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SpikeSpikeSpikeSpike Trade napló_1.2 használati útmutató 

 

 

1111 ÁÁÁÁLTALÁNOS LTALÁNOS LTALÁNOS LTALÁNOS ÁÁÁÁTTEKINTŐTTEKINTŐTTEKINTŐTTEKINTŐ    

A táblázat célja, kereskedéseink naplózása, rögzítése, melyek alapján statisztikát készíthetünk, szűrhetünk vagy a már 

meglévő rendszerünket frissíthetjük (UPDATE)! 

A munkafelület 3 fő részre osztható, ezek: 

• Grafikonok és Portfólió táblázat  

• „Új Trade Hozzáadása” sorok (megnyílt, de még le nem zárt trade-k) 

• Lezárt trade-k (zöld rész) 

GrafikonokGrafikonokGrafikonokGrafikonok    
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Sorrend alapján a Hozamgörbe, „R” Szórás, valamint cím nélkül a Napok és Órák átlagának grafikonjai találhatók. Ezek 
értékei a „Lezárt trade-k” (zöld táblázat) adataiból kalkulálódnak! 
 
Hozamgörbe 
Balról jobbra olvasandó. A Portfólió táblázatában található „Kezdő egyenleg” értékétől indul, s minden lezárt trade 
nyereségének illetve veszteségének hozzáadásával rajzolódik. A grafikon meredekségét a már lezárt trade-k (zöld rész) 
„Nettó hozam” sorai adják.  
 
„R” Szórás 
A nullától való eltérést hivatott mutatni „R”-ben kifejezve. A tréd kimenetelét egy-egy ponttal jelöli az ábrán. 
 
Napos (kék) és Órás (szürke) grafikon 
Oszlopdiagram, mely azt mutatja, hogy az adott napon vagy adott órában indított trade-k átlagosan milyen eredménnyel 

zárultak! Értelemszerűen, minél magasabb az oszlop, annál nagyobb az adott Nap vagy Óra „R”-ben kifejezett hozamainak 

átlaga. 

    
PortfólióPortfólióPortfólióPortfólió    táblázattáblázattáblázattáblázat    
 

Számításait a lezárt trade-k (zöld rész) soraiból végzi. Két részre osztható, jobb és bal oldalra. 
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(bal oldal…) 

 

A bal oldali statisztikákhoz csupán egy oszlop tartozik, 

 értékük „$”-ban/”€”-ban, „%”-ban, „db”-ban és idő 

formátumban van kifejezve. 

 

 

 

 

 

 

 

Számla egyenleg   Aktuális számla 

egyenleg, a lezárt trade-k és a „Kezdő egyenleg” összege. 

Kezdő egyenlegKezdő egyenlegKezdő egyenlegKezdő egyenleg       Induló tőkénk a 

táblázat megkezdésekor (Kitöltendő!)(Kitöltendő!)(Kitöltendő!)(Kitöltendő!) 

Találati Arány (0Találati Arány (0Találati Arány (0Találati Arány (0----val)val)val)val)   Találati arányunk a nullák beleszámolásával (pesszimistább)! 

Találati ArányTalálati ArányTalálati ArányTalálati Arány    Találati arányunk nullák nélkül! 

Profit FaktorProfit FaktorProfit FaktorProfit Faktor    „Összes hozam” és az „Összes veszteség” hányadosa „R” értékük alapján. 

PayoffRatioPayoffRatioPayoffRatioPayoffRatio       „Átlagos Nyerő” és az „Átlagos Vesztő” hányadosa „R” értékük alapján. 

Összes NyerőÖsszes NyerőÖsszes NyerőÖsszes Nyerő    ”R” hozam” oszlopban található a 0,3 és annál nagyobb nyereségű trade-k  

                                             darabszáma. 

Összes VesztőÖsszes VesztőÖsszes VesztőÖsszes Vesztő    Minden 0-nál kisebb „R hozam”-ú trade darabszáma. 

Összes NullásÖsszes NullásÖsszes NullásÖsszes Nullás    0 és 0,29 „R” közötti trade-k darabszáma. 

Nyereséges TradeNyereséges TradeNyereséges TradeNyereséges Trade----k átlagos idejek átlagos idejek átlagos idejek átlagos ideje „Összes Nyerő” átlagos ideje. 

Veszteséges TradeVeszteséges TradeVeszteséges TradeVeszteséges Trade----kkkk    átlagos idejeátlagos idejeátlagos idejeátlagos ideje „Összes Vesztő” átlagos ideje. 

(jobb oldal…) 

A jobb oldali statisztikákhoz 2-3 oszlop tartozik, 

 ezeknél az első „%” vagy „db”-ban, a második         „$”-ban/”€”-ban, a harmadik pedig „R”-ben kifejezett értékek!  A „%” 

érték a mindenkori számlaegyenleg során kapott érték! 

 

 

 

 

 

 

Hozam (nettó)Hozam (nettó)Hozam (nettó)Hozam (nettó)     „%”  A „Hozam(nettó) „$”\”€” és a „Kezdő egyenleg” hányadosa. 

                             „$”\”€”  A „Nettó hozam” oszlop összege. 

                             „R”  Az „R hozam” oszlop összege. 

MaximálMaximálMaximálMaximális DDis DDis DDis DD         „%”  A számlaegyenlegen elszenvedett legnagyobb %-os visszaesés. 

                             „$”\”€”  A legnagyobb %-os visszaeséshez tartozó „$”\”€” mínuszok összege. 

MaxMaxMaxMax    nyerő szérianyerő szérianyerő szérianyerő széria „db”  0,3 és az annál nagyobb nyerő R-ekből álló trade-ek sorozata. 

      „$”\”€”  A sorozat alatt elért trade-ek hozama „$”\”€”-ban kifejezve. 

      „R”  A sorozat alatt elért trade-ek hozama „R”-ben kifejezve. 

Max vesztő szériaMax vesztő szériaMax vesztő szériaMax vesztő széria  „db”  „R” alapján a veszteséges trade-ek sorozata. 

       „$”\”€”  A sorozat alatt elért trade-ek vesztesége „$”\”€”-ban kifejezve. 
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       „R”  A sorozat alatt elért trade-ek vesztesége „R”-ben kifejezve. 

Átlagos nyerőÁtlagos nyerőÁtlagos nyerőÁtlagos nyerő   „%”  0,3 és annál nagyobb „R” trade-ek „%”-ban kifejezett átlagos hozama. 

   „$”\”€”  0,3 és annál nagyobb „R” trade-ek „$”\”€”-ban kifejezett átlagos hozama. 

   „R”  0,3 és annál nagyobb „R” trade-ek „R”-ben kifejezett átlagos hozama. 

Átlagos vesztőÁtlagos vesztőÁtlagos vesztőÁtlagos vesztő  „%”  0-nál kisebb „R” veszteségű trade-ek „%”-ban kifejezett átlaga. 

   „$”\”€”  0-nál kisebb „R” veszteségű trade-ek „$”\”€”-ban kifejezett átlaga. 

   „R”  0-nál kisebb „R” veszteségű trade-ek „R”-ben kifejezett átlaga. 

Legnagyobb nyerőLegnagyobb nyerőLegnagyobb nyerőLegnagyobb nyerő  „%”  A 0,3 és annál nagyobb „R” hozamú trade, „$”\”€” értéke alapján számított 

                                                                       legnagyobb nyereség „%”-ban kifejezve 

   „$”\”€”  A „Nettó hozam” legnagyobb „$”\”€”-ban kifejezett értéke. 

   „R”  Az „”R” hozam” legnagyobb értéke. 

Legnagyobb vesztőLegnagyobb vesztőLegnagyobb vesztőLegnagyobb vesztő „%”  0-nál kisebb „R” veszteségű trade, „$”\”€” értéke alapján számított legnagyobb 

                                                                       veszteség „%”-ban kifejezve 

   „$”\”€”  A „Nettó hozam” legkisebb „$”-ban kifejezett értéke. 

   „R”  Az „”R” hozam” legkisebb értéke. 

 

A „Portfólió táblázat” zöld betűivel írt „Nyitott pozíciók” és „Lebegő kockázat” értékeit nem a lezárt trade-ek soraiból 

számolja, ha nem az „Új Trade Hozzáadása” soraiból (fehér rész)!  

 

    

Nyitott Nyitott Nyitott Nyitott pozíciókpozíciókpozíciókpozíciók      „db”  A „RISK $”/”RISK €” kitöltött sorainak 

      darabszámát jelöli! Ha az oszlopban 1 db érték szerepel, 1 db nyitott pozíciónak tekinti. 

Lebegő KockázatLebegő KockázatLebegő KockázatLebegő Kockázat „%”  A nyitott trade-ekhez tartozó „RISK$”/”€” és a „Számla egyenleg” hányadosainak összege. 

     „$”\”€”  A nyitott trade-ek „RISK$”\”RISK€” értékeinek összege. 

 

2222 HHHHASZNÁLATASZNÁLATASZNÁLATASZNÁLAT    
    

    

A táblázat első A táblázat első A táblázat első A táblázat első használatával a „Sorszám” oszlop (zöld rész) „1” és „2” értékkel bíró sorainak kitöltésével kezdjük! Ez az használatával a „Sorszám” oszlop (zöld rész) „1” és „2” értékkel bíró sorainak kitöltésével kezdjük! Ez az használatával a „Sorszám” oszlop (zöld rész) „1” és „2” értékkel bíró sorainak kitöltésével kezdjük! Ez az használatával a „Sorszám” oszlop (zöld rész) „1” és „2” értékkel bíró sorainak kitöltésével kezdjük! Ez az 

oszlop mutatja oszlop mutatja oszlop mutatja oszlop mutatja számunka, hogy az adott trade haszámunka, hogy az adott trade haszámunka, hogy az adott trade haszámunka, hogy az adott trade hanyadik volt a táblázatban. Fontos, hogynyadik volt a táblázatban. Fontos, hogynyadik volt a táblázatban. Fontos, hogynyadik volt a táblázatban. Fontos, hogy    a „Sorszám” értékeita „Sorszám” értékeita „Sorszám” értékeita „Sorszám” értékeit    manuálisan NE manuálisan NE manuálisan NE manuálisan NE 

írjuk át, hiszen fontos művírjuk át, hiszen fontos művírjuk át, hiszen fontos művírjuk át, hiszen fontos műveletek sokasága függ ettől az oszloptól!eletek sokasága függ ettől az oszloptól!eletek sokasága függ ettől az oszloptól!eletek sokasága függ ettől az oszloptól!    

A Táblázat oszlopainak kitöltése 
 

Fontos!Fontos!Fontos!Fontos!    A Táblázat sötét szürke fejlécei A Táblázat sötét szürke fejlécei A Táblázat sötét szürke fejlécei A Táblázat sötét szürke fejlécei kézzel kitöltendőek! Egyes cellákkézzel kitöltendőek! Egyes cellákkézzel kitöltendőek! Egyes cellákkézzel kitöltendőek! Egyes cellák    kitöltéskitöltéskitöltéskitöltésénekénekénekének    hiánya esetén hibát észlel!hiánya esetén hibát észlel!hiánya esetén hibát észlel!hiánya esetén hibát észlel! 

 
Dátum  Pl: 2014.04.08   Fontos, hogy az elválasztók pontok (.) legyenek. Trade indításának dátuma! 
Óra  Pl : 15   Csak természetes számok írhatok ide! (Üresen hagyása esetén 0-nak, azaz 
      éjfélnek számít. Trade indításának órája! 
Perc  Pl : 21   Szintén csak természetes számok! (Üresen hagyása esetén 0-nak,az adott 
      óra egészének számít. Trade indításának perce! 
Instrumentum Pl : Arany  Bármilyen instrumentum beírható. 
Nyitó Stratégia Pl: csatornatörés  
KK-%   Pl : 1%   Számtani funkciója nincsen, mindössze jelzésértékű, hogy mely trédet 
      mekkora %-kal indítottunk. A „%” szimbólumot automatikusan mögé írja! 
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Irány  Pl : long   Jelzésértékű, számtani funkciója nincs. 
RISK (az adott devizában)  Kézzel kitöltendő! Aktuális tréd kezdeti kockázata! 
Kilépési Strat. Pl : divergencia   
Zárás ideje Pl : 2014.04.09  Az elválasztók pontok legyenek! Ide írjuk a trade zárásának dátumát. 
Óra.   Pl : 17   Csak természetes számok. Trade zárásának órája! 
Perc  Pl : 34   Csak természetes számok. Trade zárásának perce!  
Trade idó    Automatikusan számol, ha a nyitás idejét és a zárás idejét helyesen töltöttük ki. 
R hozam Pl : 4    Az „R” kifejezést automatikusan mögé írja!    
 

Bizonyos értékek alapján az „R hozam” oszlop cellái különböző színűek lesznek, ezek a következőek… 
 

ZÖLDZÖLDZÖLDZÖLD  15 és az annál nagyobb R hozamú nyerő trade-ek! 

KÉKKÉKKÉKKÉK  0,3 és 14,99 R közötti nyerő trade-ek! 

MAGENTAMAGENTAMAGENTAMAGENTA 0 és 0,29 R közötti trade-ek! 

SZÜRKESZÜRKESZÜRKESZÜRKE     0 R értékű trade-ek! 

MAGENTAMAGENTAMAGENTAMAGENTA 0 és -0,29 R közötti vesztő trade-ek! 

PIROSPIROSPIROSPIROS   -0,3 és annál kisebb vesztő trade-ek! 
         (Megjegyzés: a színek a már hozzáadott zöld részben jelennek csak meg!) 

Nettó hozam Pl : 400   A „$” vagy „€” szimbólum automatikusan mögé kerül!  
Halmozott    Nincs vele dolgunk! Automatikusan végzi számításait! 
Napok     Automatikusan végzi számításait! 
 
 

 
“ÚJ Trade hozzáadása” 
 
Az első két trade kitöltése után fogjuk használni a fehér résznél található “hozzáadás” gombokat! Ezen sorok kitöltései 
megegyeznek a fent leírtakkal! 
Amennyiben beírtuk az utolsó oszlop értékét is (“Nettó hozam”), a sor elején található kék gomb megnyomásával az adott 
sor áthelyeződik a zöld táblázatunk tetejére! Fontos megjegyezni, hogy a legutolsó trédek mindig legfelül foglalnak helyet 
és korábbiak lesznek alul. 
Értelemszerűen mindig azt a sort adjuk hozzá a zöld részhez, amelyiknek a kék gombjára kattintunk! 
Az újjonan hozzáadott trade megkapja a sorszámát is, innentől kezdve az excel ezen is elvégzi a statisztikához szükséges 
számításokat! 
Összesen 11 “hozzáadás” sorunk van, melyben 11 db külön indított trade adatait írhatjuk. 
 

3333 SSSSZŰRÉSZŰRÉSZŰRÉSZŰRÉS    
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Lehetőség adódik rá, hogy szűrés által vizuálisan is képet kapjunk arról, hogyan teljesített volna a stratégiánk például csak 

a csatornatörések által megjátszott tradek-nél, s ez milyen találati arányt, nyerő szériát, stb-t eredményezett volna! 

 

A zöld táblázatunk fejlécében, az oszlopok neveitől jobbra egy kis nyíl található! 

A nyílra kattintva egy lista ugrik föl, mely a korábban, Általunk beírt lehetőségeket kínálja föl!  

Vegyük ki a pipát „Az összes kijelölése” négyzetből és válasszuk ki a nekünk tetszőleges feltétel(eke)t, majd kattintsunk az 

OK gombra. 

A zöld táblázatunk összeszűkült, most csak azon trade-ek szerepelnek benne, melyek megfelelnek a kiválasztott 

feltétel(ek)nek.  

Portfólió táblázatunk más értékeket mutat,s a grafikonjaink is eltérőek! Ily módon képesek vagyunk rövidebb idő alatt, 

statisztikai számítások nélkül eldönteni, hogy mely beszálló a jobb választás számunkra. 

 

Végezhetünk többszörös szűrést is!  

A példa kedvéért maradjunk a csatornatörésnél mint „Nyitó stratégia”. Kattintsunk a „Dátum” fejlécénél található nyílra, 

vegyük ki a pipát „Az összes kijelölése” négyzetből és válasszuk ki a tetszőleges dátum feltétel(eke)t. 

Ha évekre visszamenőleg rendelkezünk tradek-kel, akkor éves szinten választhatjuk meg szűrési feltételünket. Akár az 

adott év egy bizonyos hónapját is választhatjuk! 

 

Az OK gombra kattintva megkapjuk a kettő vagy több feltétel szerinti szűrési eredményeinket! 

 

FONTOS! 

A zöld részben található sorokat ne töröljük ki, mert hibához vezet! Átírásuk javasolt, cellánként, léptetve a bennük 

szereplő értékek felülírásával!  

Új oszlopokat és sorokat ne szúrjunk be manuálisan, mert ezek is hibához vezetnek! 



7 

 

                                        Copyright © 2015 Spike-trader.com 

 

 

Kép beszúrása 

 
Egy tetszőlegesen választott cellán jobb egérgombbal válasszuk ki a „Megjegyzés beszúrása” lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A létrejött sárgás téglalapot húzzuk a sarkánál megragadva kívánt méretűre. 
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Kattintsunk jobb egérgombbal valamely szélén lévő apró fehér négyzetre! 

 

 

A listából válasszuk ki a „Megjegyzés formázása” menüpontot. 
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A „Megjegyzés formázása” párbeszédablakban válasszuk ki a „Színek és vonalak” fület, majd a „Szín” legördülő listát! 

 

 

...”Kitöltési effektusok”… 
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…”Kép” fül, majd kattintsunk a „Képválasztás” lehetőségére! 

 
 

Tallózzuk be a képet! Majd az OK gombokra kattintva, fejezzük be a kép beszúrását! 

 

 

Innentől, ha arra a cellára irányítjuk kurzorunkat, amihez a képet rendeltük, az a korábban kiválasztott méretarányban 

megjelenik! A kép csak addig lesz látható, amíg a cellán van az egér. 

Ha nem vagyunk elégedettek a kép méretével, kattintsunk a cellára jobb egérgombbal és válasszuk a „Megjegyzés 

szerkesztése” opciót. Itt újra megadhatjuk a kép méretét a sarkánál történő négyzetek mozgatásával. 
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FONTOS!FONTOS!FONTOS!FONTOS!    

A hozamgörbe diagram növekedés esetén automatikusan illeszkedik a mindenkori maximumhoz, de a minimumhoz nem! 

Kézzel kell beállítani azt az értéket, amit a grafikon „aljának” kívánunk tekinteni. 

Ehhez kattintsuk duplán a grafikon skálájára (jobb oldal) és a felugró beállítások menüben, a „Tengely beállításai” résznél 

állítsuk a „minimum” értékét tetszőlegesre. Érdemes ráhagyással megadni az értéket. Pl. 5000$/€-os számla esetén 4000-

et beírni! Kattintsunk az OK gombra, s a grafikonunk skálája 4000-es értéktől indul. 
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Dax Lot SzámolóDax Lot SzámolóDax Lot SzámolóDax Lot Számoló    

 

A már meglévő kereskedési naplóba való beillesztés menete:A már meglévő kereskedési naplóba való beillesztés menete:A már meglévő kereskedési naplóba való beillesztés menete:A már meglévő kereskedési naplóba való beillesztés menete:    

 

1. Megnyitod mind a két naplót. 

2. A saját naplód bal alsó részén nyitsz egy új munkalapot. 

3. A Munka1 fül mellett lévő kis ikonra húzod az egeret (Munkalap beszúrása) bal klikk és létrejön a    Munka2 (ha eltűnik a 

Munka1 a mellette lévő kis nyíllal visszahozható). 

4. A kapott napló Dax Lot Számoló munkalapot megnyitva az egér bal gombját nyomva tartva kijelöljük az egész piros 

mezőt. A kijelölt területre jobb klikk és másol. A saját napló Munka2 munkalapja C7 mezőbe jobb klikk és beilleszt. 

5. A JK10 mezőre kattintva fent az „fx” mezőben ez fog megjelenni: 

='[Spike_Trade_Naplo_1.='[Spike_Trade_Naplo_1.='[Spike_Trade_Naplo_1.='[Spike_Trade_Naplo_1.1111_USD+Dax_Szamolo.xlsm]Kereskedési Napló'!J2_USD+Dax_Szamolo.xlsm]Kereskedési Napló'!J2_USD+Dax_Szamolo.xlsm]Kereskedési Napló'!J2_USD+Dax_Szamolo.xlsm]Kereskedési Napló'!J2    

6. Át kell írni, hogy a saját naplónk egyenlegét mutassa. Az „fx” mezőben visszatörölni a ! és a = közötti részt és beírni ide 

Munka1. A végeredmény ez legyen az „fx” mezőben: 

=Munka1!J2=Munka1!J2=Munka1!J2=Munka1!J2    

(vagy akár innen is bemásolható) átírás után Enter és mentés.  

A felső számlaegyenleg mezőben ekkor az aktuális egyenlegünket kell látnunk és ahogy az változik úgy kell ennek is. 

 

Használata:Használata:Használata:Használata:    

A fehéren hagyott mezők értékei változtathatók. 

A Pont-ban megadott stop táv után kiszámolja a megadott Kezdeti Kockázathoz tartozó Lot mennyiséget. A Lot nagysága 3 

tizedesig van megadva, hogy a kerekítést is mi végezhessük saját kockázatunkra. 

 


