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MetaTrader 5 felhasználói utasítás

A MetaTrader 5 az egyik legnépszerűbb kereskedési platform, amely hozzáférést 
nyújt a devizapiachoz, részvényekhez és határidős ügyletekhez is. Sokoldalú 
eszközként a sikeres kereskedéshez szükséges összes funkció megtalálható benne. 
Felhasználói végezhetnek technikai és fundamentális elemzéseket, automatizálhatják 
a kereskedést és mobileszközökön is használhatják a platformot.

MetaTrader 5 a számokban:



 9 megbízástípus
 82 elemzőeszköz, többek közt technikai indikátorok és grafikus objektumok
 21 időkeret
 egyszerre akár 100 megnyitott grafikon

Az MT5 platform használatával az InstaForex kínálatában lévő összes, majdnem 
3000 instrumentumhoz hozzáférhet: fiat devizák, EU-s és amerikai listázású 
részvények, indexek, árucikkek, kriptovaluták, ETF-ek és SPAC-ok.

Ebben a felhasználói utasításban a következőkről lesz szó:

 Első lépések
 Alapok
 Kereskedési eszközök
 Megbízások leadása

www.instaforex.eu



 Első lépések

Először telepítse fel az MT5-öt számítógépére vagy mobileszközére. A telepítőfájlt egy 
kattintással letöltheti az . oldalról. Kattintson a felső menüben található 
Kereskedési platform gombra, válassza ki a MetaTrader 5-öt, majd az eszköze 
operációs rendszerét. 
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Az MT5 felülete egyszerű és intuitív, minden szükséges funkció elérhető a 
főmenüben, az eszköztáron pedig a leggyakrabban használt funkciókat találhatja, de 
szabadon testre is szabhatja őket. Ehhez kattintson az eszköztárra és válassza a 
Customize opciót.

A baloldalon lévő Market Watch ablak megmutatja az elérhető kereskedési 
instrumentumok árfolyamát, míg a Navigator ablakban a technikai elemzéshez 
szükséges kereskedési eszközöket kezelheti. A képernyő alján található Toolbox ablak 
az adott kereskedési számla információit, kereskedési statisztikákat, piaci híreket, 
naplót és egyéb fontos adatokat tartalmaz.



A felhasználók kényelme érdekében az MT5 felületének összes eleme teljes 
mértékben személyre szabható, így bármelyik ablakot elrejtheti, ha például a Market 
Depth ablakra szeretne összpontosítani.

A platform felhasználói felülete
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Amikor először indítja el a platformot, egy felugróablakot lát, amelyben regisztrálhat 
egy új felhasználót vagy bejelentkezhet egy már meglévővel. Alapértelmezettként az 
InstaFintech Ltd. van megadva, úgyhogy elég, ha a Next gombra kattint a 
folytatáshoz.

Bejelentkezhet úgy is, ha a File menü Login to Trade Account opcióját választja. A 
felugró ablakban adja meg számlaszámát és jelszavát, majd kattintson az OK 
gombra.

Hogy lehet bejelentkezni?
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A megbízások, ügyletek és pozíciók összefüggenek. Ha például az EUR/USD 
növekedésére számít, tehát vásárolni akar, akkor long pozíciót kell nyitnia a 
brókerének küldött megfelelő megbízással. Ha később úgy dönt, hogy megnövelné a 
nyitott pozíció volumenét, akkor olyan ügyletet kell nyitnia, amely erre alkalmas.

Az MT5-ben Netting és Hedging számlatípusok is elérhetők. Netting számlánál egy 
szimbólumhoz egy egységes pozíciója lehet. Ha például vételi pozíciója van EUR/
USD-re, de eladási ügyletet akar megnyitni, akkor a meglévő pozíciójának volumene 
csökkenni fog. A Hedging rendszernél viszont lehetősége van egy szimbólumra 
számos, akár egymással ellentétes pozíciót is nyitni. A rendszerek közül kereskedési 
stratégiájának megfelelően választhat.

Számlarendszertől függő pozíciók

Az MT5-ben piaci és függő megbízásokat is adhat. Piaci megbízásait a bróker rögtön 
a beérkezés után teljesíti, míg a függő megbízásokat csak akkor, ha a körülmények 
megfelelőek. A következő megbízástípusok érhetők el:

Megbízástípusok

A kereskedés megkezdése előtt meg kell tanulnia pár alapvető dolgot, amelyek 
segítségére lesznek a hatékony kereskedési tevékenységben:

 Megbízás: egy instrukció egy adott ügylet nyitására (vételi vagy eladási), amelyet a 
brókernek küld el. A piaci áras megbízás azonnal, míg a függő megbízás bizonyos 
feltételek teljesülése esetén jön létre.

 Ügylet: egy adott kereskedési instrumentumra vonatkozó vásárlási vagy eladási 
pénzügyi művelet.

 Pozíció: a vásárlási vagy eladási kontraktusok teljes számát mutatja.

2. Alapok

 Buy Limit – akkor aktiválódó vételi megbízás, amikor az eladási (Ask) ár egyenlő 
vagy alacsonyabb a megbízásban megadottnál

 Buy Stop – akkor aktiválódó vételi megbízás, amikor az eladási (Ask) ár egyenlő, 
vagy magasabb a megbízásban megadottnál

 Sell Limit – akkor aktiválódó eladási megbízás, amikor a vételi (Bid) ár egyenlő 
vagy magasabb, mint a megbízásban megadott
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Megbízása a következő állapotokban lehet:

A Toolbox ablak History lapján az összes korábban teljesült megbízást megtekintheti. 
A függőben lévő megbízásokat a Trade lapon találja. 

 Started — megbízását leadta, de a bróker még nem fogadta el
 Placed — megbízását elfogadta a bróker
 Partially filled — megbízása részben teljesült
 Filled — a megbízás teljes volumenben teljesült
 Canceled — a megbízást az ügyfél törölte
 Rejected — a megbízást nem fogadta el a bróker
 Expired — a megbízás lejárt

A megbízások állapota

Vannak Stop Loss és Take Profit megbízások is. Előbbi a veszteség csökkentésére 
való, azonnal aktiválódik, ha az árfolyam elér egy megadott szintet. A Take Profit 
ugyanígy működik, de a nyereség bebiztosítása céljával. 

 Sell Stop – akkor aktiválódó megbízás, amikor a vételi (Bid) ár egyenlő vagy 
alacsonyabb, mint a megbízásban megadott

 Buy Stop Limit – Buy Limit és Buy Stop megbízások kombinációja, amellyel Buy 
Limit megbízást adhatunk le, amint az eladási (Ask) ár elér egy előre 
meghatározott szintet

 Sell Stop Limit – ezzel a megbízással Sell Limit megbízást adhatunk le, amint a 
vételi (Bid) ár elér egy előre meghatározott szintet
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3. Kereskedési eszközök

A Depth of Market (DoM) ablak az 
aktuális BID és ASK árakat mutatja 
meg. Egy DoM megnyitásához 
kattintson jobb gombbal egy 
instrumentumra a Market Watch 
ablakban és válassza a Depth of 
Market opciót, vagy nyomja meg 
az Alt+B billentyűkombinációt. Az 
instrumentumokat a Sell vagy Buy 
gombokkal adhatja el vagy 
vásárolhatja meg.

Depth of Market

Az MT5-ben algoritmikus kereskedést is alkalmazhat: az expert advisorok olyan 
szoftverek, amelyek speciális algoritmusok alapján, automatikusan nyitnak és zárnak 
ügyleteket. Az MT5-ben vannak beépített expert advisorok, többek közt az Expert 
MACD és az Expert MAMA, de más típusúakat is importálhat.

Expert Advisor

Kockázati figyelmeztetés: az algoritmikus kereskedés veszteség magas 
kockázatával járhat. Csak megbízható forrásból származó expert advisorokat 
használjon. 
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Az automatikus kereskedés engedélyezéséhez kattintson a fenti menüben lévő Algo 
Trading gombra.

Az expert advisorokat a Tools menüben lévő Options ablak Expert Advisors lapján 
kezelheti.
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A Market Watch ablakban árfolyamokat, statisztikákat és tick grafikonokat láthat. 
Szimbólumok hozzáadásához vagy eltávolításához kattintson jobb gombbal 
bármelyik szimbólumra, majd a felugró ablakban válassza ki a hozzáadni kívántakat 
és kattintson a Show Symbol gombra.

Market Watch

Ha duplán kattint egy szimbólumra, az előugró 
ablakban új pozíciót nyithat. Egy szimbólum 
grafikonjának megtekintéséhez kattintson rá és 
húzza át a grafikonmegtekintő területre. Ha 
áthúzás közben a Ctrl gombot is nyomva tartja, a 
grafikon új ablakban jelenik meg. A konfigurációs 
ablakban új oszlopokat is hozzáadhat, a 
szimbólumokat pedig a releváns oszlopra 
kattintva rendszerezheti.



Egy adott szimbólum statisztikáinak 
megtekintéséhez válassza ki azt, majd kattintson 
a Details lapra.
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A Market Watch ablak Trading lapján akár egy 
kattintással is nyithat ügyleteket.

One Click Trading

A funkció azonban csak akkor működik, ha engedélyezi. Ehhez kattintson a Tools 
menüben található Options gombra. 

Fontos! A funkció engedélyezése előtt olvassa el a figyelmeztetést.
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Az indikátorokat és az expert advisorokat is a Navigator ablakban találja. A technikai 
indikátor a felhasználó kényelme érdekében csoportokra van osztva. Egy indikátor 
futtatásához egyszerűen húzza át a Navigator ablakból a kiválasztott grafikonra. 
Ezután egy konfigurációs ablakot fog látni:

Fontos: győződjön meg róla, hogy szoftverét megbízható forrásból szerzi be.

A MetaTrader 5-ben 38 beépített technikai indikátor és 4 expert advisor van, de ehhez 
korlátlan számban adhat hozzá más forrásból származó indikátorokat és EA-kat.

Hogy lehet indikátort és EA-t rendelni a grafikonokhoz?

Itt megadhatja a szükséges 
paramétereket, többek közt 
a periódust, színt, szinteket, 
méretet stb.

Expert Advisorokat is hasonló módon adhat a grafikonokhoz: húzza át a grafikonra, 
vagy jobb gombbal kattintson rá és válassza az Attach to Chart opciót. Az MT5 
tesztelő funkciót is tartalmaz, így kipróbálhatja egy expert advisor működését, mielőtt 
használni kezdené. A Strategy Tester ablak indításához kattintson jobb gombbal az 
Expert Advisorra és válassza a Test opciót.

Az Expert Advisorok működésének engedélyezéséhez kattintson az eszköztárban található 
Algo Trading gombra.
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Ahogy már említettük, az MT5-ben piaci és függő megbízásokat is le lehet adni. 
Pozíció nyitásához, azaz egy adott instrumentum bizonyos mennyiségű vásárlásához 
vagy eladásához piaci megbízást kell leadnia, hogy azonnal teljesüljön. Függő 
megbízás esetében csak akkor nyílik meg a pozíció, amikor a megbízás aktiválódik. 


Számos különböző módon megnyithatja a megbízás leadásához szükséges 
párbeszédablakot:

Ezután a következő ablakot fogja látni:

 Symbol — a vásárolni vagy eladni kívánt kereskedési instrumentum
 Type — a megbízás teljesítésének módja (piaci vagy függő)
 Volume — a vásárolni vagy eladni kívánt instrumentum mennyisége, lotokban kiszámítva. 

Az InstaForexnél a legkisebb kereskedési volumen 0,01 lot. 
 Stop Loss/Take Profit — az árszint, ahol a Stop Loss és Take Profit megbízások aktiválását 

szeretné. Ha nem akarja megadni egyiket sem, akkor hagyja üresen ezt a mezőt.
 Comment — bármilyen megjegyzés a pozícióhoz, maximum 31 karakter hosszban. A 

megjegyzést láthatja majd nyitott pozíciói listájában és kereskedési előzményeiben is, nem 
kötelező kitölteni.

 Kattintson jobb gombbal a szimbólumra a Market Watch ablakban, majd 
válassza a New Order opciót

 Kattintson a Standard eszköztár New Order opciójára, vagy a Tools menü New 
Order gombjára

 Nyomja meg az F9 gyorsbillentyűt

4. Megbízások leadása

Ebben az ablakban megadhatja a megbízás tulajdonságait:

A fenti paraméterek megadása után kattintson a Sell vagy Buy gombok egyikére. 
Ezután vagy egy megerősítő ablak jelenik meg, vagy a sikertelen teljesítés 
magyarázata.
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Pozíciók nyitása után fontos követni teljesítményüket és irányítani őket. Az épp nyitva 
lévő pozícióinak listáját a Toolbox ablak Trading lapján találja.

Ezen a lapon információkat lát a kereskedési instrumentumról, a megbízás típusáról, 
volumenéről, az árfolyamról, valamint az aktuális Take Profit és Stop Loss szintekről 
(ha megadta őket). Emellett az aktuális egyenlegét és a pozíciók összesített 
eredményét is láthatja.


Az Exposure lapon az összes nyitott pozíció részleteit, valamint a számla állapotát 
láthatja.

Egy pozíció megváltoztatásához vagy törléséhez kattintson rá jobb gombbal a Trade 
lapon, majd válassza a Modify or delete opciót. A felugró ablakban megadhat új T/P 
és S/L szinteket, vagy megváltoztathatja a már meglévőket.

Pozíciók kezelése
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A Modify gomb csak akkor lesz aktív, ha a Stop Loss és Take Profit szintek helyesen 
vannak megadva. 

Egy pozíció lezárásához kattintson rá duplán, a felugró ablakban pedig kiválaszthatja, 
hogy a teljes összeget le szeretné zárni, vagy csak egy bizonyos mennyiséget.


Ha a pozíció jobb klikkes menüjében a Close opciót választja, akkor az teljes 
mértékben, azonnal lezáródik.

Ahogy már tudja, a Stop Loss a veszteségek minimalizálására való. Aktiválódik, ha az 
árfolyam rossz irányba kezd el haladni, és a megszabott szinten lezárja pozícióját. Ha 
a pozíció nyereségessé válik, akkor a Stop Losst nullszaldópontra kell vinni. A Trailing 
Stop ezt automatikusan megteszi, a Stop Losst a megfelelő távolságra hozza. 

Trailing Stop beállításához keresse 
meg a pozíció kontextusmenüjében 
(jobbgombos kattintás) a megfelelő 
opciót.

Mi a Trailing Stop és hogyan használható?
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A MetaTrader 5 minden funkciót tartalmaz a pénzügyi piacokon való kényelmes és 
hatékony kereskedéshez, és most már azt is tudja, hogy hogyan használhatja ezeket. 
Tartsa kéznél ezt a leírást, hogy biztosítsa a platform zökkenőmentes működését. 

Kockázati közlemény: 


A pénzügyi piacokon folytatott kereskedés nagymértékben spekulatív és 
kockázatos. Csak annyi pénzt tegyen kockára, amely elvesztését 
megengedheti magának. 


A korábbi teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket. Ez a 
dokumentum oktatási és marketingcélokból készült, nem számít befektetési 
tanácsadásnak. 


Kockázati figyelmeztetés: a CFD-k komplex eszközök, melyek a tőkeáttétel 
miatt gyors pénzvesztés magas kockázatával járhatnak. Az ennél a 
szolgáltatónál nyitott lakossági számlák 71.05%-a veszteséges.


Gondolja át, hogy ismeri-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e 
magának a befektetett összeg elvesztésének magas kockázatát. 

Összefoglalás
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