
Cara Untuk Membuat Sinyal Dagangan Menggunakan MQL5

support@anzocapital.com     www.anzocapital.com

Anzo Capital 
CARA UNTUK MEMBUAT SINYAL 

DAGANGAN MENGGUNAKAN MQL5

1 of 9support@anzocapital.com     www.anzocapital.com

Peringatan Resiko: Leveraged trading dalam kontrak mata uang asing atau produk off-exchange lainnya dengan margin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak 
sesuai untuk semua orang. Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan sesuai untuk Anda mengingat keadaan pribadi 
Anda. Anda mungkin kehilangan lebih dari apa yang Anda investasikan. Informasi di website ini bersifat umum. Sebaiknya Anda mencari saran keuangan independen dan 
pastikan Anda benar-benar memahami risiko yang terlibat sebelum melakukan trading. Perdagangan melalui platform online membawa risiko tambahan. Lihat keseluru-
han Anzo Capital's full Pengungkapan Risiko. 
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1. Buat profil Anzo Capital
2. Pastikan profil Anzo Capital Anda terverifikasi sepenuhnya
3. Buka Akun Live (STP atau ECN)
4. Unduh platform Anzo Capital MT4 dan pasang di PC / laptop Anda
5. Buka platform Anzo Capital MT4 dan masuk ke akun Anda yang sebenarnya
6. Di bagian atas platform, klik Alat dan dari menu, klik Opsi. Atau cukup tekan Ctrl + O

7. Klik pada tab Komunitas. Jika Anda sebelumnya telah terdaftar di Komunitas MQL5, ketik Login dan Kata Sandi 
    MQL5 Anda dan tekan OK. Jika Anda belum terdaftar di Komunitas MQL5, tekan Bila Anda tidak memiliki akun, silakan 
    mendaftar.

2 of 9

CARA UNTUK MEMBUAT SINYAL DAGANGAN MENGGUNAKAN MQL5

mailto:support%40fx88.cn?subject=
http://www.fx88group.com/cn


Cara Untuk Membuat Sinyal Dagangan Menggunakan MQL5

support@anzocapital.com     www.anzocapital.com

8. Ketikkan Login yang Anda inginkan dan alamat E-mail Anda, lalu tekan Register dan periksa inbox email Anda untuk 
    kredensial MQL5 Anda.

9. Jika, karena alasan apa pun, Anda belum menerima email apa pun dari MQL5 dengan kredensial masuk Anda, 
      buka langsung ke situs web https://www.mql5.com/en/auth_register, ketik login yang Anda inginkan (nama pengguna), 
    alamat email Anda dan tekan Register:

10. Periksa kotak masuk email Anda untuk kredensial masuk MQL5 Anda, akan terlihat seperti ini:
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11. Kembalilah ke platform Anzo Capital MT4 Anda dan masuk ke akun MQL5 Community Anda (seperti yang ditunjukkan 
     sebelumnya pada poin # 7) menggunakan Login dan Kata Sandi yang diberikan kepada Anda dalam email dari MQL5 
    dan tekan OK:

12. Di bagian bawah platform Anzo Capital MT4 Anda, di bagian Terminal, pilih Sinyal (tab ke-4 dari kanan). Di sana 
    Anda dapat memilih penyedia sinyal perdagangan pilihan Anda berdasarkan preferensi Anda (misalnya total 
    keuntungan yang dibuat, jumlah total pelanggan, dll.):

13. Pilih penyedia sinyal pilihan Anda. Setelah Anda melakukannya, Anda akan melihat semua statistik terperinci tentang 
     pedagang yang Anda pilih yaitu grafik pertumbuhan, riwayat perdagangan, dan ulasan. Jika Anda ingin mulai 
     menyalin perdagangannya, cukup klik pada tombol hijau Berlangganan gratis di sudut kanan atas:
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14. Ketik lagi kata sandi MQL5 Anda, yang sebelumnya dikirim kepada Anda dan klik Berlangganan:

15. Sekarang jendela Options-> Signals akan muncul. Anda dapat menyesuaikan pengaturan Anda sebelum akhirnya 
      mulai menyalin perdagangan:

a. Setujui persyaratan penggunaan layanan Sinyal: wajib. Pastikan Anda membaca dan memahami istilah-istilah ini 
    sebelum Anda melangkah lebih jauh.

b. Aktifkan langganan sinyal realtime: opsional. Perdagangan akan disalin dan ditempatkan di akun perdagangan Anda 
    secara real time.

c. Salin Stop Loss dan Take Profit level: opsional. Kapanpun penyedia sinyal yang Anda pilih mengatur dan / atau 
    memodifikasi dan / atau menghapus level Stop Loss & Take Profit untuk perdagangannya, itu juga akan secara 
    otomatis diimplementasikan ke perdagangan Anda yang sesuai.

d. Sinkronisasi posisi tanpa konfirmasi: opsional. Ketika dicentang, semua perdagangan akan dibuka, ditutup dan / 
    atau diubah secara otomatis atas nama Anda. Ketika tidak dicentang, Anda harus secara manual menyetujui setiap 
    modifikasi yang dibuat oleh penyedia sinyal Anda sebelum berlaku untuk posisi di akun perdagangan Anda.
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e. Gunakan tidak lebih dari: XX% setoran: Anda menentukan berapa banyak saldo yang ada yang ingin Anda gunakan 
    untuk menyalin penyedia sinyal pilihan Anda. Anda dapat memilih berapa saja hingga 95%. Secara default adalah 
    70%.

f.  Hentikan jika ekuitas kurang dari: XXX: Anda mendefinisikan, pada tingkat ekuitas (saldo +/- keuntungan / kerugian 
    mengambang) Anda ingin berhenti menyalin perdagangan dan berhenti berlangganan dari penyedia sinyal pilihan 
    Anda. Secara default adalah 0 dalam mata uang akun Anda.

g. Deviasi / Slippage: Anda menentukan penundaan harga maksimum dalam pelaksanaan perdagangan yang disalin. 
    Beberapa penyedia sinyal perdagangan agresif selama peristiwa ekonomi makro yang penting, karena itu beberapa 
    slippage mungkin muncul ketika Anda menyalin perdagangan mereka. Secara default adalah 0,5 spread.

Setelah Anda memilih pengaturan yang Anda inginkan, klik OK.

16. Selamat! Anda telah berhasil berlangganan penyedia sinyal pilihan Anda! Sebagai konfirmasi Anda dapat melihat 
      bahwa di bagian Navigator di bawah akun perdagangan Anda:

CATATAN: Untuk memperdagangkan platform Anzo Capital MT4 Anda yang berjalan di PC / laptop Anda sepanjang 
waktu dengan koneksi Internet yang solid dan tidak mengganggu. Jika Anda menemukan dua persyaratan tersebut, 
Anda dapat membuatnya berfungsi.
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17. Di bagian Navigasi, klik kanan pada akun perdagangan Anda, dengan yang Anda telah berlangganan untuk penyedia 
      sinyal, dan klik Daftarkan Server Virtual:

18. MetaTrader Virtual Hosting memastikan bahwa perdagangan salinan Anda berjalan dengan lancar 24 jam sehari 
       bahkan ketika platform Anzo Capital MT4 Anda ditutup, Anda mematikan PC / laptop Anda atau Anda kehilangan 
      koneksi internet Anda.

      Menggunakan Virtual Hosting seperti itu adalah layanan berbayar yang memakan biaya 10  USD / bulan. Untuk 
      tujuan pengujian, pilih paket uji coba gratis untuk 1440 menit pertama (24 jam) dan klik Berikutnya:
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19. Konfirmasikan pilihan Anda dengan mencentang Saya setuju dengan aturan layanan hosting virtual (pastikan Anda 
      membaca dan memahaminya). Anda juga dapat mencentang secara otomatis memperbarui langganan dengan 
      dana yang cukup dan aktivitas terminal, jika Anda ingin menggunakan MetaTrader Virtual Hosting terus menerus 
      dari bulan ke bulan. Kemudian klik Berikutnya:

20. Selamat! Anda baru saja membuat hosting virtual untuk akun trading Anzo Capital MT4 Anda. Sekarang pilih data 
      mana yang ingin Anda sinkronkan (Anda harus memilih apakah Migrasi semua atau Migrasi sinyal jika Anda ingin 
      menyalin perdagangan dari penyedia sinyal Anda) dan klik Selesai:
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21. Dan itu dia! Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda harus melihat nama Virtual Hosting Anda di bawah 
      akun perdagangan Anda di bagian Navigator. Pastikan bahwa ikon Virtual Hosting berwarna kehijauan seperti yang 
      ditunjukkan di bawah ini:

22. Semuanya sudah siap! Sekarang Anda dapat menutup platform Anzo Capital MT4 Anda dan langganan perdagangan 
      sinyal Anda akan terus berjalan. Semoga Anda sukses berdagang!

Disclaimer: MQL5 Signals adalah layanan yang tidak disediakan oleh Anzo Capital Limited., Anzo Capital Limited tidak 
bertanggung jawab atas kerugian atau biaya yang dikeluarkan oleh Klien sehubungan dengan, atau secara langsung 
atau tidak langsung yang timbul dari tindakan, kelalaian atau kelalaian dari perangkat lunak pihak ketiga termasuk , 
tetapi tidak terbatas pada, penasihat ahli, penyedia sinyal, platform perdagangan sosial, dan jaringan pribadi virtual.
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