Prekyba valiutomis su MetaTrader4 platforma

Praeitoje pamokoje sužinojote pagrindines Forex sąvokas. Šioje pamokoje paaiškinsime kaip
vykdoma prekyba valiutomis naudojant bene populiariausią prekybos valiuta platformą
MetaTrader4 (trumpinys – MT4). Pabandysime susipažinti su visomis šios platformos
ypatybėmis ir perskaičius šį straipsnį jau galėsite atsidaryti demonstracinę („Demo“)
sąskaitą bei patys pradėti prekybą valiutomis ir išmėginti savo jėgas savarankiškai. Juk
sakoma, kad geriausia vieną kartą išbandyti, nei tūkstantį kartų išgirsti. Tikimės, kad
išmėginę MT4 platformą greitai perprasite visą teoriją, kurią pateikėme pirmose pamokose.

Kaip vykdoma prekyba valiutomis?
Prekyba valiutomis prasideda renkantis brokerį. Kadangi jūs dar tik pradėsite spekuliuoti ir
tai bus tik demonstracinė versija, nėra svarbu kokį brokerį pasirinksite. Visų pirma svarbu
yra įgauti praktikos su MetaTrader4 prekybos platforma, įsijausti į fundamentaliąją ir
techninę analizę. Norint, kad prekyba valiutomis vyktų sėkmingai, reikės ilgai mokytis su
netikrais pinigais – demonstracine versija. O kai jausitės pakankamai įgudę ir pasiruošę
prekybai tikrais pinigais, tuomet ateis laikas daugiau pasidomėti brokeriais – jo licencija, kur
įsteigta įmonė, atsiliepimus apie brokerį, ar organizuoja klientams mokymus, ar lengvas
susisiekimas su administracija ir t.t. Apie visa tai mokysime vėlesnėse pamokose, na o dabar
tiesiog per “Google„ paiešką susiraskite kokį nors brokerį. Nuėję į brokerio puslapį,
turėtumėte rasti skiltį „atsidaryti demonstracinę versiją“. Kiekvienas brokeris turėtų detaliai
išaiškinti, kaip užsiregistruoti ir įdiegti MT4, todėl didelių problemų kilti neturėtų. Įsirašius
ir pasileidus MT4 platformą, galėsite pradėti prekiauti!
Su Metatrader 4 prekybos platforma galima vykdyti ne tik prekybą valiutomis, bet ir fondais,
akcijomis, obligacijos, žaliavomis ir t.t. Kitaip tariant, Metatrader 4 prekybos platforma yra
globali prekybos sistema, kurioje galima prekiauti daugybe finansinių priemonių. Tačiau ne
visi brokeriai leidžia prekiauti visomis minėtomis finansinėmis priemonėmis, vieni iš jų
labiau orientuojasi tik į valiutas, kiti papildomai prideda akcijas ar fondus ir t.t. Todėl
renkantis brokerį, atkreipkite dėmesį kokiomis finansinėmis priemonėmis galėsite prekiauti.

Prekyba valiutomis naudojant MetaTrader (MT4)
prekybos platformą
Metatrader 4 prekybos platforma yra viena populiariausių ir labiausiai paplitusių Forex
prekybos platformų pasaulyje. MetaQuotes Softwares Corp. kompanija pristatė platformą
2005 metais ir nuo to laiko nuolat ją tobulina. Gerai žinoma dėl aukštų saugumo standartų,
prekybos platforma yra viena patikimiausių rinkoje.
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MT4 yra labai universali ir patogi, todėl idealiai tinka tiek pradedantiems, tiek patyrusiems
prekiautojams. „Rinkos laikrodžio“ lange galite stebėti visų prekybos instrumentų kainas
vienu metu. Tai tikslus rinkos kainos atspindys, kuris leis jums stebėti kainų pokyčius
realiuoju laiku.

Metatrader 4 prekybos platformos įrankiai
Pažiūrėkime, koki yra pagrindiniai įrankiai kokiais jūs galėsite naudotis per Metatrader 4
prekybos platformą.

1) Pagalbiniai įrankiai, su kuriais jūs galite ant grafiko piešti vertikalias ar horizontalias
linijas (

), kanalus (t.y. piešiamos 2 linijos iš karto – 1 viršuje, kita apačioje

),

parašyti priminimą (
), dėti ženklus ant grafiko (
) – kryžiukus, varneles, kilimo,
kritimo rodykles ir t.t.. Galima naudoti fibonacci atsitraukimo lygius (apie kuriuos daugiau
sužinosite kitose pamokose

) ir taikinį (

), kurį užvedus ant kažkurios grafiko vietos
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bus rodomas kurso lygis ir data, t.y. kokiu laiku buvo atitinkamas kurso lygis.
2) Laiko periodai. Dėl plačių grafikų braižymo galimybių, prekyba yra paprasta ir lengvai
prieinama. Galima pasirinkti iš devynių laiko periodų (nuo vienos minutės iki mėnesio)
grafikų, kurie vaizduoja valiutų kursų kitimą pasirinktu laikotarpiu. Kiekvienas spekuliantas
prekiaudamas gali naudotis skirtingais laiko periodais.
M1, M5, M15, M30 – tai grafiko pokyčiai atitinkamai kas 1, 5, 15 ar 30 minučių. T.y.
pavyzdžiui, jums pasirinkus M15 laiko periodą, jums kas 15 minučių atsinaujins grafikas:
H1, H4– tai grafiko pokyčiai kas 1-4 valandas.
D1 – tai grafiko pokyčiai kas 1 dieną.
W1 – tai grafiko pokyčiai kas 1 savaitę.

MN – tai grafiko pokyčiai kas 1 mėnesį.
Yra spekuliantų, kurie uždirba pinigus naudodamiesi trumpais laiko periodais 1-15 min.
Prekiaujant trumpais periodais, galimybių prekiauti pasitaiko ganėtinai daug, tačiau kainos
pokytis nėra toks įspūdingas kaip prekiaujant ilgesniais periodais.
Dalis spekuliantų naudojasi tik vienu konkrečiu laiko periodu, kiti analizuoja kelis skirtingus
laiko periodus, kad nustatytų, kokia kryptimi kursas pasuks ateityje. Analizuoja situaciją
ilguoju laikotarpiu (dažniausiai H4 – W1), vidutiniu laikotarpiu (M15 – H4) ir trumpuoju
laikotarpiu (M1 – M30). Visa tai yra daroma, kad tiksliau prognozuoti kursą. Pavyzdžiui,
matant, kad trumpuoju laikotarpiu kursas krenta, tačiau ilguoju ir vidutiniu laikotarpiu kyla,
galima tikėtis, kad kurso kritimas yra trumpalaikis ir kaina greitai pradės vėl brangti. Tai
gali būti gera galimybė valiutą įsigyti pigiau, o kai kainos atsistatys į bendrą kilimo
tendenciją, galėsite fiksuoti savo pelną.
Visuotinai priimta manyti, kad pradedantieji turėtų pradėti spekuliuoti ilgesniais laiko
periodais (1-4 val. grafikas), kadangi šie grafikai keičiasi ne taip greitai, tad nepatyrusiam
spekuliantui lengviau atsispirti emocijoms.
3) Indikatoriai ir Forex prekybos robotai (automatizuota prekyba)
Esant didelei Forex robotų įvairovei, MT4 vartotojai gali naudotis aukšto lygio
automatizuota prekyba, – pakanka pelės žymekliu užtempti indikatorių ar automatinės
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prekybos sistemos failą ant grafiko. Forex prekybos robotai, dar vadinami ekspertais
patarėjais (angl. Expert Advisor) – yra kompiuterinės programos, kurios automatiškai vykdo
prekybą valiutomis. Šios programos yra linkę sekti populiarių techninius rodiklius,
pavyzdžiui MACDs, juda vidurkiai ir Stochastics. FOREX robotai palengvina prekybą – jums
nereikia pačiam sėdėti ir visą laiką spoksoti į ekraną, robotas gali tai padaryti už jus. Tačiau
pagrindinė bėda ta, kad FOREX robotą jums teks susiprogramuoti pačiam. Neapsigaukite,
internete pilna skelbimų apie FOREX prekybos robotus, tačiau paprastai jie yra melagingi.
Bet apie FOREX apgavystes plačiau papasakosime kitose pamokose.
FOREX prekybos robotą galite susiprogramuoti ir konfigūruoti patys, naudodami MT4
programavimo kalbą MQL4.
Indikatoriai padeda nustatyti valiutos kurso kitimo tendencijas. Juos kaip ir prekybos
robotus galite programuoti patys su MQL4 pagalba. Kaip matote iš žemiau pateikti
paveikslėlio yra daugybė indikatorių.

Kiekvienas iš jų vaizduoja skirtingas linijas, rodo skirtingą informaciją. Esant tokiai galybei
indikatorių galima ir galvą pamesti! Taigi, kam jų reikia tiek daug? Kiekvienas žmogus yra
unikalus – jis turi savo požiūrį, skirtingą rizikos toleranciją ir skirtingą prekybos strategiją.
Visa tai veikia žmogaus elgesį prekiaujant prekiaudamas – ar jis prekiaus agresyviai, ramia,i
ar pasyviai. Būtent dėl didelės įvairovės prekybos strategijų yra didelis indikatorių
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pasirinkimas. Vieni spekuliantai vertina vienus indikatorius, kiti – kitus. Tačiau būkite
atsargūs, jei jūs pridėsite į savo grafiką daugybę indikatorių, jie ne tik jums nieko
nepasakys, bet prekyba valiutomis taps dar sunkesnė! Patartina naudoti vieną ar du
indikatorius, tai yra pakankamai, kad jums būtų paprasčiau numatyti valiutos kurso
pokyčius. Tačiau įsidėmėkite – indikatoriai nėra kažkas stebuklingo kas visą laiką jums rodys
kada pirkti, o kada parduoti. Kiti veiksniai, tokie kaip ekonominės naujienos, žmonių
lūkesčiai ir t.t., labai daug prisideda formuodami valiutų kursus , todėl ne visada indikatorių
prognozės išsipildo. Reikia mokėti atsižvelgti į įvarius veiksnius, todėl reikia atlikti tiek
fundamentaliąją, tiek techninę analizę.
Norėdami išjungti indikatorius ant grafiko paspauskite dešiniu pelės mygtuku pasirinkite
„Indikatorių sąrašas“. O tada pasirinkite kokį indikatorių norite išjungti ant jo paspausdami,
o tada pasirinkite mygtuką šalinti.

4) Grafikai. Čia jūs galite nusistatyti kaip norite, kad atrodytų jūsų grafikas. Galima
nusistatyti brūkšninį grafiką (1), žvakių grafiką (2) ir linijinį grafiką (3). Populiariausias yra
žvakių grafikas, kitaip dar vadinamas Japoniškų žvakių grafiku. Grafiko vaizdo pasirinkimas
yra svarbus tuo, kad jūs matote, kas įvyko per tam tikrą laiko periodą.
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Pvz.: Žvakių grafike. Kai žvakė yra tuščiavidurė – kursas kyla, kai pilnavidurė – krenta.
Esančios vertikalios linijos virš ir po stačiakampiu parodo, kiek buvo maksimaliai pakilęs
kursas ir kiek maksimaliai nusileidęs. Stačiakampis parodo, koks buvo kursas kai prasidėjo
ir baigėsi laiko periodas.

Pvz., esant H1 (valandiniam periodui) žvakė 12 valandą atsidaro ties 1,300 kursu
(atsidarymo kaina). Jei per tą valandą ji pakyla daugiausiai iki 1,400 – tai bus vienos
valandos periodo maksimali kaina ir žvakė bus pilnavidurė. Jei nusileidžia daugiausiai iki
1,200 – tai bus valandos periodo minimali kaina ir žvakė bus tuščiavidurė.
5) Naujas įsakymas. Tai funkcija, kuri jums leidžia pirkti arba parduoti valiutą (atidaryti
naują prekybos poziciją).
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6) Padidinimo ir sumažinimo stiklas. Jis jums leis padidinti arba sumažinti grafiko dydį,
kad matytumėte didesnį arba trumpesnį laiko periodą.

Prekyba valiutomis: Kaip atidaryti/uždaryti valiutos poziciją
Pozicijos atidarymas ir jos uždarymas – valiutos pirkimas (pardavimas) viena kaina ir paskui
tos pačios valiutos pardavimas (atpirkimas) jau kita rinkos kaina. Valiutos pirkimas reiškia
pozicijos atidarymą. Valiutos pardavimas reiškia pozicijos uždarymą. Pozicijos atidarymo
procesas yra gan aiškus – tiesiog už vieną valiutą perki ar parduodi kitą valiutą, o uždarant
poziciją vyksta atvirkštinis procesas – atperkama arba parduodama ta valiuta kurią jūs
pirkote.
Atsidarykime kokios nors valiutų poros grafiką (dažniausiai keletas langų jau būna atidaryti,
tačiau norint išbandyti skirtingas valiutų poras ar kitus finansinius instrumentus bus
naudinga žinoti kaip tai padaryti). Atsidaryti grafiką galima padaryti dviem būdais: per
atskirą
pasirinktį
pažymėtą
numeriuku
1
(žr.
pav.).

Atsidarius grafiko langą spaudžiame „Naujas įsakymas“ funkciją arba tiesiog F9, kad

galėtumėte atsidaryti pozicijos atidarymo langą.
Taigi, atsidarę naują įsakymą, turėtumėte matyti tokią lentelę.
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Įsakymą galite pritaikyti pagal savo norus:
„Simbolis“, leis jums dar kartą pasirinkti kokia valiutų pora norite prekiauti;
„Kiekis“ – tai pasirinkimas, kiek norite pirkti tam tikros valiutos lotų;
„Stop loss“ – tai riba, kuri jus apsaugos, kad valiutų kursas nenukristų žemiau jos (apie
tai pasakojome ankstesnėse pamokose);
„Take profit“ – tai riba, kuri automatiškai fiksuos jūsų pelną, kai tik valiutų kursas
pasieks nustatytą ribą (apie tai pasakojome ankstesnėse pamokose);
„Tipas“ – leidžia jums nustatyti ar norite vykdyti „Neatidėliotiną vykdymą“ (t.y.
pirkti/parduoti rinkos kaina), arba pasirinkti kokiomis sąlygomis sandoris būtų
atidarytas automatiškai..
Atidarius savo poziciją galėsite ją sekti terminale „sandorių“ skiltyje:

Sveikiname susipažinus su MetaTrader prekybos platforma. Kitas jūsų žingsnis mokantis
spekuliuoti valiutų rinkoje turėtų būti demonstracinės sąskaitos atidarymas.
Pabaigai
Sveikiname išmokus dar vieną pamoką. Tikimės, kad dabar turėsite pakankamai žinių, kad
galėtumėte pradėti savo demonstracinės prekybos valiutomis kelionę į sėkmę. Stenkitės
prekiauti valiutomis kuo dažniau, kad pradėtumėte kaupti patirtį. Tačiau nepasiduokite
mintimis, kad tai tik demonstracinė versija – pasinaudokite visa savo vaizduote, kad

www.investologija.lt visos teisės saugomos
|8

Prekyba valiutomis su MetaTrader4 platforma

manytumėte, jog prekiaujate realiais pinigais.
Prekyba valiutomis naudojant demonstracinę versiją ir tikrais pinigais skiriasi savo
emocijomis. Prekiaudami demonstracine versija, jūs niekuo nerizikuojate, o tai veikia
psichologiškai – kartais daromi neapgalvoti, skuboti sprendimai, kartais atliekami veiksmai,
kurių geriau neatlikti ir t.t. Prekiaujant realia sąskaita, jūs tampate emocionaliai jautrūs ir
lengviau pažeidžiami – bijote prarasti pinigus, kai kaina per daug nukrenta žemyn, saugotės
tose vietose, kur kaip tik reikėtų veikti, arba veikiate ten kur galbūt reikėtų saugotis. Baimė
ir godumas itin veikia žmones prekiaujant realiais pinigais. Todėl siūlome jums:
Demonstracinėje sąskaitoje prekybą valiutomis rekomenduojama vykdyti mini (0,1) ar
mikro (0,01) lotais ir kuo mažesniais depozitais. Stenkitės įsijausti, kad valdote realius
pinigus. Tai jums padės būti emocionaliai tvirtesniems kai pradėsite prekiauti realiais
pinigais.
Niekada nepalikite atidarytų pozicijų savaitgaliais ar švenčių dienomis. Tai jums gali
atnešti daug nemalonumų.
Valdykite savo riziką naudodami stop loss funkciją.
Nepasiduokite nesėkmėms ir visada judėkite tik pirmyn!
6. pamoka. Forex nuotaikų, fundamentali ir techninė analizė
Nelik abejingas: įvertink straipsnį – pasidalink su draugais…
Straipsnį parengė: Justinas J. ir Simonas Adomavičius
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