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Jalankan file anzocapital4setup.exe 

Bacalah informasi dan klik tombol “Next” untuk melanjutkan.

Pilih folder instalasi, lalu klik tombol "Next" untuk melanjutkan.

Setelah proses instalasi selesai, klik tombol "Selesai"

3 of 17

1) INSTALASI
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Setelah MetaTrader 4 diluncurkan, pengguna akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi untuk membuka akun demo.

Akun demo baru juga dapat dibuka dengan membuka menu "File" dan mengklik "Buka Akun".

Lanjutkan untuk mengisi detail akun seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Setelah memilih leverage dan nilai simpanan yang Anda sukai, klik kotak centang “Saya setuju untuk berlangganan 
ke buletin Anda” dan tekan tombol “Next”.

Setelah server muncul di jendela, pilih "AnzoCapital-Demo" klik tombol "Next"
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Simpan catatan ID Login, Kata Sandi dan Investor (baca hanya kata sandi) yang diberikan.

Setelah pengguna mengklik tombol "Selesai", maka secara otomatis akan masuk ke akun demo baru dan pengguna 
dapat melanjutkan untuk berdagang.

Mengganti Password

Untuk mengubah kata sandi, buka menu "Tools" dan pilih "Options" dari daftar drop down.

Klik pada tombol "Ubah".
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Masukkan "Kata Sandi Lancar" dan "Kata Sandi Baru", lalu klik "OK".

Ada empat jendela utama di Anzo Capital:
2.1  Market Watch
2.2  Navigator
2.3  Terminal
2.4  Chart

Tiga jendela utama pertama dapat diaktifkan dengan mengklik "Lihat" di bilah alat, lalu pilih "Market Watch", "Toolbar", 
"Akun" urutan menu.

2) ANZO CAPITAL METATRADER 4 INTERFACE PENGGUNA

2.1

2.2

2.3

2.4
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2.1. PANTAUAN PASAR (REAL-TIME QUOTES)

Jendela “Market Watch” menunjukkan tanda-tanda simbol waktu nyata. Setiap harga Bid dan Ask simbol ditampilkan. 
Klik dua kali pada simbol, atau tekan "Ctrl + M" pada keyboard, dan jendela pesanan akan muncul.

Klik kanan pada jendela “Market Watch” untuk menghasilkan menu konteks seperti yang ditunjukkan:

1.  New Order: Mengaktifkan jendela untuk Membuka / 
 Menutup posisi atau untuk menempatkan Pending 
 Order baru (bisa juga klik dua kali simbol).

2.  Chart Window: Mengaktifkan bagan simbol.

3.  Tick Chart: Menampilkan Bagan Tick untuk instrumen 
 yang dipilih.

4.  Hide: Menyembunyikan simbol yang ditentukan dari daftar 
 di jendela “Market Watch”.

5.  Hide All: Menyembunyikan semua simbol yang tidak aktif 
 dari daftar di jendela “Market Watch”. Simbol khusus 
 tidak akan dihapus jika ada posisi terbuka atau grafik 
 terbuka yang digunakan simbol-simbol itu.

6.  Show All: Menampilkan semua simbol yang tersedia di 
 jendela “Market Watch”.

7.  Symbols: Mengaktifkan jendela tempat Anda dapat 
 menyembunyikan / menampilkan instrumen yang dipilih.

8.  Sets: Menyimpan / Menyesuaikan / Menghapus 
 pengaturan khusus pada jendela “Market Watch”.

9.  High/ Low: Menunjukkan / Menyembunyikan kolom 
 dengan harga tertinggi dan terendah untuk setiap 
 instrumen.

10.  Time: Menampilkan kolom dengan waktu kedatangan dari 
 kutipan terbaru untuk setiap instrumen.

11.  Grid: Menyembunyikan / Menyembunyikan garis-garis 
 grid di jendela “Market Watch”.

12.  Popup Price: Membuka jendela kutipan waktu nyata 
 untuk instrumen yang dipilih.

2.2. NAVIGASI

Jendela Navigator memungkinkan pengguna untuk memilih akunnya, indikator teknis, indikator khusus, Expert Advisor, 
dan skrip. Jendela ini dapat diaktifkan dengan menekan “Ctrl + N”.
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2.2.1. EXPERT ADVISORS

Expert Advisor (EA, juga dikenal sebagai robot perdagangan Forex, perangkat lunak perdagangan Forex otomatis) 
adalah program yang ditulis dalam MetaQuotes Language 4 (MQL4), yang dirancang untuk mengotomatisasi aktivitas 
perdagangan pada MetaTrader 4. EA ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan secara otomatis, 
pemantauan pasar atas nama pengguna dan jika pengguna menginginkan, jalankan perdagangan tanpa intervensi 
langsung. Pada MetaTrader 4, pengguna dapat melakukan backtest, mengoptimalkan, dan menukar strategi Expert 
Advisor Anda.

Instalasi Expert Advisor
1. Tutup MT4.
2. Temukan folder windows tempat MT4 dipasang.
3. Salin file EA yang diinginkan ke folder “Experts”.
4. Buka MT4.
5. EA yang baru dipasang akan ditempatkan di menu drop-down seperti yang ditunjukkan di bawah ini

2.2.2. SCRIPTS

Scripts juga program yang ditulis dalam MQL4. Ini sangat mirip dengan EA karena memiliki kemampuan untuk membuka, 
menutup dan memodifikasi perdagangan. Namun, ada dua perbedaan antara Scripts dan EA.

Perbedaan utamanya adalah cara penggunaannya: Expert Advisor dieksekusi setiap kali kutipan baru tiba, 
sementara Skrip dieksekusi hanya sekali ketika dilampirkan ke bagan. Misalnya, dengan skrip, pengguna dapat 
mengimplementasikan berbagai urutan tindakan untuk terminal klien, menampilkan pesan tambahan atau mengatur 
penghentian kerugian untuk posisi tertentu.

Perbedaan lainnya adalah bahwa EA harus diaktifkan sebelum menggunakannya, sementara Script tidak memerlukan 
pengaktifan.

Setelah EA pengguna terlihat di jendela navigator, aktifkan Expert Advisors dengan mengklik tombol "Expert Advisors" 
yang terletak di bagian atas MT4 di bilah alat.
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2.3. TERMINAL

Terminal memberi Anda gambaran singkat tentang apa yang terjadi di pasar dan apa yang terjadi di akun Anda. Jendela 
juga bisa diaktifkan dengan menekan "Ctrl+T".

1. Trade: Tab "Trade" menampilkan posisi terbuka saat ini dari akun, garis saldo akun dan hasil keuangan dari posisi 
terbuka, serta pending order yang ditempatkan.

2. Account History: Tab "Account History" menampilkan posisi tertutup, pembatalan pending orders dari akun, dan 
peristiwa historis lainnya yang terjadi pada akun.

3. Alerts: Tab "Alerts" berisi informasi tentang peringatan yang dibuat. Peringatan dimaksudkan untuk memberi sinyal 
tentang acara di pasar.

4. Mailbox: "Mailbox" dimaksudkan untuk bekerja dengan sistem surat internal.

5. Experts: Tab "Experts" menampilkan catatan setiap gerakan yang telah dibuat oleh Penasihat Ahli.

6. Journal: Semua operasi dan peristiwa yang dilakukan ditulis ke jurnal statistik khusus yang direpresentasikan 
sebagai file teks

2.4. HALAMAN DIAGRAM

Membuat Diagram Baru

Klik ikon       di bilah alat jendela (lihat bagian 3.1). Pengguna dapat membuat jumlah grafik yang tidak terbatas dan 
mengatur bagan dalam tata letak yang berbeda seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
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Merubah Desain Diagram

Desain grafik dapat disesuaikan berdasarkan preferensi pribadi Anda. Klik kanan di mana saja di jendela grafik dan pilih 
"Properties".

Inilah yang akan muncul di tab warna pada jendela Chart Properties.
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Inilah yang akan muncul di tab warna pada jendela Chart Properties.

3) APLIKASI DIAGRAM - (MACAM-MACAM TOOLBAR DALAM MT4)

Ada empat grup toolbar utama:
3.1  Toolbar Jendela
3.2  Toolbar Diagram
3.3  Toolbar Periodisitas
3.4  Toolbar Objek

1. New Charts: Ini adalah untuk menambahkan grafik untuk simbol yang dipilih dari daftar.

2. Profiles: Profil menunjukkan koleksi bagan di platform. Profil default akan muncul di layar untuk pembukaan platform 
pertama. Setiap perubahan pada profil akan disimpan ke profil Default kecuali disimpan sebagai profil baru. Untuk 
membuat profil baru dengan perubahan, klik "Save Profile As" dan buat nama profil baru. Pengguna dapat membuat 
dan menghapus profil namun profil Default tidak dapat dihapus.

3. Market Watch: Lihat bagian 3.1.

4. Data Window: Pilih ini untuk membuat Window Data muncul. Pindahkan kursor ke lilin mana pun dalam grafik dan 
data lilin yang tersedia akan ditampilkan di Jendela Data.

5. Navigator: Lihat bagian 3.2.

6. Terminal: Lihat bagian 3.3.

7. Strategy Tester: Jendela ini muncul di bagian bawah platform. Ini untuk pengujian Expert Advisor.

8. New Order: Jendela Order akan muncul di platform. Simbol yang dipilih diambil dari grafik aktif saat ini di platform.

9. Meta Editor: Ini membuka jendela baru untuk mengedit Expert Advisors, Custom Indicators and Scripts.

3.1. TOOLBAR JENDELA

Fungsionalitas setiap ikon di toolbar dalam urutan dari kiri ke kanan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3.2. TOOLBAR DIAGRAM

Fungsionalitas setiap ikon di toolbar dalam urutan dari kiri ke kanan:

3.3. TOOLBAR PERIODISITAS

Fungsionalitas setiap ikon di bilah alat dalam urutan dari kiri ke kanan:

3.4. TOOLBAR OBJEK

Fungsionalitas setiap ikon di bilah alat dalam urutan dari kiri ke kanan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Bar Chart: Jika dipilih, itu akan menampilkan grafik menggunakan bar. Bisa juga diakses dengan menekan "Alt + 1".
2.  Candlestick Chart: Jika dipilih, itu akan menampilkan grafik menggunakan candlesticks. Bisa juga diakses 
menggunakan dengan menekan "Alt + 2".
3. Line Chart: Jika dipilih, ia akan menampilkan grafik sebagai grafik garis. Bisa juga diakses menggunakan dengan 
menekan “Alt+3”.
4. Zoom In: Klik untuk memperbesar.
5. Zoom Out: Klik untuk memperkecil.
6. Auto Scroll: Jika dipilih, bar terbaru akan selalu muncul di layar. Untuk melihat bilah sebelumnya, hapus Gulir 
Otomatis.
7. Chart Shift: Pilih ini untuk menggeser bagan ke kiri, memungkinkan lebih banyak ruang di sisi kanan bagan untuk 
prediksi tren di masa mendatang.
8. Indicators: Klik ini untuk memilih indikator apa pun daripada menggunakan jendela Navigator.
9. Periodicity: Pengguna dapat memilih periode waktu untuk setiap bar / garis untuk mewakili, dari 1, 5, 15, 30 menit 
(M1, M5, M15, M30 masing-masing), 1 jam (H1), 4 jam (H4) , 1 hari (D1), 1 minggu (W1) dan 1 bulan (MN).
10. Templates: Klik untuk memuat, menyimpan atau menghapus template sesuai keinginan.

Ini adalah toolbar "Periodicity". Pengguna dapat memilih periode waktu untuk setiap bar / garis untuk mewakili, dari 1, 
5, 15, 30 menit (M1, M5, M15, M30 masing-masing), 1 jam (H1), 4 jam (H4), 1 hari ( D1), 1 minggu (W1) dan 1 bulan 
(MN). Ini juga bisa dilakukan dengan mengklik kanan di mana saja pada grafik dan akses ke pengaturan grafik.

1. Cursor: Ini adalah kursor panah standar secara default untuk memilih item.
2. Crosshair: Ini menunjukkan jumlah bar, pips dan harga pada titik kedua. Tekan dua titik dalam bagan. Pilih Crosshair. 
Pindah ke jendela grafik aktif dan pilih titik pertama. Ruang dan tahan tombol kiri mouse dan pindah ke titik kedua. Garis 
yang menghubungkan dua titik akan digambar dan tanggal menunjukkan jumlah bar / jumlah pips / harga pada titik 
kedua. Lepaskan tombol kiri mouse dan semua akan hilang.
3. Vertical Line: Pilih ikon, tempatkan pada posisi yang diinginkan. Untuk melakukan perubahan, klik dua kali pada garis 
dan pegangan yang dipilih (dua kotak putih kecil) seret ke posisi baru atau klik kanan di dekat garis untuk mengakses 
properti baris untuk melakukan perubahan. Klik dua kali setelah membuat perubahan untuk menghapus pegangan dan 
menempatkan baris pada waktu tertentu.
4. Horizontal Line: Ini berfungsi sama dengan menggambar garis Vertikal. Fungsi ini untuk menggambar level support 
dan resistance.
5. Trend Line: Fungsi ini untuk menggambar garis Miring atau Tren. Pilih Garis Tren. Tempatkan pada titik pertama, 
lubang kiri bawah tombol mouse dan pilih titik kedua di telepon. Garis tren akan snap ke titik terdekat. Klik dua kali untuk 
menunjukkan pegangan untuk memeriksa apakah titik yang tepat dipilih. Ada tiga pegangan di garis Tren. Pegangan 
tengah adalah memindahkan seluruh garis. Kedua pegangan ujung bergerak, sehingga mereka snap dan terpasang 
secara otomatis di ujung pegangan.
6. Equidistant Channel: Fungsi ini untuk menggambar Channel Equidistant, yang mewakili dua garis sejajar yang 
menghubungkan harga maksimum dan minimum.
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7. Fibonacci Retracement: Fungsi ini untuk menggambar objek Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement's 
disatukan sebagai berikut: pertama, trendline dibangun di antara dua titik ekstrem, misalnya, dari rendah ke tinggi 
lawan. Kemudian, sembilan garis horizontal memotong garis tren pada level Fibonacci 0,0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 100, 
161,8, 261,8, dan 423,6 persen secara otomatis ditampilkan.
8. Text: Fungsi teks adalah untuk memungkinkan teks ditulis pada jendela grafik. Klik pada tombol "Teks" dan gambar 
di mana di mana teks itu ditempatkan. Masukkan teks yang akan ditampilkan pada grafik ke dalam kolom "Teks" dan 
klik "OK".
9. Text Label: Fungsi label teks adalah untuk memungkinkan teks ditulis dalam bentuk label pada jendela grafik. Ia 
bekerja dengan cara yang sama seperti fungsi Teks.
10. Panah: Fungsi ini memungkinkan penempatan panah dan ikon lain pada jendela grafik. Klik tombol "Panah" dan 
pilih ikon untuk ditambahkan ke bagan, lalu klik dan seret pada area di bagan tempat ikon akan ditempatkan.

4) PERDAGANGAN

4.1. MEMBUKA POSISI

Ada enam cara untuk membuka perdagangan:
1. Klik dua kali pada simbol yang diinginkan untuk melakukan pemesanan di "Market Watch".
2. Klik kanan simbol di "Market Watch", lalu pilih "New Order".
3. Klik kanan pada tab "Terminal" dan pilih "New Order".
4. Klik kanan pada jendela grafik dan pilih "Trading", lalu "New Order".
5. Tekan tombol "F9".
6. Klik "Tools", dan pilih "New Order" dari menu konteks.

4.2. MENUTUP POSISI

Klik kanan posisi di tab "Trade" pada jendela Terminal untuk mendapatkan menu konteks dan pilih "Close Order".

Pilih Simbol dan Volume yang diinginkan, lalu klik "Sell" atau "Buy" untuk menempatkan pesanan. Klik "OK" untuk 
menyelesaikan pesanan ketika konfirmasi pesanan muncul.

Posisi sekarang terdaftar di tab "Trade" pada jendela "Terminal".

Atau, klik dua kali pada posisi terbuka di tab "Trade" pada jendela "Terminal", membuka jendela pesanan.

Dari jendela pesanan, klik pada “Close (order details) by Market” untuk menutup pesanan.
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4.3. MENEMPATKAN PENDING ORDER

Pending Order memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual simbol dengan harga yang ditentukan di masa 
depan. Jenis pesanan ini digunakan untuk membuka posisi perdagangan ketika kutipan di masa mendatang mencapai 
tingkat yang ditentukan sebelumnya.

Ada empat jenis pending order yang tersedia:

1. Buy Limit: Tempatkan order Beli, asalkan harga “Ask” di masa depan sama dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. 
Tingkat harga saat ini lebih tinggi dari nilai pesanan yang ditempatkan. Jenis pesanan ini biasanya ditempatkan di 
antisipasi bahwa harga simbol, setelah jatuh ke tingkat tertentu, akan meningkat.

2. Buy Stop: Tempatkan order Beli, asalkan harga "Ask" di masa depan sama dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. 
Tingkat harga saat ini lebih rendah dari nilai pesanan yang ditempatkan. Jenis pesanan ini biasanya ditempatkan di 
antisipasi bahwa harga simbol, setelah mencapai tingkat tertentu, akan terus meningkat.

3. Sell Limit: Tempatkan order Sell, asalkan harga "Bid" di masa mendatang sama dengan nilai yang ditentukan 
sebelumnya. Tingkat harga saat ini lebih rendah dari nilai pesanan yang ditempatkan. Jenis pesanan ini biasanya 
ditempatkan di antisipasi bahwa harga simbol, setelah meningkat ke tingkat tertentu, akan jatuh.

4. Stop Sell: Tempatkan order Sell, asalkan harga "Bid" di masa mendatang sama dengan nilai yang ditentukan 
sebelumnya. Tingkat harga saat ini lebih tinggi dari nilai pesanan yang ditempatkan. Jenis pesanan ini biasanya 
ditempatkan di antisipasi bahwa harga simbol, setelah mencapai tingkat tertentu, akan terus turun.

Untuk menempatkan pending order, beralihlah ke "Pending Order" dari bawah "Type" di jendela "New Order".

Setelah memilih "Pending Order", setel parameter berikut:
1. Symbol: Jenis produk yang diperdagangkan.
2. Volume: Kuantitas untuk berdagang.
3. Stop Loss: Suatu harga untuk menutup posisi terbuka dengan harga yang kurang menguntungkan bagi pelanggan 
daripada harga pada saat menempatkan pesanan. Jika harga tidak ditentukan, nol akan dimasukkan dalam bidang ini. 
Harga Stop Loss akan terisi merah jika order ditutup oleh Stop Loss, atau jarak antara harga saat ini dan harga Stop 
Loss dari pesanan terbuka kurang dari 10 pips.
4. Take Profit: Suatu harga untuk menutup posisi terbuka dengan harga yang lebih menguntungkan bagi pelanggan 
daripada harga pada saat menempatkan pesanan. Jika harga tidak ditentukan, nol akan dimasukkan dalam bidang ini. 
Harga Take Profit akan berwarna hijau jika pesanan ditutup oleh Take Profit, atau jarak antara harga saat ini dan harga 
Take Profit dari pesanan terbuka kurang dari 10 pips.
5. Price: Tingkat harga tempat pesanan akan dipicu.
6. Expiry: Eksekusi akan tertunda jika kotak Kadaluarsa tidak dipilih. Jika kotak dipilih, tanggal dapat diatur pada 
pending order yang diinginkan. Pending order yang dipilih akan dihapus setelah tanggal yang ditentukan.

Klik tombol “Place” untuk menyelesaikan pesanan. Pesanan dapat dilihat di "Trade" di "Terminal".
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4.4. MEMODIFIKASI ATAU MENGHAPUS PESANAN

Untuk mengubah pesanan, klik kanan pada posisi terbuka di tab “Trade” pada jendela “Terminal” lalu pilih “Modify or 
Delete Order”.

Untuk pesanan yang saat ini terbuka, Stop Loss dan Take Profit dapat diubah.

Untuk Pending Orders, Price, Stop Loss, Take Prodit, dan Expiry dapat diubah.

Masukkan data baru ke dalam kolom lalu klik tombol "Modify" untuk menyimpan parameter baru

Untuk menghapus pending order, klik tombol "Delete".

Peringatan Risiko: Perdagangan dengan leverage dalam kontrak mata uang asing atau produk-produk off-exchange lainnya dengan margin memiliki 
tingkat risiko yang tinggidan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Kami menyarankan Anda untuk berhati-hati mempertimbangkan apakah 
perdagangan sesuai untuk Anda dalam terang Anda keadaan pribadi. Anda mungkin kehilangan lebih dari apa yang Anda investasikan. Informasi di 
sini bersifat umum. Kami merekomendasikan hal itu. Anda mencari nasihat keuangan independen dan memastikan Anda sepenuhnya memahami 
risiko yang terlibat sebelum melakukan perdagangan. Berdagang melalui online platform membawa risiko tambahan.


