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GIỚI THIỆU CHUNG
Mỗi doanh nghiệp trên thị trường vàng, ngoại hối, chứng khoán đa phần luôn cung cấp cho
khách hàng những phần mềm giao dịch đặc thù của nó và có nhiều phần mềm, trang Web
giao dịch khác nhau. Thông thường nó được đặt tên theo tên của công ty mua bán hoặc nhà
môi giới mà Khách hàng lựa chọn. Hầu hết tất cả các phần mềm này đều hỗ trợ những công
cụ chỉ báo phân tích kỹ thuật riêng và được phép giao dịch mua bán trực tiếp hoặc giao dịch
khớp lệnh (tức chờ hai nhà mua/bán đồng ý gặp nhau mới được khớp Lệnh), nhưng không
đủ các thông tin, chỉ số mà doanh nghiệp kinh doanh vàng đang mong muốn. Ở đây, chúng tôi
giới thiệu phần mềm FXPRO-METATRADER 4 là một phần mềm Mua/Bán ưu việt nhất. Vì
phần mềm này hỗ trợ nhiều tính năng trong giao dịch cũng như cung cấp rất nhiều công cụ
trong phân tích giúp khách hàng nhiều thuận lợi hơn khi mua bán. Cộng với phương thức giao
dịch mua bán ngay tức thời theo tình hình thế giới nhằm nâng cao lợi nhuận và phòng
tránh rủi ro cho khách hàng điều đó chứng tỏ FXPROMETATRADER 4 là lựa chọn sáng
suốt nhất cho quý khách.
Không những FXPRO-METATRADER 4 chạy trên các hệ điều hành Windows phổ biến hiện
nay như Windows XP, Vista, Windows 7 mà còn cung cấp thêm phần mềm FXPROMETATRADER4 chạy trên các máy điện thoại di động dùng hệ điều hành Windows Mobile và
có màn hình cảm ứng, tạo thuận cho khách hàng khi di chuyển thường xuyên.
Quý khách đến với FXPRO-METATRADER 4 không chỉ mua bán vàng mà còn tham khảo giá
các loại: Ngoại tệ, Chứng khoán, Tài nguyên trong và ngoài nước. Cập nhật liên tục mới nhất.

1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM FXPRO-MELTATRADER4





Bước 1: Download phần mềm FXFOREX-METATRADED4 từ link
https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe
Bước 2: Màn hình hiện ra, chọn Save File để tải về:

Bước 3:
Chạy file có tên fxpro4setup trong thư mục chứa file vừa tải:
Lưu ý: Khi cài đặt phần mềm này trên hệ điều hành Windows Vista và Windows 7 quý
khách cần phải chạy cài đặt bằng quyền Administrator.
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Bước 4:
Màn hình lựa chọn Ngôn ngữ xuất hiện, chọn Next:



Bước 5:
Chọn Next tới khi màn hình hiện ra, Tick vào ô như hình vẽ, chọn Next
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Bước 6:
Khi cài đặt thành công, màn hình sẽ hiện ra như sau, chọn Finish:



Bước 7:
Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình sẽ hiện ra biểu tượng của phần mềm FxProMetaTrader4. Từ đây bạn có thể truy cập vào phần mềm thông qua biểu tượng này:

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DEMO


Bước 1:
Ở lần đầu sử dụng phần mềm, sẽ hiện ra hình dưới, chọn Cancel nếu chưa có tài
khoản, hoặc username/ password của tài khỏan truy cập (nếu đã có) và chọn Login:
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Bước 2:
Sau khi chọn Cancel, vào File -> Open an Account để mở tài khoản Demo:

Tài khoản Demo được cung cấp đầy đủ tính năng giao dịch (Biểu đồ, dữ liệu thực, )
như tài khoản thật, giúp bạn làm quen với thị trường ngoại hối.


Bước 3:
Điền các thông số như hình, chọn Next:
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Trong đó: Leverage: Là tỷ lệ đòn bẩy sử dụng
Deposit: Là số tiền nạp vào tài khoản
Currency: Đồng tiền nạp vào




Bước 4:
Tiếp tục chọn Next:

Bước 5:
Màn hình hiện ra, lưu ý các thông số dùng để truy cập (Server, Login, Password - Mật
khẩu dùng để giao dịch, Investor - Mật khẩu chỉ dùng để theo dõi), chọn Next để tiếp
tục:
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Bước 6:
Ở lần sử dụng đầu tiên sẽ hiện ra cửa sổ:



Bước 7:
Bước trên kết thúc, cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra, hoặc vào File -> Login để mở cửa sổ
đăng nhập, nhập tài khoản (Login), Mật khẩu (Password), Server (Đã nhận được ở bước
trên), Login để đăng nhập:
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3. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Nếu Khách hàng muốn đăng nhập vào Tài khoản Demo thì Khách hàng chọn Server là
FxPro. com-Demo02) còn nếu Khách hàng đăng nhập vào Tài khoản thật thì Khách hàng
chọn FxPro. com-Real01, Real 02 Tùy theo phần sever khi mở tài khoản tương ứng.
Quá trình đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị:
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Trên màn hình có hiện thị Tên chủ tài khoản. tốc độ kết nối internet, các cặp tiền tệ vàng. . .
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