Съдържание

1.

Как да инсталирате MetaTrader 5?

2.

Как да отворите демо сметка?

3.

Как да влезете в реална или демо сметка?

4.

Къде да намерите финансовите инструменти?

5.

Как да отворите графика?

6.

Как да сключите сделка? Как да търгувате с един клик в MT5?

7.

Къде да видите отворените позиции и как да ги затворите?

2

1. Как да инсталирам MetaTrader 5?
Можете да свалите платформата Trader 5 абсолютно безплатно след регистрация на демо от
следния линк: http://benchmark.bg/pics/editor/BenchMarkMT5.exe

Попълнете регистрационната форма, свалете инсталационния файл и инсталирайте.
След като инсталацията завърши, платформата ще се стартира автоматично. Демо
сметката се генерира от платформата MetaTrader 5.

2. Как да отворя демо сметка?
Прозорецът за създаване на демо сметка ще се зареди автоматично след първото влизане в
платформата. Прозорецът също може да бъде отворен от падащо меню Файл -> Отвори
Демо сметка.

Попълнете полетата с информация за клиента и демо сметката:
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Можете да имате неограничен брой демо сметки. За създаването на допълнителна сметка
повторете регистрацията от точка 1.

3. Как да вляза в реална или демо сметка?
Ако вече имате сметка за платформата MetaTrader 5, отворете падащо меню Файл и изберете
опцията Вход в сметка.

4. Къде да намеря финансовите инструменти?
В прозорец Състояние на пазара можете да намерите всички инструментите и техните
пазарни котировки. Прозорецът се намира в горната лява част на работното пространство:

4

Ако не виждате всички инструменти, кликнете с десния бутон на мишката в прозорец
Състояние на пазара и изберете опцията Показване на всички.

5. Как да отворя графика?
Изберете инструмент от прозорец Състояние на пазара. Кликнете с десен бутон върху
инструмента и от падащото меню изберете Графика.

6. Как да сключа сделка?
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Изберете инструмент от прозорец Състояние на пазара. Кликнете с десен бутон върху
инструмента и от падащото меню изберете Нова поръчка или натиснете директно F9 на
клавиатурата.

В поле Символ изберете желания инструмент
Въведете обем на поръчката
Изберете Пазарно изпълнение, ако желаете поръчката да се изпълни по пазарна
цена или Чакаща поръчка, за да зададете предварително цена на изпълнение

Алтернативно, можете да сключите сделка от бутоните за директна търговия. В прозорец
Състояние на пазара изберете страница Търговия.

Въведете количество и кликнете върху някой от двата бутона, за да сключите сделка веднага.
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7. Къде да видя отворените позиции и как мога да ги затворя?
Отворените позиции и чакащите поръчки можете да видите в прозорец Търговия, който се
намира в най-долната част на работното пространство.

За да затворите позиция, кликнете с десен бутон върху нея и изберете Затваряне на
позиция или кликнете два пъти върху позицията. Ще се отвори допълнителен прозорец.
Изберете жълтия бутон, за да затворите позицията.

Алтернативно, можете да затворите позиция или да затворите частично позиция чрез заемане
на насрещна позиция.
История на сметката и затворените позиции можете да видите в секция История на същия
прозорец.
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За допълнителна информация можете да разгледате пълното ни PDF ръководство:
Пълното ръководство за търговия с MetaTrader 5
При възникнали въпроси се свържете с нас на телефон (02) 962 57 95, чрез нашия онлайн чат
или на имейл metatrader@benchmark.bg.
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