
Import av data från Market Access till Multicharts11 

Import av data från Market Access till Multicharts11 består av två delar: 

Del 1 – Du skapar en koppling mellan datafilerna på din hårddisk (som laddats ner via Market Access) 

och Multicharts11.  

Del 2 – Du märker upp varje aktie (eller annat finansiellt instrument) med en ”symbol”, vilket hjälper 

dig att hitta rätt när du sedan arbetar med dem i Multicharts11.  

1) Starta upp Multicharts11 

2) Gå in på File, välj New och från listan välj Quote Manager Window

3) Quote Manager Window öppnas upp i ett nytt fönster 

4) På menyraden välj Tools och sedan Data Sources



5) Data Sources öppnas upp i ett nytt fönster. Här visas en lista över olika ”data sources”. 

6) Scrolla ner i listan, hitta Metastocks och markera denna. Som du ser anges för varje ”data 

source” både namn och förkortning samt status. Status för Metastocks skall visa Active (vilket är 

default inställningen). 

7) När du markerat Metastock och kontrollerat att den står på Active, så väljer du Settings. 

8) Metastock Data Feed Configuration öppnas upp i ett nytt fönster. Här skall du skapa en länk 

mellan Multicharts11 och de data som du har på din hårddisk. 



9) Välj Add. Nytt fönster öppnas där du måste hitta mappen MSDATA på din hårddisk. Öppna 

mappen MSDATA, öppna undermappen MA och du kommer nu till en lista med mappar som du 

kan välja bland.  

10) Mapparna i listan innehåller data från de olika börslistor som du laddat ner via Market Access. 

Listan kommer således variera beroende på vilket abonnemang du har hos Stockletter. 

11) Välj den undermapp, börslista, som du vill koppla till Multicharts11 och klicka OK. 

12) Du kommer nu tillbaka till fönstret Metastock Data Feed Configuration och i listan Metastock 

Data Folders finner du den undermapp (=börslista) som du valde. Klicka OK. 

13) I fönstret Data Sources, klicka på Close. 

Nu är du klar med del 1 och har skapat en koppling mellan Multicharts11 och dina data i Market 

Access. I del 2 önskar du nu märka upp – med en symbol - alla de finansiella instrument som du valt i 

del 1, för att underlätta när du arbetar med olika instrument i programmet.   

14) Tillbaka till Quote Manager Window väljer du nu från menyraden Instruments och sedan Add 

Symbol, From Data Source och slutligen välj Metastock i listan. 



15) Insert Symbols Into Portfolio – Metastock öppnas nu i ett nytt fönster. I rutan Symbol skriv in * 
(utan mellanslag) och klicka på Lookup.  

16) I fönstrets nedre del visas nu en lista med alla finansiella instrument som du i Del 1 valde att 

länka till Multicharts11. Längst till vänster i listan ser du vilken symbol som används för 

respektive instrument. Markera en eller flera instrument i listan och välj Add. 

17) Välj OK och sedan Close för att stänga ner fönstret Insert Symbols Into Portfolio – Metastock. 



Du är nu klar med Del 2 och kan öppna upp data från Market Access i Multicharts11 och börja 

arbeta! 

18) Välj File, New och sedan från listan Workspace. Nu öppnas ett nytt och tomt Workspace upp. 

Det är i detta rum du sedan plockar in data för att arbeta med. 

19) Välj File, New och sedan från listan Chart Window.  

20) Format instrument öppnas upp i ett nytt fönster. Under fliken Instruments och All instruments

hittar du listan som du upprättade i Del 1 och 2. Markera det finansiella instrument du önskar 

arbeta med och välj Ok.  

21) Du har nu data i ditt Workspace att börja arbeta med. Notera i vänster övre hörn på Chart 

Window att det finns en märkning så du vet vilket finansiellt instrument du har uppe just nu. Det 

var denna märkning (Symbol) som du ordnade med i Del 2.  


