
МОДЕЛИ НА ТЪРГУВАНЕ СЪС SMART 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 Търговия чрез експертни 

системи 

 Автоматизирана търговия 

EXPERT ADVISORS 



EXPERT ADVISORS 



 Търговия с използване на 

идеи от общността на 

трейдърите 

COMMUNITY TRADING 



COMMUNITY TRADING 



SmartOrder е приложение, 

разработено от ActivTrades с цел 

да се разширят функциите на 

платформата MetaTrader 4, да се 

увеличи скоростта на търговия и 

да се подобри начина на 

управление на позициите. 

SMART ORDER 



SMART ORDER 



 Възможност да се използват множество функции едновременно 

SMART ORDER 



 Възможност за затваряне на позиции според текущ баланс 

SMART ORDER 



 Възможност за поставяне на OCO поръчка 

SMART ORDER 



SmartLines 
 

SmartLines е високотехнологично и все пак лесно за 

използване приложение. Това ново приложение Ви 

спестява усилието да следите всяко едно ценово 

движение или сформиращ се тренд, тъй като 

SmartLines извършва тези операции вместо Вас. В 

момента, в който цената на избрания от Вас 

интрумент пресече заложената тренд линия, се 

поставя съответната поръчка. 

SMART LINES 



SMART LINES 



SMART LINES 

Със SmartLines можете да работите едновременно с няколко 

графики, с предварително заложени автоматични Stop Loss или 
Take Profit отложени поръчки за всяка отделна графика. 



SmartTemplate 
 

SmartTemplate предлага лесни за употреба, но 

високо-ефективни функции. Вместо използване на 

сложни математически формули, новият add-on 

индикира уникални възможности за дълги и къси 

позиции на база на графични сигнали и ги 

представя в контекста на съответната сила на 

пазара. 

SMART TEMPLATE 



SMART TEMPLATE 



SMART TEMPLATE 

Индикатор на базата на пълзяща средна с модифицирана тежест  

Адаптивна трендлиния за следене на трендови и пазарни цикли  

Индикатор на базата на пълзяща средна  

Индикатор на базата на пълзяща средна 

Измерва текущата волатилност на пазара, сравнена със средната пазарна 
волатилност 

Измерва силата на пазарния тренд на дневна база 

Легендата показва списъка на индикаторите, 
визуализирани на графиката и съответстващите 

цветови варианти 

Зелен = Възходящ тренд, Червен = Низходящ тренд, Сив = Неутрален  

Светлосин = Възходящ тренд, Оранжев = Низходящ тренд 



SmartPattern 
 

SmartTemplate предлага лесни за употреба, но 

високо-ефективни функции. Вместо използване на 

сложни математически формули, новият add-on 

индикира уникални възможности за дълги и къси 

позиции на база на графични сигнали и ги 

представя в контекста на съответната сила на 

пазара. 

SMART PATTERN 



SMART PATTERN 



SMART PATTERN 

Средни цели-Визуализира възможното 
предстоящо средно движение на пазара 

Средни цели на повишение-Визуализира 
възможния предстоящ тренд на 

повишаване на пазара 

Средни цели на понижение: Визуализира 
възможния предстоящ тренд на понижаване на 

пазара 



TC PLUGIN 

Този индикатор показва нивата и стратегиите, очертани от Trading 
Central директно и в реално време на графиките 



TC Portal 
 

Докладите и анализите на Trading Central, 

обхващащи индекси, акции, валути, облигации и 

стоки, се използват от 38 от 50-те най-добри банки в 

света, както и от престижни дружества за 

управление на активи. 

TC PORTAL 



TC PORTAL 



Teхнически анализ 
 

Техническият анализ е разработен така, че да Ви 

помогне да изберете най-точно кога да търгувате, и 

обръща специално внимание на новопоявилите се 

технически сигнали за най-важните двойки - 

получавате до седем интрадей актуализации (от 

откриването на сесията в Лондон до закриването в 

Ню Йорк), плюс дневни и седмични актуализации, 

както и обзори със сценарии за търговия, които 

включват конкретни нива за вход и изход. 

TC PORTAL 



TC PORTAL 



 Autochartist помага на трейдърите от всички 

нива да получат по-голяма увереност при 

вземането на решения за търговия 

AUTOCHARTIST 



AUTOCHARTIST 



AUTOCHARTIST 



AUTOCHARTIST 



AUTOCHARTIST 



 Известяване за актуални възможности за 

търговия 

 Прогнозни зони 

 Индикатори за качество 

 Спестяване на време 

 Търсене при строго индивидуализирани 

критерии 

AUTOCHARTIST 

Предимства на 

Autochartist : 



Activtrades PLC – Sofia Branch 

бул. България 69, ет. 12 | София 1404  

Tел : +359 (0) 2 493 4300 | Факс : +359 (0) 2 493 4305 

bulgariandesk@activtrades.com | www.activtrades.bg 


