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Какво е xSocial?

xSocial - специална инвестиционна платформа, която обединява различни търговци и инвеститори от цял свят. Тя 
предоставя възможност да се копират или контра-копират сделките на другите участници на пазара. Това е нова и 
иновативна услуга в Европа, която позволява на всеки да стане част от новата общност от търговци и инвеститори. 
Социалният Trading показва пазарните настроения и сделките в реално време, което позволява използването на тази 
информация за вземане на самостоятелни решения за търговия, така и за копиране или контра-копиране сделки на други 
трейдъри.

2. Копиране на  сделки

В xSocial Абонати са всички онези, които копират или контра-копират сделките от провайдърите. 

За да станете абонат на xSocial, трябва да:
2.1. Регистрирайте реална или демо сметка във Варчев Абсолют Трейдър.
2.2 След първото влизане в платформата Варчев Абсолют Трейдър, изберете от лявото странично меню на терминала 
услуга xSocial.

2.3. В "списъка на трейдърите," изберете желания провайдър и натиснете "Copy": 
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2.4. Задаване на параметри за копиране на сделките:

- Автоматично копиране - копиране сделките на трейдъра без промяна. 
- Contra Copy – Copy - Копира сделките на трейдъра в обратната посока.
- Автоматична определяне обемът на сделките които се копират - Съвпадение на обема на сделките на трейдъра и 
абоната.
 - Копиране на сделки, с ръчно определяне на търгуваните обеми 
 - Абонатът може също да ограничи максималната натрупаната загуба от текущи сделки (в щатски долари или в пипсове) 
и максималната обща сума на отворени позиции в лотове 
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2.5. списък на избрания доставчик ще бъде се вижда в "Portfolio

В Списъкът на отворени позиции може да се видят всички текущи откритите позиции.
В раздела "История" се вижда  резултата от затворени сделки разпределени за всеки провайдър отделно

3. Структурата на платформата xSocial

Външно xSocial платформа е, както следва:
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3.1. Списък на провайдърите

В "Списъка на провайдърите" има списък на всички провайдъри:

Таблицата включва следните параметри:
- Trader - псевдоним на трейдъра в xSocial.
- Symbol - инструмент на търговска стратегия на трейдъра . Един доставчик може да търгува с няколко инструмента.
- Печалба (в пипсове) - Общо печалба (в случай на загуба стойност е указана със знак "-").
- Equity - гарантираната сума и наличните средства.

- Средната печалба (в пипсове) - средният доход (в случай на загуба на посочената стойност е със знак."-").
- Броят на сделките - броят на всички сделки на провайдъра.
- Максимално усвояване (в пипсове) - най-големият  drawdown по сметката на трейдъра 
- Продължителност (в дни) - броя на дните, през които настоящата стратегия на провайдъра действа.
- Посоката на последната сделка - датата, часа и посоката на последната сделка на провайдъра.
- Copy - бутон, за да започнете копирането стратегия на провайдъра
- Добави към любими - функция, която позволява добавяне на провайдъра в списъка с любими
Уведомления за провайдъри , които са в списъка с предпочитани ще бъдат показан в горния десен ъгъл на платформата
- Наградата – параметър който изчислява като процент печелившите сделки спрямо всички сделки на провайдъра 
(обемът на сделките не се счита).
Тази информация (в допълнение към колоната "Продължителност в дни") съответства на избрания период (1 месец, 3 
месеца, цялото време). Периодът може да бъде избран в горното менюто в дясно от прозореца"Списък на провайдъра."
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Таблица  "Списък с провайдъри" може да бъде сортирана по колони. Също можете да зададете филтър според 
изобразените значения, показани като кликнете върху иконата на триъгълник над съответната колона:

Освен това, предвид факта, че един провайдър на услуги може да има множество стратегии за търговия, Абонатът може 
да видите пълния списък на стратегии в таблицата "Списък на стратегии." Тази таблица е подобна на абоната да 
сортирате таблицата "Списък на доставчиците."
3.2. Настроението на пазара
В "нагласите на пазара" е посочено съотношението на провайдърите , които са с отворени къси позиции (маркирани в 
червено) до провайдърите, които имат дълги позиции (маркирани в синьо):
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Прозорец "настреоения на пазара" е разделен на 4 части:
Всички провайдъри - отразява настроението на всички трейдъри.
Обзор на Пазара - изобразява настроението само на  онези провайдъри , които са били добавени към списъка с любими.
Печеливши - показва настроението на провайдърите  с положителен резултат „печалба“ (в пипвсове) за определен период 
от време (периода може да се променя от долната част на прозореца).
Губещи - изобразява настроението на провайдърите , с отрицателни резултати „загуба“ (в пипсове) за определен период 
от време (периода може да се променя от долната част на прозореца).
Към данни от прозореца "настроенията на пазара" могат да се прилагат и филтри по държави. За да направите това, 
изберете държава от списъка в долната част. 
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За да включите сигнал, трябва да установите нужните параметри в съответния прозорец.
Когато са условията са изпълнени, в дясната част на терминала ще изскочи специална бележка:

3.3. Статистика на стратегиите

В дясно от  прозореца "Списък на доставчиците" е прозореца "Статистика настратегиите", който съдържа 
допълнителна информация за стратегиите на провайдъра.
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С цел да се проучи по-подробно стратегия и резултати на провайдъра, изберете желания период от време и да извършите 
анализ. Печалбата се изчислява въз основа на затворени позиции.
Средствата (Equity) също включва резултата от отворени позиции.

3.4. История и списък на отворените позиции на провайдъра

В "История на доставчика" съдържа информация за всички затворени позиции
на провайдъра:

В прозорец "Позиции на провайдъра" са всички отворени позиции по сметката на провайдъра

В прозорец "Позиции на провайдъра" са всички отворени позиции по сметката на провайдъра
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3.5. Портфолио Trader

Този модул съдържа информация за провайдъри, които са маркирани за копиране или контра-копиране
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В този раздел, можете да контролирате всички параметри за копиране на сделки - да правите  промени в настройките, да 
активирате / деактивирате на провайдъра, както и да отстраните провайдъра от списъка за копиране
3.6. Отворени позиции 
В прозореца "отворени позиции" са всички настоящи отворени позиции по сметката на провайдъра . Можете също така 
да затворите позиция ръчно чрез натискане на "Х", до сделката.

3.7. История

В прозореца "История" са всички затворени позиции по сметката в на провайдърите:
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