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TUTORIAL

Há um tutorial que auxilia o iniciante no
conhecimento da ferramenta para que ela
possa ajuda-lo de forma mais eficaz.
Nela é possível verificar um pequeno resumo
para cada alternativa antes de utiliza-las e
sem ter de levar qualquer informação escrita,
bastando apenas a Pasta de Trabalho
(conhecida por muitos como Planilha).
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TUTORIAL

No tutorial há uma Caixa de Combinação
(ComboBox ou DropBox) que permite a
exibição de todas as Folhas de Cálculo
(conhecidas por muitos como Planilhas).
Basta escolher uma e ela será exibida como
foi salva da última edição.
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MENSAL

Nesta Folha de Cálculo existem cinco
semanas com a possibilidade de movimentar
quatro Ativos e gerar um resumo e um
gráfico mensais.
Para alimentá-la bastará inserir alguns
números fornecidos pela corretora ou
calculado pelos mais conhecedores e o
saldo é calculado.
São
eles:
Número
de
Contratos
movimentados no dia, Saldo final de cada
ativo e o valor da Corretagem de cada
ativo.
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ANÁLISE

Nesta Folha de Cálculo é possível analisar por
simulação
o
saldo
obtido
por
um
investimento em um determinado ativo.
Para alimentá-la bastará inserir o número de
Contratos, o número de Entradas em
operações e o Saldo no PIT (no final da
operação).
O saldo final levará em conta todos os
descontos, inclusive o Imposto de Renda, se
for o caso.

6

PROJEÇÃO

Nesta Folha de Cálculo é possível calcular o
resultado mensal a partir de um objetivo.
Muito útil também para aqueles que aplicam
para terceiros e combinam devolver um
determinado valor (porcentagem).

A projeção calcula quantos pontos devem
ser alcançados diariamente em um
determinado ativo para que o objetivo seja
alcançado e sendo alcançado, o lucro
repartido em duas partes (Investidor e
Aplicador ou Trader).
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ESTRATÉGIAS

Nesta Folha de Cálculo é possível desenhar
estratégias para a operação automatizada
no ProfitChart PRO.
Os valores também podem ser aplicados no
MetaTrader ou TradeZone, mas sem a
automatização do ProfitChart PRO.
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CORRETAGEM

Nesta Folha de Cálculo são mantidos os
valores das corretagem aplicados para os
ativos na modalidade diária (daytrade).
Para os minicontratos é possível manter o
valor da corretagem consoante o número de
contratos aplicados e será base para os
cálculos nas Folhas de Cálculo Mensal,
Análise e Projeção.
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Valor do Investimento

Para obter esta solução basta solicitá-la,
especificando qual versão deseja, pelo email suporte@betomarcio.com.

A versão Base permite Analisar e Controlar os investimentos no modo
Diário (daytrade) para até dois ativos simultaneamente e tem custo único
de R$50,00 (cinquenta Reais).

A versão Completa adiciona as opções de projetar ganhos para terceiros
e configurações de estratégias no ProfitChart PRO da Nelógica ao custo
único de R$80,00 (oitenta Reais).

Ambas versões oferecem direito a suporte sempre que for publicada
outra versão por demanda.

