишната сделка ще бъде 

приложен; 

 

 Equal Parts – Целият обем лотове се разделя по равно и се разпределя към обемите на 

избраните сметки, преди да се постави поръчка; 

 

 By Equity Ratio – Целият обем лотове ще бъде разпределен към всички зададени сметки като 

съотношение на текущите баланси по сметките; 

 

 By Free Margin Ratio – Целият обем лотове ще бъде разпределен към всички зададени сметки 

в зависимост от съотношението на свободния марджин по сметките. 

Deviation – Понякога цените се движат доста бързо, докато поръчката се изпълнява. Потребителят 

може да зададе максималното отклонение на цената на поръчката от пазарната цена. Ако пазарната 

цена надхвърли зададената стойност на отклонение, тогава позицията няма да бъде отворена. 
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Email 

В този таб можете да настройвате пощенската кутия. За да получавате имейли, изберете Enable и 

попълнете задължителните полета, след което изберете ОК. 

 

 

 

Events 

Потребителят може да наглася сигнали за събития, свързани с платформата. Специфичните събития 

могат да бъдат разрешавани или спирани като се кликне два пъти на всяко събитие:  

   

 Connect – Сигнал след връзка със сървъра; 

 

 Disconnect – Сигнал след неуспешна връзка със сървъра; 

 

 Email Notify – Сигнал за получен имейл в Inbox, който може да бъде прочетен в таб Mailbox; 

 

 OK – Сигнал за успешно изпълнена сделка; 

 

 News – Сигнал за получени новини, които може да бъдат прочетени в таб News; 

 

 Requote – Сигнал за промяна на цена по време на изпълнение на сделка.  
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Меню Window  

Меню Window съдържа команди за превключване между прозорците за поръчка и търговия:  

 Orders – Изберете, за да отворите прозореца за поръчки; 

 

 History – Изберете, за да отворите прозореца с историята на сметката; 

 

 New Order – Изберете, за да отворите прозореца за нова поръчка; 

 

 Close Order – Изберете, за да се появи прозорецът за затваряне на позиции; 

 

 Close By – Изберете, за да се появи прозорецът за затваряне с избрана насрещна; 

 

 Multiple Close By – Изберете, за да се появи прозорецът за затваряне на всички насрещни; 

 

 Pending Order – Изберете, за да се отвори прозорецът за чакащи поръчки; 

 

 Modify Order – Изберете, за да се отвори прозорецът за модифициране на поръчки; 

 

 Delete Order – Изберете, за да се отвори прозорецът за изтриване на чакащи поръчки. 
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Меню Help 

Менюто Help е помощно. Изпълнението на командите от това меню не влияе на работата на 

терминала по какъвто и да е било начин. От това меню можете да направите следното:  

   Help Topics – Отваря вградените помощни файлове. Всички настройки и функции на терминала 

са описани вътре. Бутонът F1 извършва същото действие; 

   About... – Отваря “About…” прозорец, където можете да намерите информация за контакти с    

BenchMark Finance.   

 

 
 

 

Потребителски интерфейс на MetaTrader MultiTerminal  

Има четири основни прозореца в MetaTrader MultiTerminal: 

 Market Watch; 

 Toolbox; 

 Accounts; 

 Order Management. 

Първите три главни прозореца могат да бъдат активирани като изберете View от лентата с 

инструменти, а след това трябва да посочите Market Watch, Toolbox и Accounts последователно.       
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Market Watch (котировки в реално време) 

Прозорецът Market Watch показва котировките на валутните двойки в реално време. Цената на всяка 

двойка се показва във вертикални колони Bid и Ask.  

Колона Symbol дава името на символа, а Bid и Ask показват съответните цени, на които клиентът 

може да купи или продаде на пазара. Ако кликнете два пъти, върху която и да е валутна двойка, ще 

се отвори прозорецът за поръчки. Прозорецът може да бъде активиран и с комбинация от клавиши 

Ctrl+M или директно от Market Watch. 
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Кликнете с десния бутон в прозореца Market Watch, за да се появи контекстното меню: 

                                             

 Tick Chart – Отваря се тикова графика на избрания символ. Тиковата графика може да бъде 

избрана директно от прозореца Market Watch. Тиковата графика на избрания символ може 

да бъде извадена от таб със същото име в прозореца; 

 

 Hide – Скрива избрания символ от списъка с инструменти в Market Watch. За да се намали 

трафика, се препоръчва да се скрият неизползваните инструменти от прозореца с котировки, 

с помощта на тази команда или чрез бутона Delete; 

 

 Hide All – Изтрива всички символи от списъка с инструменти в Market Watch. Тази команда не 

важи за инструменти, в които има отворени позиции; 

 

 Show All – Показва всички налични символи в прозореца Market Watch. След като тази 

команда бъде зададена, котировките за всички тези символи ще се появят; 

 

 Symbols – Отваря прозорец със същото име, съдържащ списък с всички налични инструменти. 

Символите са групирани в прозореца според вида си. Командата Show Symbols ви позволява 

да добавяте нужните инструменти към прозореца с котировки, а командата Hide Symbols – да 

изтриете инструменти от него. Прозорецът Properties ви позволява да видите параметрите на 

дадения инструмент; 
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 Auto Arrange – Автоматична подредба на колоните при смяна на размера на прозореца. 

Автоматичното подреждане може да бъде активирано с десен клик върху всеки един от 

инструментите и натискане на клавиш А; 

 

 High/Low – Показва най-високите и най-ниските цени за съответния инструмент; 

 

 Time – Показва колона с времето, в което е пристигнала последната котировка за даден 

инструмент; 

 

 Grid – Скрива/показва решетката в прозореца Market Watch. Решетката може да бъде 

извикана с натискането на клавиш G; 

 

 Popup Prices – Отваря прозорец, който съдържа котировки в реално време за избраните от 

вас инструменти. Списъкът с инструменти в този прозорец е същият като този в Market 

Watch в момента на изпълнение на командата. 

Toolbox 

News 

В таб News входящите новини ще бъдат публикувани и подреждани по време:  

 

Alerts 

Таб Alerts ви позволява да задавате аларми за специфични случаи:  

 

 

 



 

15 

 

Mailbox 

В таб Mailbox се показват съобщенията, изпратени до терминала:  

                                         
 

Journal 

Таб Journal показва цялата активност и извършени операции, описани с текст:  

 

Accounts 

Прозорец Accounts показва Balance, Equity и Margin level на всички сметки.  
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Order Management 

Как се отваря позиция?  

Market Watch - Натиснете два пъти върху инструмента, който искате да търгувате. Всяка сметка ще 

бъде показана в списък и потребителят трябва да отметне сметките, в които не желае да се отварят 

позиция.  

 
                         

 

 Symbol – Показва вида инструмент - валутна двойка, злато, сребро и т.н.; 

 

 Stop Loss – Цена, по-ниска от първоначалната при поставянето на поръчката, на която да се 

затвори дадена позиция. Ако не е обозначена цена, стойността в това поле ще бъде оставена 

нула. Stop loss цената ще бъде в червено, ако поръчка е била затворена чрез Stop Loss или 

дистанцията между текущата цена и нивото на Stop Loss е по-малко от 10 пипса; 

 

 Take Profit – Цена, по-висока от първоначалната цена на поставяне на поръчка, на която да се 

затвори дадена позиция. Ако не е обозначена цена, стойността в това поле ще бъде оставена 

нула. Take Profit цената ще бъде попълнена в зелено, ако поръчка е била затворена чрез Take 

Profit или дистанцията между текущата цена и нивото на Take Profit е по-малко от 10 пипса; 

 

 Comment – Потребителят може да включи коментар към всяка сделка. Не е задължително, но 

веднъж поставен, коментарът не може да бъде променян; 

 



 

17 

 

 

 Total Volume – Определя обема лотове, който ще бъде разпределен към избраните сметки, 

според метода за разпределение (за повече информация можете да разгледате страница 7). 

 

Как се поставя чакаща поръчка?  

Чакащата поръчка ви позволява да купите или продадете даден инструмент на предварително 

определена цена в бъдеще. Този тип поръчки се използват за отваряне на позиции, когато бъдещата 

цена достигне определеното ниво. Ако пазарната цена удовлетворява условието на поръчката, 

чакащата поръчка автоматично се изпълнява.  

Ако желаете да поставите чакаща поръчка, можете да направите това в таб Pending:  

                   

 
 

Има четири вида чакащи поръчки:  

 Buy Limit – Поставяте поръчка за покупка (Buy), ако бъдещата Ask цена е равна на 

предварително зададената стойност. Текущото ценово ниво е по-високо от нивото, на което 

поръчката е зададена. Този тип поръчка обикновено се поставя в очакване цената на дадения 

инструмент, която е паднала до дадено ниво, да се покачи; 

 

 Buy Stop – Поставяте поръчка за покупка (Buy), ако бъдещата Ask цена е равна на 

предварително зададената стойност. Текущото ценово ниво е по-ниско от нивото, на което 

поръчката е зададена. Този тип поръчка обикновено се поставя в очакване цената на дадения 

инструмент, която е достигнала определено ниво, ще продължи да се покачва; 

 

 Sell Limit – Поставяте поръчка за продажба (Sell), ако бъдещата Bid цена е равна на 

предварително определената стойност. Текущото ценово ниво е по-ниско от нивото, на което 

поръчката е зададена. Този тип поръчка обикновено се поставя в очакване цената на дадения 

инструмент, която се е покачила до определено ниво, ще се понижи; 

 

 Sell Stop – Поставете поръчка за продажба (Sell), ако бъдещата Bid цена е равна на 

предварително определената стойност. Текущото ценово ниво е по-високо от нивото, на 

което поръчката е зададена. Този тип поръчка обикновено се поставя в очакване цената на 

дадения инструмент, която е достигнала до определено ниво, ще продължи да се понижава. 
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След като изберете Pending Order, можете да изберете следните параметри:  

 Symbol – Показва вида на инструмента - валутна двойка, злато, сребро и т.н.; 

 

 Stop Loss – Цена, по-ниска от първоначалната при поставянето на поръчката, на която да се 

затвори дадена позиция. Ако не е обозначена цена, стойността в това поле ще бъде оставена 

нула. Stop loss цената ще бъде в червено, ако поръчка е била затворена чрез Stop Loss или 

дистанцията между текущата цена и нивото на Stop Loss е по-малко от 10 пипса;  

 

 Take Profit – Цена, по-висока от първоначалната цена на поставяне на поръчка, на която да се 

затвори дадена позиция. Ако не е обозначена цена, стойността в това поле ще бъде оставена 

нула. Take Profit цената ще бъде попълнена в зелено, ако поръчка е била затворена чрез Take 

Profit или дистанцията между текущата цена и нивото на Take Profit е по-малко от 10 пипса; 

 

 Comment – Потребителят може да включи коментар към всяка сделка. Не е задължително, но 

веднъж поставен, коментарът не може да бъде променян;  

 

 Total Volume – Определя обема лотове, който ще бъде разпределен към избраните сметки, 

според метода за разпределение (за повече информация можете да разгледате страница 7); 

 

 Lots Allocation - Разпределянето на лотове определя крайния брой лотове, които ще бъдат 

разпределени към зададените сметки, базирайки се на избрания метод (за повече 

информация можете да разгледате страница 7); 

 

 Open Price – Ценовото равнище, на което поръчката ще се изпълни; 

 

 Type – Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop; 

 

 Expiry – Изпълнението ще бъде чакащо, ако не бъде поставена отметката на Expiry. Ако 

кутийката е избрана, може да бъде зададена дата на изтичане на дадената чакаща поръчка. 

Чакащата поръчка ще бъде изтрита след достигането на избраната дата. 
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Изберете бутона Place, за да завършите поставянето на поръчката. Винаги можете да видите своята 

поръчка в прозорец Trade на MetaTrader MultiTerminal. 

  

Как се затваря поръчка?  

Потребителите могат да затварят техните позиции от бутона Close, като трябва да изберат 

финансовия инструмент от секцията Symbol. Потребителят трябва да избере сметка(и), в които желае 

да затвори позиции, и да не избира позициите, които желае да останат отворени:  

 

                                 

 

Как се затваря насрещна позиция?  

Close by – тази опция ви позволява да затворите с избрана насрещна позиция в един и същ 

инструмент. Списък показва всяка сметка, в която има насрещни позиции от един и същ инструмент. 

Позициите могат да бъдат избирани от списъка, след което да натиснете бутона Close.  

В случай на две насрещни позиции с различен обем само нетното количество ще бъде затворено, а 

оставащият обем от позициите ще продължат да бъдат отворени.  
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Посоката на затворената позиция (дълга или къса) ще бъде определена в зависимост от това, в коя 

посока има по-голям обем: 

 

Засичане на всички насрещни позиции  

Възможно е да затворите едновременно повече от една позиция с противоположна посока и в 

еднакъв финансов инструмент. В таб Multiple Close By всяка от управляваните сметки с отворени 

позиции в еднакъв финансов инструмент и различни посоки ще бъдат показани в списък. Не 

избирайте позициите, които желаете да останат отворени. След тяхното маркиране ще можете да 

изберете Мultiple Close By.  

 

Използването на функцията Multiple Close By води до отварянето на нова позиция, ако разликата 

между отворените позиции в един и същи финансов инструмент, които са с противоположна посока, 

не е равна на нула. Имайки предвид, че по-ранните поръчки се затварят първи, новите отворени 

сделки ще продължат да участват във функцията Multiple Close By, докато всички позиции не се 

затворят. 

Как се модифицира поръчка?  

За да модифицирате позиция, трябва да използвате таб Modify. Модифицирането на текуща позиция 

се изразява в поставянето на stop loss и/или take profit, или в случая на чакаща поръчка, поставяне на 

дата на изтичане, или промяна в цената на отваряне.  
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Потребителите могат да избират поръчките, които желаят да модифицират, да попълват новите 

параметри, след което да избират бутона Modify, за да бъде изпълнено обновяването:  

 

 

 

 

 

Как се изтрива поръчка?  

Изберете команда Delete, ако желаете да изтриете чакаща поръчка. Потребителите могат да избират, 

която и да е поръчка за триене, маркирайки кутийката и натискане на бутона Delete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При възникнали въпроси се свържете с нас на телефон (02) 962 57 95, чрез нашия онлайн чат или на 

имейл metatrader@benchmark.bg 

 

https://chatserver.comm100.com/chatwindow.aspx?planId=541&siteId=199228&pageTitle=БенчМарк%20Финанс&pageUrl=http%3A%2F%2Fwww.benchmark.bg
mailto:metatrader@benchmark.bg

