
MT4 APP - iOS 

Cài đặt 

Mở App Store trên iphone của bạn, tìm kiếm MetaTrader4 và tải về điện thoại iphone , sau khi tải về App MT4 sẽ hiển thị trên màn hình 

điện thoại của bạn như hình .             

    

 



Đăng nhập  

Sau khi tải MT4 về iphone ,chạm để mở app, mục tài khoản mới sẽ hiển thị như hình dưới ,chọn mục đăng nhập với một tài khoản đã có . 

 

 



chọn mục “đăng nhập với một tài khoản đã có”  ,sau đó đi tới muc máy chủ nhập từ khóa  “hantecmarketsvu”,sẽ tìm kiếm được tất cả máy 

chủ trên toàn cầu của tập đoàn Hantec Group, như hình dưới,  nếu bạn đăng nhập tài khoản Demo hãy chọn “HantecMarketsVu-S2-

Demo”, nếu đăng nhập vào tài khoản thực hãy chọn “HantecMarketsVu-S2-Main”  

 

    



Điền tên đăng nhập và mật khẩu, bấm đăng nhập trên góc phải màn hình. Sau khi đăng nhập sẽ thấy được báo giá của một số cặp tiền tệ 

và kim loại quý. 

    



Giá 

Trên màn hình hiển thị bảng báo giá có mục “Simple” và  “cài đặt cao cấp” bạn có thể tùy ý thay đổi sử dụng theo sở thích  

 

    



                        

Ban đầu khi mới đăng nhập, ứng dụng MT4 sẽ chỉ cung cấp cho bạn 1 số cặp tiền tệ nhất định, để tiện theo dõi giá cả bạn nên bổ sung 

toàn bộ các các sản phẩm tài chính bạn muốn vào bảng giá bằng cách chạm vào biểu tượng dấu + nằm trên góc phải màn hình. 

 

    



Khi bạn chạm vào chọn một sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị những chức năng như trong hình. Giao dịch : hiển thị màn hình để thực hiện 

giao dịch. Biểu đồ : hiển thị biểu đồ. Chi tiết : có thể xem chi tiết thông tin của 1 sản phẩm tài chính, các thông số phí qua đêm, kích thước 

hợp đồng vv... 

      

 



Biểu đồ 
Chạm vào biểu tượng biểu đồ bên dưới màn hình, màn hình sẽ hiển thị biểu đồ hình nến , bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ,bạn 

cũng có thể kéo sang phải để xem lịch sử giá , ngoài ra còn có các chức năng khác như: 

1. Khung thời gian : có thể thay đổi khung thời gian biểu đồ theo ý muốn của bạn（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN） 

2.Crosshair mode : thuận tiện để trở nên nhạy bén với phân tích giao dịch của bạn và nhận thông tin một cách nhanh hơn, khi nhấp vào 

bạn sẽ thấy hình chữ thập,  làm nổi bật một mức giá và thời gian cụ thể.  

3.Chỉ báo (f): thêm các chỉ báo kỹ thuật 

4. Đối tượng :thêm đối tượng lên biểu đồ 

 



Giao dịch 

Chạm vào một sản phẩm,sau đó chọn “giao dịch”  để tiến hành giao dịch:  

 

 



Trong  “vào lệnh thị trường” chạm（+）hoặc（-）để tăng hoặc giảm khối lượng lot，khối lượng lot nhỏ nhất là 0.01. 

 



Trong  “vào lệnh thị trường” chạm（+）hoặc (-)  để cài đặt giá cắt lỗ và chốt lời. 

  

 



Trong  “vào lệnh thị trường” chạm（+）hoặc（-）để tăng hoặc giảm khối lượng lot, để thiết lập lệnh chờ mua và lệnh chờ bán，khối 

lượng lot nhỏ nhất là 0.01  .Chạm “vào lệnh thị trường” để đặt  lệnh chờ mua , chờ bán : Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.  Chạm 

"sell by Market" tức lệnh bán, "Buy by Market" tức lệnh mua. 

 

 



Bạn cũng có thể chạm（+）hoặc（-）để tăng hoặc giảm khối lượng lot, để cùng lúc cài đặt  giá cắt lỗ ,giá chốt lời  và  giá  chờ mua ,giá 

chờ bán,khối lượng lot nhỏ nhất  là 0.01 

 

 



Dữ liệu quá khứ 
Chạm vào biểu tượng “dữ  liệu quá khứ “ bên dưới màn hình, bạn có thể xem lại lịch sử giao dịch theo khung thời gian ngày, tuần , tháng 

hoặc tùy chỉnh thời gian bạn muốn xem lai lịch sử giao dịch của mình . 

 


