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Spike-trader_1.1 expert leírása 

 
 
A program MetaTrader4-hez készült “Expert Advisor” (EA) a Spike-trader.com 
Spike stratégiájának támogatására. Elsődleges feladata előre beállított 
szintenként automatikus pozícióépítés stopkezeléssel. 
  
 
Telepítés 
A  telepítő program utasításainak megfelelően történik.  
Fontos! - A "Telepítés helye"-nél a kívánt brókercég megfelelő Metatrader 
mappáját kell kiválasztani! 
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Spike-trader telepítési segédlet a 
Metatrader 600-as verziójától 

 
 

 
1.) Rendszermappa kiderítése a Metatraderben 
(Fájl -> „Rendszermappa Megnyitása” menü) 
 
 
 

 



Copyright © 2013 Spike-trader.com

1.) A menyíló windows explorer mutatja a rendszer mappát. 
 

(A képen C:\Program Files (x86)\Liquid)  Ennek útvonalát megjegyezzük, 
vagy a címsorba dupla kattintás után kimásoljuk (CTLR + C) 
 

 
 

 
2.) A telepítőben kiválasztjuk ugyanezt a rendszermappát vagy bemásoljuk 

(CTRL + V) 
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Futtatáshoz szükséges beállítások a Metatraderben 

• Felső menüsor: Eszközök – Beállítások - Expert Advisors fül: Expert 
Advisor engedélyezése, Élő kereskedés engedélyezése, Kézi 
megerősítés kikapcsolva, dll import engedélyezése, DLL funkciós 
hívások megerősítése kikapcsolva. 

 
 

 
 
 

• Expert Advisorok futása központilag ki-be kapcsolható az eszközsoron 
található alábbi gombbal. Engedélyezett állapotban a chart jobb felső 
sarkában a Spike-trader_1.1 felirat mellett egy mosolygó fejnek kell 
látszódnia.   
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Regisztráció 
A program használata csak regisztráció után lehetséges és az adott 
számítógéphez kötött, a számlaszámokra viszont nincs korlátozás. A 
regisztrációs ablak minden futtatás alkalmával megjelenik, amíg a regisztráció 
sikerrel nem jár. 
  
 

 
 
 
A Spike-trader expert regisztrációjához kérjük, hogy az ablakban megjelenő 
hardver azonosítót másolja be a  http://spike-trader.com/spike-expert/  
weboldalon található Űrlap kitöltésével egyidejüleg a "Megjegyzés" rovatba, s 
küldje el nekünk. 
 
Mind a hardverazonosító, mind a regisztrációs kód esetében javasolt a 
másolás az elírások elkerülése végett (kijelölés után CTRL+C másolás, a 
CTRL+V a beillesztés). 
 
A szoftver telepítésével/használatával kapcsolatos további kérdések 
megválaszolására a szerda esti OSK-kon kerül sor.  
www.spike-trader.com/osk 
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Futtatás 
1. Megfelelő chart kiválasztása 
2.  “Navigátor” ablakban az Expert Advisorok között megjelenő Spike-

trader_1.1 feliraton dupla kattintás vagy a chart-ra húzása (Drag&Drop)  
 

 
 

3. Program paramétereinek beállítása a megjelenő ablakban 
4. Az eszközsoron található Expert Advisors gomb megfelelő állása 

esetén a program megkezdi működését 
 
Program beállításai és működése 
 
Irany__0_short__1_long: A pozíciónyitások irányát adja meg: 0-short vagy 
1-long 
 
Kezdo_StopTav_pip: Kezdeti stoploss távolság pipben. A kezdeti 
stoptávolságból és pozícióméretből adódó kockázat a további lépésekben a 
maximális kockázatot adja az összes pozíción eggyüttvéve. Ha értéke 0, 
akkor a MM segédvonalak segítségével megadott stoptávolság átvételre 
kerül. 
 
Strategia_celar: Ha meg van adva, akkor ez az érték bekerül az összes 
pozíció célárába (TakeProfit). 
 
Elso_lepeskoz_3ATR_pip,Masodik_lepeskoz_2ATR_pip,Harmadik_lepes
koz_1.5ATR_pip,Negyediktol_lepeskoz_1ATR_pip: Ennyi pipenként fog új 
pozíciókat nyitni a program az első, a második, a harmadik és a negyedik 
lépés után, amíg azt a stratégia megengedi. A negyedik nyitott pozíció után 
már végig a Negyediktol_lepeskoz_pip szerinti lépésközt használja a 
program. Ha értékük 0, akkor a lépésközök az aktuális idősík ATR(100) 
értékéből kerülnek kiszámításra a paraméterek nevében szereplő szorzó 
alkalmazásával. Az aktuális lépésköz értékek a chart bal oldalán 
ellenőrizhetőek. 
 
Lepesszamtol_SL_atlagarra: A pozíciók stoplossa az itt megadott 
lépésszámtól lesz az átlagárra húzva a stratégia szerint. 



Poziciomeret_csokkentes: „true” értéke esetén a program a 
Kezdo_Poziciomeret_lot paraméterben megadott pozícióméretet három 
lépésben csökkenti 3/3, 2/3, 1/3 arányban, majd minden további pozíciót az 
1/3 mérettel nyit. Pl.: 0,6 lot, 0,4 lot, 0,2 lot, 0,2 lot, 0,2 lot, .... („Piramis”). 
Egyéb esetben („false” érték) a pozícióméret változatlan marad. („Toronyház”) 
  
ProfitBecslo: „true” értéke esetén kirakja a profitbecslő vonalat, amelyet 
mozgatva a program kiírja az adott helyen várható profitot és az addig 
felépítendő pozíciók számát. A profitbecslő a statégia indítása (irány és nyitott 
pozíció) nélkül is használható, de előtte a MM segédvonalakkal meg kell 
határozzuk a belépési-, ill a stopszintet (Ilyenkor természetesen nem 
engedjük a pozíciónyitást a programnak - "mégse" gomb!), valamint a 
lépésközöket és "Toronyház"/"Piramis" jelleget. A profitbecslő ezt a funkcióját 
alkalmazhatjuk backtesztek során vagy beszállás előtti R/R kalkulációhoz. 
 
ManualisStopvonal: „true” értéke esetén segítségével felülbírálható a 
stratégiából adódó stopszint, így kerülhet a stop jelentős szintre vagy 
biztosítható be a megszerzett profit egy része. „true” értékével 
bekapcsolaható a piros stopvonal, melynek mozgatásával vizuálisan 
beállítható az összes pozíció közös stopszintje. A stratégia által számított 
stopszinten csak szűkíteni lehet vele, tágítani nem. Ezáltal biztosított, hogy 
további rávásárlások esetén sem emelkedhet a kockázati szint. A vonal színe 
a "Szin3" paraméterben állítható. 
 
IdoStop_ora: az itt megadott számú óra elteltével óraváltáskor lezárja az 
egyetlen nyitott pozíciót, ha az nincs nyereségben. A funkciót kikapcsolni a 
paraméter 0 értékével lehet. 
 
NapvegiZaras_ora,NapvegiZaras_perc: az itt  megadott időpontban 
automatikusan lezárja az összes pozíciót. FONTOS: a szerveridő számít!!! 
 
Slippage: (csúszás) Csak nagyon gyors és intenzív árelmozdulásoknál van 
jelentőssége. Ha ilyenkor megnöveljük a paraméter értékét akár 10-20-ra, 
akkor valószínűleg több pozíciót tudunk majd felépíteni (kevesebb lesz a 
kihagyás), mert nagyobb áreltérést (csúszást) engedélyezünk a brókernek a 
kért szinthez képest. 
 
Szín1,Szín2,Szín3,Szín4: Feliratok és vonalak színének megváltoztatásához. 
 
SuperTrend_Aktiv_Celartol_pip: Ha értéke nem 0, akkor a célár előtt ennyi 
pippel aktivizálódik a SuperTrend követő stop.  
 
SuperTrend_Idosik_perc,SuperTrend_Periodus,SuperTrend_Szorzo: A 
SuperTrend követő stop beállításai. Az idősík percben értendő és érteke 0 
(nem aktív), 1, 5, 15 és 60 lehet.  
A pozíciók zárása akkor történik, ha a megadott idősíkon a gyertya a 
SuperTrend indikátor vonala alatt/fölött zár. 
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Osszes_lezar: „true” értéke esetén azonnal lezárja az összes nyitott pozíciót 
és leállítja a stratégiát. Ezután a program eltávolítása javasolt a chartról. 
 
TokeSzazalek_vagy_Osszeg, StopTav_pip: Money Management funkció, a 
kockáztatható tőkeszázalékot (0-10-ig)/összeget (10 felett…) és a stoploss 
távolságot pipekben megadva a program kiírja a használandó pozícióméretet.  
 
MM_Segedvonalak: „true” értéke esetén megjelenik egy zöld (szin4) és egy 
piros (szin3) vonal, melyeket a tervezett belépési ill. stopszintre húzva 
vizuálisan kiszámoltatható a pozícióméret. Long esetén a nyitási-, short 
esetén a stopszinthez kerül hozzászámításra  az aktuális spread. A program 
továbbá rákérdez, hogy meg is nyissa-e a függõ megbízást felajánlva a 
kiszámított pozícióméretet.  
Ha a brókerünk nem támogatja az adott pontosságú pozícióméretet, akkor a 
kerekítést a felhasználónak kell megtenni! 
A StopTav_pip értékét 0-n kell hagyni, ha használni szeretnénk a MM 
segédvonalakat! 
 
 
Program eltávolítása a chartról  
Ha a program leállt vagy leállításra került, a teljes hatástalanításhoz vagy az 
újraindításhoz el kell távolítani a chartról. Ekkor a charton a jobbegér gombos 
menüből kell az Expert Advisors-t, majd az Eltávolítást választani. 
 
További információk 

• a program egész pipekben számol a klasszikus értelemben a 4 és 5 
tizedes brókereknél is. A tört pipeket (5. tizedesjegyet) figyelmen kívül 
kell hagyni a számításoknál 

• a paraméterek értékei menet közben is változtathatóak és átvezetésre 
kerülnek a már nyitott pozíciókra is. Pl.: Strategia_celar, 
Kezdo_StopTav_pip, Manualis_stopszint, Lépésközök, 
Lepesszamtol_SL_atlagarra, SuperTrend_SL értékei 

• a program kezeli a kézzel hozzányitott pozíciókat is 
• a program újraindítása esetén az általa vagy kézzel megkezdett 

stratégiát folytatni képes (hosszabb kiesés alkalmával átugrott szintek 
persze nem pótolhatóak) 

• több charton párhuzamosan futtatható, viszont egy devizapárra csak 
egy példányban! 

• kliensoldali alkalmazás, így a program csak akkor működhet, ha a 
MetaTrader is fut a felhasználó számítógépén! 

• 133-as hibakód esetén a gépi kereskedés engedélyezését kell kérni a 
bróker cég ügyfélszolgálatától! 

Copyright © 2013 Spike-trader.com


