
 

Plataforma de trading MetaTrader 5 já está disponível no Mercado FX da Bolsa de Moscou 
(MOEX)  

LIMASSOL, Chipre, 21 de novembro de 2014 /PRNewswire/ -- A MetaQuotes Software informa 
que os usuários da plataforma MetaTrader 5 já podem trabalhar na seção de Mercado FX da Bolsa 
de Moscou. 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323  

Para ver este comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/players/English/7384851-MetaTrader-trading-moscow-exchange/ 

A primeira corretora a iniciar operações de trading (comercialização de moedas) no MOEX, através 
do MetaTrader 5, foi a empresa "Otkritie Broker". O serviço foi lançado para os clientes da Otkritie 
em 18 de novembro de 2014. Na página de registro, qualquer um pode fazer um pedido de uso 
gratuito do MetaTrader 5, no mercado de câmbio internacional. 

Agora, os operadores podem acessar a maior bolsa da Rússia para aproveitar a conveniência de 
negociar moedas com um clique, com a opção "Profundidade do Mercado" ("Depth Of Market") da 
bolsa e análise financeira do mercado, usando indicadores técnicos embutidos. Com a ampla 
funcionalidade do MetaTrader 5, os operadores podem automatizar o processo de trading, usando 
robôs que eles mesmos podem desenvolver, fazer pedidos de profissionais ou comprar na loja de 
aplicativo de trading MetaTrader Market. Notícias financeiras e informes importantes aparecem 
diretamente no terminal, para habilitar os operadores a rastrear os eventos do mercado. 

A Bolsa de Moscou está experimentando maior atividade: no terceiro trimestre de 2014, os 
volumes de comercialização aumentaram em quase todos os mercados, mas o melhor resultado 
foi o alcançado pela seção de FX. O volume total de trading no mercado de câmbio internacional 
aumentou 26,4%, em comparação com o terceiro trimestre de 2013 e totalizou 55,85 trilhões de 
rublos. Com o lançamento do MetaTrader 5 MOEX, em acréscimo ao trading, os usuários 
passaram a ter acesso aos serviços mais populares -- do copy trading ("réplica de tradings" de 
operadores bem-sucedidos) a robôs de trading automáticos. 

Além disso, a plataforma de MetaTrader 5 pode ser usada para tradings no mercado FX da Bolsa 
de Moscou e no mercado FORTS. Ao operar nos dois mercados a partir de um terminal, o 
operador pode facilmente alternar entre contas de corretoras (para as seções da FORTS e da FX 
do MOEX). 

"Estamos satisfeitos pelo fato de que nossos clientes serão os primeiros a aproveitar o MetaTrader 
5 no mercado FX da Bolsa de Moscou", diz o chefe do Departamento de Trading pela Internet da 
Otkritie Broker, Alexander Dubrov, ao comentar o lançamento do novo serviço. "Estou certo de que 
os operadores irão apreciar os recursos e a conveniência dessa plataforma", afirma.  

Sobre a MetaQuotes Software 
Estabelecida em 2000, a MetaQuotes Software Corp. vem desenvolvendo plataformas de trading 
para os mercados financeiros sob a marca comercial MetaTrader. A organização é 
internacionalmente conhecida como uma líder no mercado de softwares para o Forex (Mercado 
Internacional de Divisas). As plataformas de trading MetaTrader são usadas, atualmente, por mais 
de 700 corretoras e bancos, em todo o mundo. A nova plataforma, o MetaTrader 5, foi 
desenvolvida pela empresa com um foco no mercado de ações e é, agora, ativamente promovida 
para trading em várias bolsas de valores mundiais. 
http://www.metaquotes.net  

Sobre a "Otkritie Broker"  
A "Otkritie Broker" foi estabelecida em 1995, para se tornar uma das primeiras corretoras russas a 
disponibilizar produtos e serviços que atendam os mais altos padrões internacionais. Atualmente, a 



empresa detém a mais alta posição em termos de transações de clientes no mercado acionário. A 
empresa atraiu 42.000 clientes, com ativos totais de mais de 250 milhões de rublos. 
http://www.otkritie.com/en/business/broker/ 

 

CONTATO: Para a imprensa: MetaQuotes Software Corp. press@metaquotes.net, +31-10-
6690521 

 


