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AlgoTrading
معامالت َالگوریمتی
از یک زاویۀ جدید

یک بار برای همیشه!

تفاوت بین َالگوتریدینگ و اتوتریدینگ چیه؟
احتماال این دو رو با هم اشتباه گرفتیمَ .الگوتریدینگ و اتوتریدینگ یعنی معامالت
همهی ما
ً
خودکار .اما َ ...الگوتریدینگ یا همون معامالت َالگوریتمی یعنی استفاده از هوش مصنوعی برای
تولید استراتژی معامالتی یا همون ربات معاملهگر .تو این حوزه ،ما از هوش مصنوعی و
َالگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده میکنیم تا به استراتژیهای معامالتی برسیم .پس،
ًالگوتریدینگ دنیای بسیار بزرگیه که در اون تحلیل تکنیکال ،تحلیل بنیادی ،تجربه ،هوش
مصنوعی ،برنامهنویسی ،تحلیل داده ،یادگیری ماشینی و  ...هست.
اما اتوتریدینگ یعنی شما دیگه دستی معامالت خودتون رو باز نمیکنید ،یا نمیبندید .این کار
اتوماتیک انجام میشه .در واقع اتوتریدینگ ،بخش کوچکی از َالگوتریدینگ به حساب میاد.
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یک بار برای همیشه!

مسیر معامالت َالگوریمتی از اینجا مگذرد...
یادگیری تحلیل تکنیکال

Learn

تحلیل بنیادی و ...

Trade

معامله کردن و کسب
تجربه در بازارهای مالی

داشتن استراتژی برای

Strategy

موفقیت در بازار مالی

استفاده از اَ بزار حرفهای

Algoyab

برای نتیجهگیری
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اسرتاتژی معامالیت چیست؟
استراتژی معامالتی؟ خیلیها تا اسم استراتژی میاد یاد نقشهی گنج یا یا طرحی برای نفوذ به
سنگرهای دشمن میفتن! یا اینکه حتماً یه روشی هست که خیلی پیچیده هست و خودش
همهچیز رو میفهمه! اما نه ...

همین رو نرمافراز َالگویاب بهتون میگه .به عبارت دیگه شما تقریباً
اصال نیاز نیست کاری بکنید.
ً
حاال هم بریم سراغ نرمافزار َالگویاب ،هم قسمتهای مختلف َالگوتریدینگ رو با هم ببینیم.
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اَلگویاب – مدیریت دادهها

مدیریت دادهها
َاپلیکیشن مسیریابی برای اینکه شما را به مقصد برساند ،نیاز به اطالعات یا همان داده دارد.
همینطور ،اگر بخواهید پولی را از حسابتان جابهجا کنید ،اطالعات حساب شما ابتدا پردازش
میشود تا موجودی شما مشخص شود.
در بازارهای مالی نیز برای بهدست آوردن استراتژی ،نیاز به داده داریم .دادهها اینجا از نوع
دادههای قیمت هستند .هر بار تغییر قیمت در بازارهای مالی را تیک میگویند .بنابراین ،اگر
دادههای تیک قیمت را در اختیار داشته باشید ،دقیقترین نوع داده را دار ید.
نرمافزار َالگویاب برای تولید استراتژی معامالتی ،دادههای تیک را پردازش میکند که دقیقترین
و بهترین نوع داده هستند .جای نگرانی نیست...
دادههای تیک را میتوانید در نرمافزار َالگویاب و در قسمت «مدیریت دادهها» ،برای هر سهمی
که دوست دارید ،تنها با متصل بودن به اینترنت ،دانلود کنید.
دادههای بیش از  400سهم در بازار بورس ایران و همینطور بیش از  20هزار سهم در بازارهای
بینالمللی در نرمافزار َالگویاب در دسترس شما است تا هر زمان نیاز داشتید از
آنها استفاده کنید.
بهروزرسانی دادهها نیز بسیار آسان است .به راحتی
میتوانید دادههای جدید را به قبلیها اضافه کنید و
همیشه از این نظر آپدیت باشید.
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اَلگویاب – مدیریت دادهها
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اَلگویاب – تولید استراتژی

تولید اسرتاتژی
کار ما در َالگوتریدینگ با تولید استراتژی شروع میشود .برای تولید استراتژی در نرمافزار َالگویاب
باید  6مورد را تنظیم کنیم.
اولَ ،الگوریتم ساخت استراتژی ،سبک استراتژی ،و همینطور تعداد شرطهای ورود و خروج به/از
معامله
دوم ،تنظیمات داده شامل انتخاب سهم ،تایمفریم ،و دقت تولید استراتژی
سوم ،تنظیمات معامالت شامل محدود کردن انجام معامالت به بازۀ زمانی خاص ،فعالسازی
قابلیت بورس ایران ،مشخصص کردن حداکثر تعداد معامله در روز و ...
چهارم ،انتخاب بلوکهای ساختاری .از چه اندیکاتورها و ُاسیالتورهایی برای ساخت استراتژی
استفاده شود؟ آیا معامالت معوق ( )Pendingرا میخواهید در استراتژیتان داشته باشید؟ و ...
پنجم ،مدیریت سرمایه .چه میزان سرمایه دارید و به چه روشی میخواهید سرمایۀ خود را در
هر معامله درگیر کنید؟
ششم ،رتبهبندی استراتژی .استراتژی شما بر چه اساسی َارزیابی شود؟ حداکثر چه میزان ضرر را
میپذیرید؟
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اَلگویاب – تولید استراتژی
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اَلگویاب – تست استراتژی

تست اسرتاتژی
هیچکس نمیداند در آینده چه اتفاقی در بازار رخ خواهد داد! شرایط بازار ممکن است مثل سال
 2008یا  2010بسیار ناپایدار شود .یا هر اتفاقی مانند کرونا ممکن است در آینده تکرار شود.
سوال مهم اینجاست که آیا استراتژیهای ما آمادگی مواجهه با این شرایط را دارند؟ آیا در این
شرایط استراتژیها دوام میآورند؟ آیا میتوانند معامالت سودده خود را مانند قبل تکرار کنند؟
بایستی عالج قبل از واقعه کنیم! استراتژیهای تولیدشده را به قسمت تست در نرمافزار میبریم
و کیفیت آنها را با  8تست مختلف َارزیابی میکنیم .این تستها ،استراتژیهای تولیدشده را
در معرض سختترین شرایط قرار میدهند و شرایط بازار را به بدبینانهترین حالت ممکن
شبیهسازی میکنند.
اگر استراتژیها بتوانند از این  8تست بسیار سخت با موفقیت عبور کنند ،یعنی در آینده امید
بسیار زیادی به زنده ماندن آنها در شرایط پرنوسان و سخت بازار داریم.
از جملۀ این تستها میتوان به دقت باالتر بکتست ،بکتست در بازارهای دیگر و تستهای
شبیهسازی مونت کارلو اشاره کرد.
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اَلگویاب – بهینهسازی

هبینهسازی اسرتاتژی
گذشت زمان همواره تغییر را همراه خود میآورد .یک فرد  30ساله نمیتواند لباسهای دوران
کودکی خود را بپوشد .
در مورد استراتژهای معامالتی نیز این قضیه صدق میکند .استراتژ ی سال قبل به درد امروز
نمیخورد ز یرا شرایط بازار عوض شده است .استراتژ ی امروز نیز برای فردا لزوماً مناسب نیست.
اصال
برای همین باید استراتژ یها را بهینهساز ی کرد .اما چه زمانی باید این کار را انجام بدهیم؟
ً
چطور بهینهساز ی کنیم؟ چه پارامترهایی را تغییر دهیم؟
و مهمتر از همه ،از کجا بفهمیم روش بهینهساز ی ما درست بوده است؟
جواب تمام این سواالت در ماژول بهینهساز ی نرمافزار َالگویاب هفته است .در این قسمت4 ،
حالت مختلف بهینه سازی برای شما در نظر گرفته شده است که هر کدام عملکرد خاص خود را
دارند .خبر خوب اینکه نرمافزار َالگویاب به شما میگوید دقیقاً چند روز دیگر مجدد نیاز به
بهینهسازی دارید.
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اَلگویاب – اتوماسیون فرآیند

اتوماسیون فرآیند
کار ز یاد دار ید؟ وقت ندار ید پای سیستم باشید و تنظیمات تولید و تست و بهینهساز ی استراتژ ی
را انجام دهید؟ میخواهید مسافرت بروید؟ این مشکل را هم حل کردهایم.
در ماژول اتوماسیون فرآیند فقط یک مرتبه باید تمام تنظیمات ماژولهای دیگر را وارد کنید.
شما یک بار در این ماژول شرایط ساخت و تست مجدد و بهینهساز ی استراتژ ی را مشخص و
پروژه را ذخیره میکنید .نرمافزار َالگویاب بهطور خودکار تنظیمات شما را ِاعمال میکند و از ابتدا
استراتژ یها را تولید کرده و سپس بهصورت خودکار ،بدون نیاز به حضور شما پای سیستم،
استراتژ یهای تولیدشده را به بخش تست میبرد .بعد از انجام تستها ،بهینهساز ی قدم بعدی
است که باز هم خودکار انجام میشود .در نهایت نتایج ذخیره میشوند.
در طول این مدت میتوانید با خیال آسوده به کارهای خودتان برسید ،حتی مسافرت بروید،
پس از بازگشت از سفر ،نتایج ذخیرهشده یا همان استراتژهای آماده را تحویل بگیر ید.
حتی میتوانید از راه دور به نرمافزار متصل شوید و گاهی فرآیندها را بررسی کنید .اتوماسیون
نرمافزار َالگویاب ،تمام کارها را بهصورت خودکار برای شما انجام میدهد.
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اَلگویاب – اَلگوساز

َالگوساز
یه قسمت خیلی جالب همهکاره...
حتماً تا حاال شده جایی توی صحبتها ،تو اینترنت ،مقاله یا کتابی شنیده یا خونده باشید که
فالن استراتژی خیلی عالیه یا فالن اندیکاتور رو اگر با این اندیکاتور ترکیب کنی و اینطور تنظیم
کنی ،سیگنالهای خیلی دقیقی بهت میده.
آره ،همهی ما تا حاال از این دست موردها رو هم دیدیم و هم شنیدیم .اما برای راستیآزمایی
این حرفهاَ ،ابزاری سراغ دارید؟

جواب

َالگوساز

در ماژول َالگوساز که برای خودش دنیایی هست ،شما میتونید تقریباً هر چیزی رو که خوندید
و شنیدید و یا توی ذهنتون هست رو خیلی راحت به استراتژی معامالتی تبدیل کنید و سریع
ازش بکتست بگیرید ببینید واقعاً اونطوری که فکر میکردید درست هست یا نه.
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اَلگویاب – اَلگوساز
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پیشرو در معامالت اَلگوریتمی

سخن اپیاین
ما همواره مدعی هستیم که در معامالت َالگوریتمی ،همواره بهترین بودهایم و بهترین
هستیم .این حرف رو در عمل هم ثابت کردیم.
اگر به این حوزه عالقهمند هستید و میخواهید معامله کردن در بازارهای مالی رو به
شکل درست ،علمی و اصولی ،و بهتر از هر آموزشگاه و پیج و گروهی در تمام دنیا ،یاد
بگیرید ،کافیه با ما در ارتباط باشید.
ما تمام مسیر رو در کنار شما خواهیم بود ):

تماس:

021 – 26246314
واتس َاپ:

09330720064
ایمیل:

info@mahdesarmaye.com
آدرس:

تهران ،اقدسیه ،مجتمع پالتین صاحبقرانیه ،واحد 76
شرکت مهد سرمایه گویا

