][Type here

בדיקת אסטרטגיית המסחר על נתונים היסטוריים
לאחר יצירת אסטרטגיה באמצעות חלון  ,Alertנקיש מקש ימני על חלון ה Alert-ונלחץ על
.Backtest Strategy



בחלון שייפתח נגדיר את מאפייני המסחר על האסטרטגיה שיצרנו.

 -Entry .1באיזור זה נבחר באיזה טווח זמן האסטרטגיה תהיה פעילה במהלך יום המסחר .ניתן
לשגר עסקאות בזמן המסחר הפעיל בלבד.
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 – Time Exit .2באיזור זה תוכלו להגדיר לאופטימה מתי תרצו לסגור את הפוזיציה ,תוכלו
לבחור באחת מארבע אפשרויות.






 Minutes After Entryהגדרת יציאה מעסקה לאחר זמן הכניסה (בדקות).
 Time Of Dayהגדרת יציאה לפי שעה.
 At Market Openיציאה מפוזיציה בפתיחת המסחר לפי מספר ימים.
 At Market Closeיציאה מפוזיציה בסגירת המסחר לפי מספר ימים.

שימו לב שאופטימה מאפשרת להגדיר יצירה מהעסקה גם לפי  Take profitו –  .Stop Lossהאופציה
של  Time Exitמגדירה מתי העסקה תסתיים במידה וה - Take Profitוה Stop Loss -לא התבצעו.
בדוגמה למעלה המשתמש מגדיר לאופטימה לסגור כל עסקה כרבע שעה לפני סיום המסחר
בארה"ב.
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 – Risk Mgmt .3ניהול סיכונים .בחלון זה תוכלו להגידר יציאה בהתאם לרווח/הפסד שיצטברו
בזמן פעילות הפוזיציה ,תוכלו להגדיר במונחים של דולרים אחוזים.
 – Enable Profit Target מאפשר הגדרת יציאה מהפוזיציה ברווח.
 – Enable Stop Loss מאפשר הגדרת יציאה מהפוזיציה עם הכבלת הפסד.

 -Advanced .4בחלון זה ניתן להגדיר פקודת מעקב –  Trailing Stopלצורך יציאה מהעסקה.
בנוסף לכך תוכלו לבחור באיזה פרק זמן תרצו לבחון את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים.
המקסימום הינו שלושה חודשים =  60ימי מסחר (  20ימי מסחר בחודש).
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 .5ב Summary -אופטימה תציג סיכום של הפרמטרים שנבחרו בשאר הלשוניות ,כדאי לעבור
על החלון כדי לראות שלא הייתה טעו באחת ההגדרות.
 .6לחצו על " "Simulate Buyלבחינת אסטרטגיה בלונג או " "Simulate Sellלבחינת אסטרטגיית
שורט.

בדוגמה:
פתיחת עסקאות – 22:00 – 15:30
זמן סגירת עסקה (במידה ולא הגיעה לסטופ\יעד רווח)21:45 :
3% – Stop loss
1% – Take Profit
ימי בדיקה –  30ימי מסחר אחרונים ( חודש וחצי).
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ניתוח תוצאות הבדיקה וביצוע אופטימזציה

לאחר לחיצה על  Simulate Buy\Shortהתוצאות ייטענו וייפתח חלון חדש שמסכם את תוצאות
האסטרטגיה בטווח הזמן שנבדק .בחלון האופטימיזציה ישנם  4איזורים:
Summary, Calendar, optimization, Settings

Summary .1
חלון שמסכם את ביצועי האסטרטגיה ,בחלון זה תוכלו לראות את שווי החשבון בעת ימי
הבדיקה בגרף מצד ימין .על הגרף תראו  3עקומות:
 Gross Equity Curve עקומה של שווי התיק.
 Including Commission שווי תיק כולל התחשבות בעמלות מסחר.
 Net Equity שווי תיק עם התחשבות בעמלות ו.slippage-
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בגרף נוכל לראות תצוגה גראפית של עוד נתונים מלבד שווי התיק .תוכלו להיעזר בתצוגה גרפית
של רווח הפסד ברמה היומית ( ,)Dailyנסיגה ( ,)Drawdownוכוח הקניה – . Buying Power
מצד שמאל תקבלו סיכום של ביצועי האסטרטגיה ,בפאנל זה תוכלו לערוך שינויים כמו שווי התיק,
גודל עסקה ועמלות.

Calendar .2
בתצוגת לוח השנה תקבלו פירוט לגבי הימים בהם פעלה האסטרטגיה ,במידה ולא היו
עסקאות יופיע כיתוב " ."no tradesבמידה וכן היו עסקאות תקבלו צבע ירוק או אדום בהתאם
לרווח והפסד שיצרה האסטרטגיה באותו יום .בלחיצה על יום ספציפי תקבלו רשימה
מפורטת של כל העסקאות שהתבצעו באותו יום.
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Optimization .3
חלון זה מאפשר לבחון את ביצועי האסטרטגיה לפי מספר פרמטרים לפי התוצאות שנראה
בחלון זה נוכל לבצע שינויים באופן מיידי במטרה להגדיל את הרווח ולהקטין את ההפסדים
בעסקאות שהמערכת מבצעת.


 – Priceבתצוגה זו תקבלו את הרווח וההפסד לפי רמות המחיר של המניות
עליהן הופעלה האסטרטגיה .אופטימה מאפשרת לכם לערוך את הפרשי
המחיר בתצוגה –  .Price Intervalבדוגמה ניתן לראות שברמות מחיר של
 $95-$85נצברו הפסדים  -ניתן ללחוץ על אחת השורות ולראות את
העסקאות .לשיפור מיידי ננסה להריץ את האסטסטרגיה לבדיקה נוספת ללא
הטווח מחיר שגרם להפסד.



 – Time of Dayבתצוגה זו תוכלו לראות את ביצועי האסטרטרגיה שלכם לפי
שעות היום .תכלו לראות באילו שעות האסטרטגיה יותר רווחית ובאילו היא
מייצרת הפסדים .בדוגמה ניתן לראות שבשעה הראשונה של המסחר
העסקאות מפסידות ,לשיפור מיידי נוכל להריץ בדיקה נוספת של האסטרטגיה
ללא פעילות בשעה הראשונה של המסחר.
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 – Symbolבתצוגה זו תקבלו רשימה של המניות עליהן התבצע המסחר כולל
נתוני רווח והפסד .בלחיצה על סימבול תקבלו את רשימת העסקאות
המפורטת.



 – Other Filtersלהוספת החלונית יש לבצע שינוי בחלון הגדרות האופטימיזציה
(ראו הסבר מפורט בעמוד שאלות ותשובות באתר אופטימה) .לשונית זו
מאפשרת לנו לבצע ניתוח תוצאות של העסקאות שבוצעו לפי כל הFilters-
שקיימים באופטימה.
בדוגמה בדקנו את תוצאות הבדיקה לפי פרמטר מרחק באחוזים מקו ,VWAP
ניתן לראות שככל שהמחיר מעל ה VWAP-העסקאות יותר רווחיות.
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לשונית  Settingsתראה לנו את הפרמטרים של הבדיקה.
אופטימה מאפשרת הורדה של התוצאות בקובץ  CSVלהורדה לחצו על Save
 Detailed resultsבתחתית המסך.
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