מדריך זה כולל
 .1חיבור מערכת אופטימה לתכנת  – TWSעמ' .1-2
 .2ייבוא אסטרטגית מסחר לחלון  Brokerage Plusוהפעלת האסטרטגיה עמ' .3-5

חיבור אופטימה למערכת  TWSשל Interactive Brokers
לחיבור מערכת  TWSלמערכת אופטימה יש לגשת להגדרות במערכת  .TWSניתן ללחוץ על מקש
ההגדרות מצד ימין למעלה או .File -> Global configuration

יש להיכנס להגדרות .API
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בחלון הגדרות  APIיש להגדיר  2שדות –  Socket portוClient ID -
 .1יש להגדיר את הפורט לפי סוג החיבור -
7496 - TWS
7497- TWS
4001- Gateway
4002- Gateway
מספרי הפורטים נועדו להפרדה בין סוגי החשבונות על מנת לשפר את איכות החיבור וביצועי
המערכת .גם אם בחרתם בפורט שקשור לחשבון דמו\ Paperאין לפתוח על אותו מחשב את
החשבון האמיתי שלכם – עלול להתרחש חיבור של האופטימה לחשבון האמיתי!
 .2יש לבחור מספר ב Client ID -ולהכניס בדיוק את אותו מספר בתוך מערכת אופטימה,
בדוגמה מוגדר המספר .3

כעת יש לעבור למערכת אופטימה ,להיכנס לחלון  Brokerage Plusוללחוץ על  Disconnectועל
.Interactive Brokers –Connect

בחלון שנפתח יש לבחור את אותו  Client IDשהגדרנו ב-
 TWSולבחור את סוג החיבור ,בדוגמה אנו מחברים
למערכת דמו של .TWS

לאחר מכן במידה והחיבור הצליח נקבל
סטטוס – Connectedבחלון ה.Brokerage Plus-
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ייבוא אסטרטגיה לחלון Brokerage Plus
והפעלת האסטרטגיה

יש ללחוץ מקש ימני בתוך חלון Brokerage plus
וללחוץ על  Load from cloudבמידה ויש לנו
אסטרטגיה שמורה.
במידה ואנו רוצים ליצור אסטרטגיה חדשה מאפס
נלחץ על .New Trading Strategy

לאחר לחיצה על Load From Cloud
נבחר את האסטרטגיה ששמרנו.

בחלון זה נבחר האם אנו רוצים להוסיף את
האסטרטגיה לחלון יחד עם האסטרטגיות
הנוספות שקיימות בו .Add To Existing -
במידה ונרצה להישאר רק עם האסטרטגיה
הנוכחית ואת השאר להסיר נלחץ על – Replace
.All Existing
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ניתן לערוך את הגדרות המסחר של האסטטגיה בלחיצה ימנית על שורת האסטסטרגיה ולחיצה על
.Edit Trading Strategy

בחלון הגדרות המסחר נוכל לערוך את זמני הכניסה לעסקאות ,גודל הפוזיציות ,פקודות הכניסה,
הגדרת  Stop Lossו Take Profit -ואת זמני יציאה מעסקאות.

להפעלת האסטרטגיה למסחר יש ללחוץ מקש ימנה על האסטרטגיה ולבחור בStrategy Disabled – -
 .Click to Enableלחלופין ניתן לסמן את האסטרטגיה וללחוץ על –  Enable Selectedבתחתית חלון
.Brokerage Plus
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במידה והאסטרטגיה הופעלה נקבל  Status –ONמתחת ל.Start Stat -

בשלב זה האסטרטגיה הופעלה ובמידה והתנאים המבוקשים יתקיימו העסקאות ייכנסו בחשבון
המסחר ב .TWS-ניתן לעקוב אחר העסקאות בחלון ה Brokerage Plus -בלשונית  Positionsאו בחלון
 Portfolioב.TWS -

בהצלחה!
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