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2 Introdução
Multiple strategies bot e Bf Bot Manager V3 estão usando a estrutura de Bf Bot Manager V2/V3
e Betfair NG-API. Para executar Multiple Strategies bot, você necessita dispor de uma chave de licença
completa para Bf Bot Manager V2 e chave de licença para Multiple Strategies bot. A chave de licença
para Bf Bot Manager V2 é valida por tempo indeterminado para uma única conta Betfair. Já a chave de
licença para Multiple Strategies bot funciona por meio de assinatura. Para usar o Bf Bot Manager V3
você deverá ter uma chave de licença para o V3, somente. Para detalhes sobre preços e licenças, acesse
nossa página "Download & Buy”.
Com Multiple Strategies bot e V3, você poderá criar suas próprias estratégias através das regras
e condições disponíveis. Antes de começar a criar suas estratégias, nós sugerimos uma leitura atenta das
orientações neste manual para cada condição que você queira usar e, depois, visite nosso fórum para
ver exemplos de estratégias básicas. Após isso, você poderá tentar estratégias no modo de simulação
antes de começar a apostar com dinheiro real.
As configurações e estratégias fornecidas por Bf Manager não são as melhores ou mais proveitosas!
Nossas estratégias de exemplo só devem ser usadas para aprender a usar nossos bots e
condições/configurações disponíveis!
Exemplos de estratégias estão disponíveis no fórum Bf Bot Manager
http://www.bfbotmanager.com/phpbb3/index.php
Bf Bot Manager não estipula um limite de estratégias que você possa usar ao mesmo tempo
com Multiple Strategies bot, mas há limites para seu PC e Betfair NG-API. Atualmente, a maioria dos
PC's são capazes de executar 20 ou mais estratégias no Multiple Strategies bot sem nenhum problema
de performance, e esse número de estratégias é, em geral, suficientes para a maioria das pessoas. A
segunda limitação possível é o número de apostas em que você aplica suas estratégias (placed bets).
Você deve garantir que o número total de apostas geradas por suas estratégias não ultrapasse as 100
apostas por minuto, ou você poderá enfrentar problemas de performance. Nós recomendamos que o
número total de apostas geradas por suas estratégias nunca exceda as 30 apostas por minuto. Isso irá
mantê-lo a salvo e assegurará que não excederá os limites do NG-API. Você sempre poderá checar o
número de apostas geradas solicitadas ao API usando Bf Bot Manager View -> Requests form. Dados de
mercado estão disponíveis para download em Data Grid Views dos principais mercados e nunca
excederão o limite API. visão de grade de dados do mercado principal Para mais informações ou
pedidos de sados de mercado, leia nosso manual "General Options".

7

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
2.1 Condições/regras
Cada estratégia é feita de condições e regras que devem satisfazer a todos para que a aposta
seja gerada. Estratégias básicas têm somente uma ou duas condições, enquanto outras estratégias mais
complexas podem ter dezenas de regras. Multiple Strategies bot irá checar todas as estratégias e
condições cada vez que preços de mercado (market price) forem baixados do servidor de Betfair, se
todas as condições para uma estratégia são satisfatórias , a aposta será gerada a partir da estratégia.
Os dois grupos a seguir se dividem por tipo, condições de estratégia e regras:
•

•

•

•

•

•

Condições de mercado (marked conditions) são aplicadas em todo o mercado, e se elas não
são satisfatórias a aposta nesse mercado é ignorada. Por exemplo, tempo de aposta por
condição de mercado, que irá prevenir a estratégia de gerar apostas em mercados se o
tempo de aposta não está correto.
Condições de seleção são aplicadas para cada seleção, individualmente. Seleções que não
satisfaçam as condições de seleção serão removidas da lista de seleções em que as apostas
podem ser colocadas. Por exemplo, favoritos pela posição e por condição de seleção irão
assegurar que só apostemos no favorito por posição que nós selecionamos, e apostar em
outros favoritos não será permitido.
Condições pre-stake são aplicadas em seleções que satisfaçam o mercado e condições de
seleção. Por exemplo, a condição de preço pre-stake irá definir o preço em que a aposta
deve ser colocada na seleção.
Regras de staking calculam o valor de stake para cada seleção que satisfaça o mercado,
seleção e condições de pre-stake. As regras de staking preveem que preço e tipo de aposta
são determinados pela seleção e condições de pre-stake, e depois isso é usado para
determinar o stake para cada seleção. Uma vez que o stake para cada seleção é decidido as
apostas podem ser colocadas.
Após as regras de aposta (bet rules) monitoram e gerenciam apostas geradas por
estratégia. Depois que todas as condições estão satisfeitas e a aposta colocada, e em
algumas estratégias queremos monitorar nossas apostas e fazer alguma aposta extra ou
negociar essas apostas quando os preços de mercado mudarem. Por exemplo, a seleção Lay
The Draw antes, durante e após, quando o objetivo é marcado e o lucro certo, isso pode ser
usado facilmente por meio do "Hedge".
Regras de segurança (Safety rules) são usadas para parar estratégias ou limitá-las, o que
protege nossos lucros ou reduz nossa exposição. Max strategy profit e max estrategy loss
são, basicamente, regras de segurança que previnem que estratégias sejam colocadas em
outras apostas quando atingirem o lucro ou perda máximos.

Cada condição e regra pode estar próximas a seu nome um dos seguintes atributos para
explicar sua condição de comportamento:
8
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•

•

•

(Initial) Atributo inicial é selecionado para condições e regras que sempre são executadas
antes em seu grupo. Por exemplo, a condição de aposta padrão estabelece Back ou Lay
para todas as seleções e, por ser uma condição padrão, deve ser a primeira a configurar o
tipo de aposta. Uma vez que essa condição é executada, outra condição pode substituir o
tipo de aposta padrão e fazer uma aposta oposta ou remover o tipo de aposta e evitar uma
aposta nessa seleção.
(Multi) Múltiplos atributos (Multiple atributte) são usados por condições que podem ser
adicionadas múltiplas vezes na mesma estratégia. Uma dessas condições é a seleção de
faixa mín/máx de preço, condição que confere favoritos específicos ou faixa de preço do
corredor. Precisamos ser capazes de especificar múltiplas condições para uma faixa
mín/máx de preço, já que essa condição se aplica somente em uma única seleção e, se sua
estratégia foi projetada para apostar no primeiro e segundo favoritos, você precisará de
duas faixas de preço para cada favorito que tenha faixa de preço.
(Ending) Atributo final (Ending attribute) é usado para condições que devem ser as últimas
a serem executadas em seu grupo. Um exemplo de tal condição é risco (liability) ou de
quantia a ganhar. Essa condição deve ser executada por último e para mudar o valor stake
para risco ou valor a ganhar. Após ajustar esse valor, não deve haver nenhum outro ajuste
de stake, caso contrário podemos acabar com um risco muito alto ou uma quentia diferente
da que queremos ganhar.

As condições são executadas de cima para baixo. Para mover condição para cima ou para baixo,
você poderá usar as flechas de navegação localizadas ao lado direito da condição, como exemplificado
na imagem abaixo. Isso pode ser especialmente útil para condições de stake.
Imagem 1
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2.2 Criar/apagar estratégia
Estratégias podem ser criadas na opção "Add new" e deletadas no botão "Delete", acima da
área de controle de estratégias.
Imagem 2

Ao adicionar uma estratégia, será solicitada a especificação dos seguintes itens:
•
•

•

Nome, essa informação aparecerá no cabeçalho da guia de estratégias.
Número máximo de apostas por corredor, o padrão é 1; o que previne que a estratégia
coloque múltiplas apostas por seleção. Para as estratégias de negociação ( trading
strategies), isto deve ser alterado para número máximo de negociações por seleção.
Número máximo de apostas por mercado essa estratégia pode colocar-se em cada
mercado.
Imagem 3

Ao apostar nos favoritos por posição, convém alterar a maneira como são determinadas as
posições preferidas. Posições favoritas podem ser determinadas por:
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•
•
•
•
•
•

(default) Valor de chance (chance value) é calculado pelo preço de Back (aposta a favor)
e Lay (aposta contra) para cada seleção
Back price
Lay price
Betfair inicia o preço (que é invariavelmente a posição favorita deles e é determinada
pelo Valor de chance)
Posição de corredor na lista dos corredores da Betfair
Quantidade de correspondência (matched)/negociadas (tradded) na seleção

Como alternativa, você pode selecionar a opção de lembrar posições de favoritos de antes
durante o jogo, isso pode ser útil ao apostar no meio do jogo e quando você não queira determinar
novas posições de favoritos usando probabilidades e valores durante o jogo.
O campo de descrição permite que você adicione comentários para essa estratégia, explique o
que ela faz ou salve estatísticas, resultados, lucros, etc. Ele também é útil se você compartilha estratégia
com alguém e quer descrever como a estratégia funciona.
Para deletar a estratégia você precisará selecionar a estratégia na guia de estratégias e então
clicar no botão "Delete". Estratégias deletadas não poderão ser restauradas, você terá que criar uma
nova estratégia e adicionar todas as condições e regras novamente.

2.3 Importar e exportar
A funcionalidade de exportação serve para criar um backup de sua estratégia em caso de que
você mude de computador ou queira compartilhar com seus amigos. Estratégias exportadas podem ser
importadas de volta para o bot usando o botão importar. É recomendável que você exporte (crie
backup) de suas estratégias sempre que atualizar o Bf Bot Manager!
Imagem 4

Apenas as condições e regras da guia de estratégias são exportadas. Betfair ou dados pessoais
nunca serão exportados pela função exportar. As estratégias são exportadas no formato XML (conteúdo
textual) e você pode visualizar e verificar cada arquivo exportado se desejar, usando o bloco de notas ou
qualquer outro editor de texto. Você nunca deve tentar editar manualmente arquivos XML exportados,
já que você pode danificá-los, inutilizá-los ou criar bugs que possam causar um comportamento de bot
imprevisível.
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Você pode também exportar/importar estratégias como "privado", nesse caso todas as
condições de estratégia ficarão, exceto as de staking. Isso permite que você compartilhe sua estratégia
com outros usuários sem revelar todas as suas configurações.
Para duplicar a estratégia clique em "Duplicate", e para exportar somente estratégias
selecionadas clique em "Ex. Selected". Ao usar o botão "Export" , todas as estratégias serão exportadas.

3 Estratégia
Estratégias são uma combinação de condições e regras que precisam ser satisfeitas para que as
apostas sejam colocadas. Você poderá criar estratégias usando o botão "Add new" e em seguida
adicionar as condições e regras. Para que a estratégia faça apostas, você deve adicionar condições e
regras que irão verificar o mercado, filtrar os corredores, determinar o preço, stake e tipo de aposta
para cada seleção que se qualifique, para então fazer apostas. Uma vez que as apostas são feitas, outras
condições opcionais e regras podem monitorar essas apostas e fazer ações adicionais sobre elas.
Os capítulos a seguir explicarão todas as condições disponíveis, as regras e os seus efeitos lógica
de estratégia e colocação de apostas. Você deve ler cuidadosamente a explicação para cada condição e
regra antes de adicioná-las à sua estratégia.

3.1 Condições de mercado
Condições de mercado são utilizadas pela estratégia quando os preços de mercado são baixados
da Betfair para verificar se a estratégia deve tentar apostar nesse mercado ou não.
Imagem 5

Por exemplo, a exibição de dados de mercado pode ser configurada para monitorar corridas de
cavalo e galgos simultaneamente, e nós queremos que nossa estratégia aposte somente em corridas de
cavalo. Neste caso vamos adicionar condição de mercado "Events filter" e permitir apostas somente nas
corridas de cavalos. Isso impedirá a estratégia de apostar em corridas de galgos ou quaisquer outros
mercados que não sejam corridas de cavalo.
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Condições de mercado são importantes principalmente porque elas checam o estatuto geral de
mercado e preços para a estratégia e se certifica de que a estratégia só tenta fazer apostas nos
mercados que satisfazem essas condições.

3.1.1

Filtro de eventos

O filtro de evento é usado para filtrar mercados por tipo de evento de acordo com o mercado
que o evento pertença e prevenir que a estratégia aposte em eventos que não estejam selecionados
nesta condição. Ele nos permite definir a estratégia para apostar apenas nas corridas de cavalos ou
somente em eventos de tênis, por exemplo. Também podemos especificar vários eventos para que a
estratégia considere dois ou mais eventos como a mesma estratégia e.g, isso possibilita, por exemplo,
apostar no futebol e hóquei ao mesmo tempo.
Usando o filtro de eventos podemos criar estratégias que só apostam em um tipo de um evento,
isto significa que pode executar simultaneamente uma estratégia de futebol, estratégia de cavalos e
duas estratégias de galgo. Cada estratégia irá colocar apostas somente em eventos que foram
selecionados em seus filtros de eventos.
Imagem 6

3.1.2

Filtro de mercados

Filtros de mercado são usados para filtrar os mercados por tipo de mercado e para impedir que
a estratégia aposte em tipos de mercados que não estão selecionados. Isso nos permite definir a
estratégia para apostar apenas nos mercados selecionados, com a pontuação correta ou somente nos
mercados Mach Odds. Filtros de mercado permitem a seleção de vários tipos de mercado, não apenas
um.
13

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
Usando filtros de mercado, podemos carregar todos os resultados corretos de partidas de
futebol e comparar com as probabilidades. Podemos ter uma estratégia para os mercados mach odds e,
ao mesmo tempo, executar outra estratégia para mercados acima/abaixo .
Para mercados que não estão listados no lado direito dos filtros do mercado, você pode usar a
caixa de texto abaixo e inserir seus próprios tipos de mercado nos que deseja apostar. Você deve
certificar-se de que o tipo de mercado especificado tenha exatamente o mesmo nome de tipo de
mercado Betfair, em inglês. A caixa de texto suporta CSV (Comma Separated Values), então você
poderá inserir múltiplos tipos de mercado, não um único tipo. Você poderá também adicionar uma lista
de mercados nas que a estratégia não deverá apostar e uma lista dos mercados em que deverá apostar.
Você tem a opção de marcar caixas de seleção para permitir apostas somente em mercados que
entrarão em jogo ou em mercados que suportam preço inicial Betfair.
Imagem 7
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3.1.3

Clear favourites

Clear favourite impedirá que a estratégia aposte em mercado com ou sem um clear favourite.
Clear favourite é a seleção com maior chance de vitória que o segundo favorito por X%, onde o valor de
X é definido pelo usuário. Clear favourite tem de 15 a 20% mais chance de ganhar do que segundos
favoritos.
Cada probabilidade de favorito pode ser conferida no formulário de seleção (que abre quando
você clicar "Sl." na exibição de grade dos mercados principais). Chance value (valor de oportunidade) é
calculado através do preço back e lay do corredor.
Imagem 8

3.1.4

Número mínimo/ máximo de corredores (mín/máx de runners)

A condição de número máximo e mínimo de corredores checa o número de preços de
corredores disponíveis e permite que a estratégia tente apostar no mercado somente se esse número
está de acordo com a quantia mínima e máxima de corredores especificada. Por padrão, essa condição
está checando número de corredores ativos, mas é possível desativá-la e, nesse caso, a condição
também incluirá remover corredores quando checar o número de corredores.
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3.1.5

Mín/máx de preço exigido para seleção no mercado (multi)

Mín/máx de preço exigido pela seleção na condição de mercado podem ser usados para evitar
quaisquer apostas se uma das seleções está fora da faixa de preço especificada. Por exemplo, nós
podemos usar essa regra para impedir a estratégia de fazer apostas se primeiro favorito está fora da
faixa de preço de 1.01-2.5.
Esta condição tem o atributo "(Multi)", que significa que você pode adicionar mais de uma
instância desta condição. Por exemplo, você pode definir a faixa de preço necessário para o primeiro
favorito como 1.01-2.5 em uma instância desta condição, e então você pode adicionar outra instância
desta condição a mesma estratégia e definir a faixa de preço necessário para segunda favorita ser 3,56.5. Ambas as instâncias desta condição deveriam ser satisfeitas para que a estratégia faça qualquer
aposta, o que significa que a estratégia tentará apenas apostas quando o primeiro favorito estiver na
faixa de preço de 1.01-2.5 e o segundo favorito estiver na faixa de preço de 3,5-6,5.
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Imagem 10

Se a opção “Use selection min/max price range from Selections Form if it is manually set” foi
selecionada, isso quer dizer que em lugar de uma faixa de preço mín/máx, esse formulário irá utilizar
uma faixa de preço personalizada da Selections Form.
O preço inicial Betfair só está disponível nos mercados de preços iniciais da Betfair depois que
mercado entrar em jogo. Previsões de preços próximos e distantes estão disponíveis antes do jogo para
mercados de preços iniciais da Betfair.
Ao apostar durante o jogo, às vezes é útil conferir o preço selecionado antes do jogo. Para fazêlo, você deve selecionar a opção “Check prices before in play”.
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A opção “Ignore this condition X seconds before start time” irá desativar essa condição e
permitir que a estratégia se execute como se essa condição não existisse. Esta opção pode ser perigosa,
já que a estratégia irá ignorar a faixa de preço, então cuidado se você decidir usá-la.

3.1.6

Sobreposições (overrounds)

Overrounds asseguram que os preços de mercado são formados e próximos a 100%, o que
implica em melhores preços. Cada estratégia deve ter essa regra, já que ela impede estratégias de
apostar a preços ruins ou em mercados sem forma.
Para mercados com mais de 1 vencedor, o valor de overrounds se multiplicará com número de
vencedores. Isto significa que para Place markets, se você definir um valor Máx de back prices
overrounds de 110% e o Place market tem 3 vencedores, será o mesmo que haver definido o valor como
330%, porque para o Place market com 3 vencedores o melhor Back overround é 300% (o mesmo que
100% para o mercado com 1 vencedor).
Imagem 11

3.1.7

Região

A condição de região (region) é utilizada somente para os mercados de corridas de cavalos que
têm em seus nomes um dos valores especificados na listagem verificada no formulário de configurações
da condição de região. Todos os outros mercados são considerados mercados UK. Por exemplo, ela
permite criar uma estratégia de corrida de cavalos que apostará somente em corridas na Austrália ou
nos EUA.
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Se você quer uma estratégia para apostar em todas as corridas de cavalos, você não deve usar
essa condição.
Imagem 12

3.1.8

Tempo para apostar (time to bet)

A condição da hora da aposta (time to bet) é uma das condições mais importantes e cada
estratégia deve ter essa condição. Essa condição diz quando a estratégia deve chegar todas as condições
e tentar apostar os parar de tentar. As opções disponíveis para a condição de hora de aposta são:
•
•

•

•
•

Start betting before in play N minutes – tempo em que a estratégia deve começar a tentativa de
fazer apostar antes do início
Stop betting before start time – impede a estratégia de fazer apostas em X segundos/minutos
antes do início, mas não impede que a estratégia faça apostas durante se outra condição de
apostas permite que a estratégia aposte durante o jogo.
Start betting N minutes/seconds after market goes in play – tempo posterior ao que o mercado
vá a jogo para que a estratégia comece a fazer apostas. Defina isso como zero caso queira
apostar sempre que o mercado esteja em jogo.
Keep betting in play – se a estratégia deve continuar a tentar fazer apostas quando o mercado
entra em jogo. Deve estar marcada caso queira que a estratégia faça apostas durante o jogo
Opções de começar/parar de apostar no tempo definido são usadas quando você deseja que a
estratégia esteja ativa somente durante certo período de tempo e.g para apostar somente em
corridas no período da manhã mas não apostar durante o resto do dia.
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•

Por padrão, apostas são permitida em todos os dias da semana, mas você pode desativar as
caixas de seleção para alguns dias e permitir apostas somente durante os dias da semana que
você preferir, por exemplo, todos os dias exceto domingo, etc.
Imagem 13

Se o tempo quando o mercado vai a jogo não está disponível, então a hora de início do mercado
servirá de tempo para definir quando o mercado foi a jogo.
3.1.9

Volume negociado (traded volume)

A estratégia de volume negociado (traded volume) impede que a estratégia faça apostas em
mercados com o total de volume negociado inferior ou superior ao valor especificado. Isso garante que
a estratégia coloque apostas somente em mercado com quantias mais baixas ou mais altas.
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3.1.10 Mercados não compatíveis (unsettled markets)

A condição de mercados em aberto (unsettled markets) é usada para forçar a estratégia a
esperar todas as feitas pela estratégia estarem resolvidas antes de fazer novas apostas, ou não deixar
muitas apostas não resolvidas se acumularem.
Configurá-la como 1 irá permitir somente 1 aposta em aberto por estratégia e uma nova aposta
será feita somente quando essa aposta esteja finalizada. Configurá-la como 2 irá permitir 2 apostas em
aberto por estratégia e novas apostas serão realizadas quando uma ou ambas apostas sejam finalizadas.
Essa condição é útil quando usada com planos de stake ou recuperação de perdas em que uma
sequência e tamanho de apostas são necessárias.
Imagem 15

3.1.11 Number of winners
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A condição de número de ganhadores (number of winners) garante que a estratégia apostará
somente em mercados que têm um número específico de ganhadores. Por exemplo, se você quiser
apostar em mercados de 3 ganhadores, então você deverá configurá-la como “Number of winners = 3”,
e a estratégia irá apostar somente em mercados de 3 ganhadores.
Imagem 16

3.1.12 Condição de corredor por posição favorita (multi) - (runner by position favourite
condition)

As seguintes configurações estão disponíveis para essa condição:
•
•

Permitir apostas em mercado somente se o runner por posição é um dos favoritos especificados da
posição
Permitir apostas em mercado somente se o favorito da posição é um dos runners especificados da
posição

A primeira caixa de texto é para runner (favorito) por posição, e a segunda é para favoritos
(runners) da posição. A segunda caixa de texto suporta listas CSV (comma separated values) de
identificações em que você pode especificar “1, 3, 4” para primeiro, segundo, terceiro e quarto runner
ou favorito por posição.
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3.1.13 Bet after Xth favourite wins or loses

Essa condição é utilizada para impedir apostas em mercados antes de que o favorito
especificado da posição perca ou ganhe um determinado número de vezes.
Opcionalmente, você pode especificar filtros para filtrar os mercados quando o favorito ganhe e
perca. Filtros são usados porque as perdas e vitórias do favorito são contada por passar pela exibição de
grade dos principais mercados. Geralmente, sua estratégia é só apostar em alguns dos mercados de
exibição de grade dos principais mercados, e faz sentido incluir somente os mercados quando contando
perdas e vitórias do favorito.
A maioria dos usuários irá definir filtros para serem semelhante ou iguais aos das "Market
conditions", mas eles também dão a você a possibilidade de ajustar filtros para que as perdas e vitórias
do favorito sejam contadas somente no Place market (ou em qualquer outro mercado) enquanto a
estratégia está, na verdade, colocando apostas no Win market! Isso torna esta condição muito flexível e
útil para estratégias específicas que os usuários possam ter.
Se você quiser contar as perdas e ganhos do runner por posição em lugar das do favorito, então
selecione “Use runner by position to count wins and losses”. Nesse caso, essas condições serão
aplicadas ao runner por posição em vez de favorito por posição.
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3.1.14 Skip market if my selection is non-runner

Se a estratégia aposta nos runners selecionados usando a coluna "Fav." de Selections Form,
então é possível pular a aposta no mercado usando esta condição se um dos runners selecionados é
removido do mercado.
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3.1.15 Ignorar se a diferença do favorito não é satisfatória (skip if favourite difference is not
satisfied)

Apostar no mercado não será permitido se a diferença de preço para os favoritos selecionadas
não foi satisfeita. Você precisa garantir que sua condição é razoável, por exemplo, o preço de primeiro
favorito é sempre menor que o de segundo favorito.
Imagem 20

3.1.16 Somente se uma estratégia específica tem apostas (only if specified strategy has bets)

Permite que a estratégia aposte somente se as estratégias selecionadas têm apostas com status
específico e no mesmo evento ou mercado.
Você pode definir uma estratégia para apostar apenas em mercados acima/abaixo (under/over)
de 0,5 gols. Se a estratégia finalizou as apostas, então o gol foi marcado e acima/abaixo de 0.5 gols, o
mercado está fechado. Você pode configurar uma segunda estratégia para apostar em acima/abaixo de
1.5 gols e adicionar essa condição que verificará se a primeira estratégia finalizou apostas no mesmo
evento. Isto assegura que a segunda estratégia só faça apostas em mercados acima/abaixo de 1.5 gols
quando a primeira estratégia finalizou apostas no mesmo evento. Como a primeira estratégia só irá
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colocar apostas em mercados acima/abaixo de 0.5 gols, isto quer dizer que a segunda estratégia irá
apenas colocar apostas quando o gol é marcado e score é 1-0 ou 0-1.
Opcionalmente, você pode selecionar na caixa de seleção "do not", o que irá resultar no
comportamento oposto desta condição, vai permitir apostas somente se estratégias específicas não têm
apostas no evento/mercado.
Imagem 21

3.1.17 Filtro de competições

Você pode configurar a estratégia para apostar somente em competições selecionadas usando
esta condição, como Barclays Premier league ou Série A, por exemplo.
Esta condição é simples mas poderosa, já que permite que você filtre partidas de futebol
facilmente e crie diferentes estratégias para diferentes competições e ligas.
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3.1.18 Filtro de códigos de país

Outra condição simples que possibilita criar uma estratégia que irá apostar somente em
mercados de um país específico. Corridas de cavalos australianas e irlandesas, por exemplo.
Imagem 23

3.1.19 Atraso mínimo entre apostas iniciais (Min delay between initial bets)

Quando a estratégia é configurada para apostar mais de uma aposta por seleção ou quando
colocamos um grande número de apostas, podemos querer esperar alguns segundos ou minutos antes
de fazer a próxima aposta. Ao fazê-lo, permitimos que os preços no mercado se ajustem após fazermos
a aposta. Por exemplo, se é uma aposta alta e o mercado tem pouco dinheiro nele, etc.
Esse atraso somente se aplica em apostas iniciais por estratégia, não tem nenhum efeito em
regras pós aposta ou apostas de segurança.
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3.1.20 Condições de futebol

Condições de futebol (football conditions) permitem filtrar partidas para apostar usando
resultados anteriores para time da casa e visitante, filtrar partidas usando estatísticas de jogo
fornecidas por terceiros ou filtrar partidas por alguns outros critérios.
Para condições que usamos antes das estatísticas da partida, antes do jogo, há alguns
requerimentos, tais como:
❖ Match Odds markets (probabilidades de mercado) devem ser carregadas, isso permite que o bot
conecte estatísticas a partida de futebol. Suas estratégias não necessitam apostar em match odds
market, você só necessita carregá-lo para que o bot possa encontrar os resultados do time e
conectá-los a partida. Suas estratégias podem apostar em todos os mercados para a partida e as
condições do futebol funcionarão corretamente desde que os match odds markets mercados
estejam carregados.
❖ Resultados do time e histórico de estatísticas estão disponíveis atualmente somente para ligas
maiores, mas estamos buscando adicionar outras no futuro. Ligas de futebol para as que os dados
estão disponíveis agora são:
➢ 1. Bundesliga (Alemanha)
➢ 2. Bundesliga (Alemanha)
➢ 3. Bundesliga (Alemanha)
➢ Ligue 1 (França)
➢ Ligue 2 (França)
➢ Premier League (Inglaterra)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Campeonato
Liga 1
Primera Division (Espanha)
Segunda Division (Espanha)
Serie A (Itália)
Primeira Liga (Portugal)
Eredivisie (Holanda)
Champions League (Europe)

Condições que usam estatísticas em jogo (in play) talvez possam exigir a assinatura de serviço
de terceiros que forneça essas estatísticas. Tais condições contém um aviso em sua configuração de que
a assinatura de serviços de terceiros é necessária para que não haja nenhuma confusão. A
disponibilidade de dados depende do serviço de terceiros que fornece as estatísticas in play.
Não há nenhuma garantia de que a informação obtida para qualquer estatística (antes e
durante o in play) será totalmente correta e sem erros. Erros sempre serão possíveis, e nós faremos
nosso melhor para providenciar resultados precisos e o melhor serviço.
3.1.20.1 Futebol - Apostar quando pontuar

Essa condição irá funcionar somente para partidas de futebol e permitirá que estratégias
apostem quando a partida em questão tenha um dos scores (pontuação) selecionados.
A pontuação é determinada usando preços de mercado Correct Score durante o in play. Neste
momento esse é o único caminho para encontrar a pontuação da partida atual durante o in play. Isso
significa que você deve carregar o mercado Correct Score para qualquer partida de futebol na que você
deseje aplicar essa condição. O mercado Correct Score deve monitorar na exibição de grade dos
principais mercados durante o in play. Se você estiver usando serviço de terceiros para obter resultados
ao vivo não precisará carregar o mercado Correct Score (detalhes para placar ao vivo podem ser
definido em Tools&Settings->General settings form).
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Opcionalmente, você pode definir esta condição para verificar a pontuação de metade do
tempo. Isso é útil se você quiser apostar durante a segunda metade, mas apenas se o placar até a
metade do tempo for exatamente o que você selecionou, por exemplo, você apostou em mais de 1,5
gols aos 60 minutos se na metade do tempo o placar estava 0:0.
Também é aconselhável usar esta condição apenas com jogos de futebol que têm alto volume
negociado nos mercados Correct Score, para que a pontuação possa ser determinada com precisão. Por
exemplo, se a pontuação tem Back odds de 1000, então a pontuação está indisponível, usando essa
lógica o bot encontra um mínimo de pontuação que tenha chances Back e Lay e usa isso como
pontuação atual do jogo.

3.1.20.2 Futebol - correspondências de filtro pelo formulário de equipe

Formulários de futebol muitas vezes são exibidos como sequência de letras em que W - won
(ganhou), D - Draw (empatou) e L - Lost (perdeu). Por exemplo, a sequência WWW significa que a equipe
ganhou as últimas três partidas, e WDL significa que a equipe ganhou, depois empatou e, por último,
perdeu.
Essa condição permite que você aposte em partidas em que a equipe da casa ou visitante
formem em casa, fora ou qualquer partida (casa ou fora de casa).
Você pode adicionar mais de uma instância desta condição para sua estratégia. Por exemplo,
adicionar uma condição que verifique a forma da equipe da casa e outra que verificará a forma da
equipe visitante. Para a equipe da casa você poderá estabelecer que estão em boa forma e que a
visitante está em má forma, então apostar Lay na visitante, já que é improvável que saia vencedora.
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3.1.20.3 Futebol - filtrar partidas por pontuação/gols sofridos em cada partida

Essa condição é usada para permitir apostas em partidas em que equipes marcou ou sofreu gols
em cada partida de maneira significativa. É um bom indicador de que a equipe está jogando no ataque
ou não.
Por exemplo, a equipe que marcou ao menos 2 gols em cada uma das últimas 5 partidas pode
ser considerada uma equipe que está atacando. Pela mesma lógica, uma equipe que marcou menos de 1
gol nas últimas 5 partidas provavelmente joga na defensiva ou tem problemas em marcar gols.
Ao usar essa lógica, você poderá filtrar partidas que satisfaçam suas regras e então permitir que
a estratégia aposte somente nestas partidas.
Imagem 27
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3.1.20.4 Futebol - filtrar partidas pelo número de pontos da equipe

Às vezes, em vez de usar a forma da equipe é mais fácil permitir apostas em partidas nas que
uma das equipes ganhou mais ou menos que o número especificado de pontos.
Por exemplo, se a equipe ganhou 13 pontos nas últimas 5 partidas, isso significa que ganhou 4
jogos e empatou apenas 1. Isso é muito boa forma. Pela mesma lógica, a equipe que ganhou menos que
4 pontos nos últimos 5 jogos está em má forma, já que provavelmente ganhou 1 jogo e empatou outro,
ou empatou 4 partidas.
Imagem 28

3.1.20.5 Futebol - filtrar partidas por número total de gols nas últimas X partidas

Outra regra para filtrar partidas por gols, mas que considera o número total de gols nas últimas
X partidas. Isso significa que a equipe pode marcar zero gols em uma partida, mas em outra marcar 5
gols e conseguir satisfazer essa condição e a aposta seria permitida.
Esta regra não força equipes a marcar em cada jogo, já que verifica o total geral de gols
marcados ou sofridos nas últimas X partidas segundo o critério que você definir.
Imagem 29
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3.1.20.6 Futebol - condição de estatística de dados In play

Essa condição necessita que você ative sua assinatura de um serviço terceirizado que forneça
estatísticas In play para jogos de futebol. Para fazer sua assinatura, use o link a seguir:
http://www.inplaytrading.com/?a=3407
Estatísticas de futebol In play são fornecidas pela Inplaytrading, e antes de usar esta condição,
você necessita configurar seus detalhes de Inplaytrading em “TOOLS&SETTINGS->General settings>Football – in play statistics”.
Imagem 30

Uma vez que você digite seu nome de usuário e senha, clique em “Test and save login details”.
Se os seus dados estiverem corretos, poderá clicar em "Save" e sair do formulário.
Por padrão, Inplaytrading só permite um login por vez, então se você vai usar os seus serviços
pelo navegador também, você deve contatá-los e pedir-lhes para permitir 2 logins para sua conta. Um
login para ser usado manualmente por você e um segundo login que deve ser usado pelo Bf Bot
Manager V3.
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As estatísticas de futebol In play são fornecidas pela Inplaytrading, e nós não garantimos que
essa informação é 100% precisa e disponível em tempo integral. Atualmente, eles fornecem
informações de todas as partidas de futebol disponíveis para apostas na Betfair.
Você pode definir inúmeros filtros para as estatísticas de futebol. Aqui está a lista completa dos
dados disponíveis que podem ser usados para filtrar partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attacks – número de ataques da equipe
Average pressure index – valor médio de todos os valores de índice de pressão registrados por
período selecionado (primeiro metade, segunda metade ou jogo completo)
Average pressure index 2 – valor médio de todos os valores de índice de pressão registrados
por período selecionado (primeiro metade, segunda metade ou jogo completo)
Corners - número de escanteios
Dangerous attacks – número de ataques perigosos
Fouls – número de faltas
Free kicks - número de tiros livres
Goals - número de gols marcados pela equipe na partida
Goal kicks - número de tiros de meta
Minutes – minuto de jogo atual
Offsides – número de impedimentos
Penalties – número de pênaltis
Posession - posse de bola da equipe
34

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressure index 1 – valor de pressão exercido pela equipe (valores altos indicam que a equipe
está atacando)
Pressure index 2 – semelhante ao “Pressure index 1”, mas com lógica diferente para calcular o
valor
Red cards – número de cartões vermelhos
Shots on target – número de chutes a gol
Shots off target – número de chutes a gol perdidos
Shots woodwork – número de chutes na trave
Shots blocked – número de finalizações bloqueadas
Total shots - número total de chutes (SOMA de 4 tipos de chutes)
Throw ins – número de arremessos laterais
Yellow cards – número de cartões amarelos

Você pode adicionar várias instâncias desta condição para sua estratégia se você deseja filtrar
partidas por mais de um critério. Quando todas as condições forem satisfeitas as apostas podem ser
feitas.
Se você está utilizando estatísticas In play, nós recomendamos que você também adicione à sua
estratégia “Market status change delay” e configure para prevenir novas apostas entre 60-120
segundos, quando o mercado muda seu status. Esses 60-120 segundos permitem ao bot conseguir
novas estatísticas In play que talvez contenham novas informações sobre a partida. Por exemplo, se o
mercado fica suspenso porque um gol é marcado, pode levar algum tempo para que as
estatísticas/pontuação se atualizem, então você deve configurar a estratégia para esperar 60-120
segundos para estar seguro de que as estatísticas estão atualizadas. Os downloads de estatísticas In play
são feitos a cada 30 segundos.

3.1.21 Condições de corrida

Condições de corrida (racing conditions) são como qualquer outra condição/regra, a única
diferença é que são projetadas para funcionar especificamente com corridas de cavalos e galgos.

3.1.21.1 Corrida - Corredores removidos

A regra de corredores removidos (removed runners) é usada para ignorar as apostas nas
corridas de cavalos onde os corredores foram removidos e se aplicam fatores de redução.
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Corredores removidos e redução de fatores podem ser visualizadas na exibição de grade dos
principais mercados, na coluna “Removed runners”. Somente a informação exibida na coluna
“Removed runners” na exibição de grade dos principais mercados está disponível para estratégia e bot
nesta condição. Se a coluna “Removed runners” está vazia, isso significa que não há corredores
removidos ou essa informação ainda não está disponível no momento.

3.1.21.2 Corrida - In play

Ao negociar ou apostar durante In play em corridas de cavalos, você talvez queira fazer apostas
até os últimos X segundos da corrida ou em algum momento no início da corrida. Você pode usar esta
condição que irá estimar a expectativa de duração da corrida por meio da distância da corrida e
velocidade média por 100 metros.
O tempo de corrida real pode ser diferente e depende de cavalos, condições da pista, clima, etc.
Valores padrão que usamos são valores médios, mas você pode ajustá-los se desejar.
A distância da corrida é tirada de Betfair e convertida em metros, então a velocidade média por
100 metros é usada para calcular a expectativa de duração da corrida.
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3.1.21.3 Corrida - Going - track condition

Outra regra específica para corridas de cavalos e que permitirá apostas somente em corridas
onde condição da pista é satisfatória e disponível para bot. Condições da pista, se disponíveis, são
exibidas próximas ao nome de mercado na exibição de grade.
Você também pode selecionar na caixa de seleção "All weather" para que você permita ou não
apostas nas pistas "All weather (AW)".
Não há nenhuma garantia de que essa informação esteja atualizada e correta para todas as
pistas, mas nós damos nosso melhor para fornecer condições de pista confiáveis sempre que possível.
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3.1.21.4 Corrida - Status da corrida

O status de corrida (race status) está disponível para corridas de cavalo do Reino Unido e
Irlanda. Esta informação é fornecida pela Betfair NG-API. Informações de status são carregadas quando
o mercado é adicionado à exibição de grade de mercados e atualizado uma vez por segundo após 5
minutos antes da hora de início oficial da corrida e até que corrida termine.
Esta condição pode ser usada para permitir que a estratégia aposte apenas em certos status de
corrida e evite apostas quando a corrida está prestes a começar.

38

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
Imagem 35

Possíveis status de corrida a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DORMANT - Não há dados disponíveis para esta corrida
DELAYED - O início da corrida foi adiado
PARADING - Os cavalos estão no anel de desfile (parade ring)
GOINGDOWN - Os cavalos estão indo ao post inicial
GOINGBEHIND - Os cavalos estão indo atrás das barracas
ATTHEPOST - Os cavalos estão no post
UNDERORDERS - Os cavalos são carregados nas barracas / a corrida está prestes a começar
OFF - A corrida começou
FINISHED - A corrida terminou
FALSESTART - Houve um falso início
PHOTOGRAPH - O resultado da corrida está sujeito a uma apuração fotográfica
RESULT - O resultado da corrida foi anunciado
WEIGHEDIN - Os jockeys pesaram
RACEVOID - A corrida foi declarada nula
ABANDONED - A reunião foi cancelada

3.1.21.5 Corrida - Distância de corrida mín/máx

A distância da corrida é calculada usando a distância exibida no nome do mercado. Milhas e
furlongs são convertidos em metros e, se o valor calculado está dentro de sua configuração de mín e
máx de distância de corrida, a aposta será permitida no mercado.
Você pode usar conversão neste formulário de condição para converter facilmente a distância
de milhas/furlongs para metros.
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3.1.21.6 Corrida - Filtro de locais

A condição do filtro de locais é usada para permitir que a estratégia aposte somente em locais
selecionados, como Lingfield, Wolverhapmton e Catterick, por exemplo.
A vantagem desta condição em comparação com o filtro de mercados é que permite escolher
locais da lista de locais atualmente disponíveis para apostas na Betfair. Isso permite que você use o
filtro de mercados para filtrar mercados por outros parâmetros, como, por exemplo: hcap, chs, hunt,
etc.
Ao filtrar corridas de cavalos por informações exibidas no nome do mercado, você deve usar
•
•
•
•

Filtro de mercados para filtrar por tipo de mercado
Filtro de mercados para filtrar por texto no nome do mercado, como Hcap, Chs, Nov, etc.
Filtro de locais para filtrar por local/nome do curso
Distância de corrida mínima/máxima para filtrar por distância de corrida

Com o filtro de locais e as condições mínimas/máximas de distância de corrida, você não
precisará mais usar os filtro de mercados para filtrar mercados por local e distância. Isso tornará seu
trabalho de criação de estratégias muito mais fácil.
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3.1.21.7 Corrida – filtro de classe

O filtro Racing Class permite filtrar corridas por classe e deve ser utilizado no Reino Unido e
Irlanda. Informações de classe estão disponíveis no nome de mercado na exibição de grade de
mercados.
Observe que, para algumas corridas, essas informações podem não estar disponíveis ou
totalmente precisas. Esta informação não é fornecida pela Betfair, mas sim por terceiros.
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3.1.22 Atraso de mudança de status de mercado

O status do mercado muda quando o evento começa, um gol é marcado, o cartão vermelho
mostrado ou algum outro evento significativo que tenha efeito sobre o resultado do mercado. Nesses
casos, você pode querer evitar que sua estratégia faça apostas por algum tempo até que os preços no
mercado se estabilizem e a oferta se torne boa e válida. Para jogos de futebol é interessante esperar de
1-2 minutos após a suspensão do evento suspenso mercado durante o In play, de modo que o bot utilize
a pontuação atualizada. Esta condição permite que você impeça a estratégia de fazer apostas por X
minutos/segundos após mudanças de status do mercado.
A mudança de status do mercado pode ser qualquer tipo, desde ativo a suspenso ou de inativo a
ativo. Qualquer alteração fará com que esta condição impeça a estratégia de fazer apostas por um
período de tempo específico.
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3.1.23 Opções de dicas

Quando a estratégia está fazendo apostas em dicas importadas (imported tips), você pode
querer apostar somente se suas dicas forem uma das favoritos na posição definida por você, por
exemplo: apostar apenas se uma de suas dicas é a primeira favorita ou segunda favorita.
Esta é condição é muito específica e é útil somente quando você tem mais de uma dica por
mercado e quer apostar se uma dessas dicas está especificada ou não como favorito pela posição.
Imagem 40
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3.1.24 Somente se estratégias especificadas têm ganhos/perdas

Permite que a estratégia aposte apenas quando estratégias selecionadas têm seus
ganhos/perdas no intervalo especificado. Se mais de uma estratégia é selecionada, o valor geral de
ganhos/perdas é verificado e não os valores individuais de ganhos/perdas.
Imagem 41
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3.2 Condições de seleção
As condições de seleção definem o tipo de aposta para as seleções que satisfazem as condições
e impedem apostas em seleções que não satisfaçam alguma dessas condições. Somente seleções de
mercado que satisfaçam todas as condições de seleção e tenham tipo de aposta selecionado podem se
qualificar para a colocação de apostas.
Imagem 42

Você sempre deve ter pelo menos uma condição de seleção que irá definir o tipo de aposta na
seleção que você quer apostar e uma condição para a faixa de preço mín/máx.
Se você não adicionar a condição de seleção que definirá o tipo de aposta, a estratégia não será
capaz de fazer qualquer aposta, já que não saberá o tipo de aposta.

3.2.1

Tipo de aposta padrão (inicial)

A condição do tipo de aposta padrão define o tipo de aposta selecionada em todas as seleções
de mercado. Esta é a condição inicial e é a primeira a ser executada na lista de condições de seleção.
Esta condição é usada quando você quer apostar em todas as seleções no mercado ou todas as seleções
que satisfazem algumas das outras condições de seleção que você pode adicionar.
Imagem 43
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3.2.2

Back e Lay price ratio

A condição Back e lay price ratio verifica a relação de preço entre a a aposta a favor do favorito
(back) e contra o favorito (lay) para cada seleção de mercado. A seleção que não satisfaça essa
proporção não se qualificará para a colocação de apostas.
Esta condição garante que a estratégia coloque apostas apenas em seleções que o preço back e
lay próximos um ao outro, o que geralmente significa preço válido e bom.
Você pode configurar para exigir uma diferença mínima ou máxima (ou ambas) entre preços
Back e Lay Betfair. Você também pode definir a diferença máxima em porcentagens.
Imagem 44

3.2.3

Tipo de aposta por posição favorita (multi)

O tipo de aposta pela condição de posição favorita pode ser adicionado a cada posição favorita,
ele define o tipo de aposta selecionada como favorito especificado por posição.
Opcionalmente, você pode desmarcar a caixa de seleção para colocar apenas uma aposta por
posição favorita, o que permite que a estratégia coloque um número máximo de apostas por seleção no
mercado (definido na guia estratégia). Esta caixa de seleção é geralmente desmarcada quando começa a
negociação, onde a estratégia precisa começar nova negociação, uma vez a anterior foi concluída com
êxito.
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3.2.4

Preço de seleção mínimo/máximo (multi)

Para a maioria das estratégias, é essencial que a seleção em que as apostas estão sendo
colocadas tenham preço mínimo e máximo, para que a estratégia não faça apostas a preços altos ou
muito baixos. Esta condição permite que você defina para cada seleção um rango de preço mín/máx que
precisa ser satisfeito para que qualquer aposta seja colocada nessa seleção.
Esta condição é a mesma que a versão de mercado desta condição, exceto que esta condição
impede apostas em uma única seleção!
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Como para a versão de mercado desta condição, se a opção “Use selection min/max price range
from Selections Form if it is manually set” está marcada, em vez de utilizar o intervalo de preços
mín/máx deste bot, usará o intervalo de preço personalizado do Formulário de Seleções.
O preço inicial Betfair só está disponível nos mercados de preços iniciais da Betfair depois que
mercado entrar em jogo. Previsões de preços próximos e distantes estão disponíveis antes do jogo para
mercados de preços iniciais da Betfair.
Ao apostar durante o jogo, às vezes é útil conferir o preço selecionado antes do jogo. Para fazêlo, você deve selecionar a opção “Check prices before in play”.
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A opção “Ignore this condition X seconds before start time” irá desativar essa condição e
permitir que a estratégia se execute como se essa condição não existisse. Esta opção pode ser perigosa,
já que a estratégia irá ignorar a faixa de preço, então cuidado se você decidir usá-la.

3.2.5

Variação de preços - Steamers e Drifters (multi)

As condições de alteração de preço permitem apostar apenas em steamers ou drifters,
corredores cujo preço vai para cima ou para baixo. Para determinar a alteração de preço, esta condição
utiliza o preço registado e o preço atualmente disponível. No formulário “Tools->Settings” você pode
definir o tempo e as condições para gravar preços mín/máx back/lay/traded e, no formulário de
seleções, você pode visualizar os preços registrados para cada seleção.
Você pode escolher a porcentagem de mudança ou mudança de variações. Caso não queira
utilizá-las, simplesmente ajuste esse valor para zero.
Também há a opção de reverter esta lógica, isso permitirá apostar somente em seleções cujo
preço não sofreu mudanças de número selecionado ou variações de porcentagem.
Imagem 47
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3.2.6

Número máximo de apostas não correspondidas por corredor

De maneira geral, quando colocar mais de uma aposta por corredor, é útil definir o número
máximo de apostas não correspondidas (unmatched bets) por corredor, assim a estratégia não colocará
uma nova aposta em um corredor caso a aposta anterior seja totalmente compatível. Esta condição
deve ser usada por estratégias de negociação.
Imagem 48

3.2.7

Apostar apenas em meus favoritos

Ao usar o formulário de seleções (clique no botão na coluna "Sl." na exibição de grade dos
principais mercados, você poderá selecionar seus próprios corredores/favoritos para apostar usando
apenas a coluna "Fav." neste formulário. Nomes dos corredores selecionados aparecerão na coluna "1 st
na exibição de grade dos principais mercados, em cor vermelha. Se a condição é adicionada à estratégia,
ela só apostará nestes corredores selecionados e o tipo de aposta configurado é definido por esta
condição.
Imagem 49
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3.2.8

Tipo de aposta pela posição de corredor (multi)

Para corridas de galgos, os usuários às vezes querem apostar no corredor por posição. Por
exemplo: apostar no "Trap 3", e para tais estratégias esta condição é muito útil. Ela permite que o
usuário defina o tipo de aposta pela posição do corredor na lista de corredores. Na Betfair, corredor pela
posição 3 é sempre "Trap 3" ou, para futebol, a pontuação correta de mercado é "0-2". Para mercado
de futebol under/over 2.5, corredor pela posição 1 é sempre "Under 2.5 " seleção e corredor por
posição 2 é sempre" Over 2.5 ".
Ao usar o corredor por posição também é importante adicionar overround e preço relativo
back/lay, para garantir que os preços de mercado estão devidamente formados e que o mercado não
está faltando os preços em qualquer seleção.
Imagem 50

3.2.9

Peso do dinheiro

A condição de peso de dinheiro (Weight of money) impede apostas em seleções cujo montante
disponível nos 3 melhores preços Back e Lay não corresponda à fórmula de peso do dinheiro.
A fórmula básica é para calcular a soma de dinheiro disponível dos 3 melhores preços Back e Lay
e compará-los. Se o resultado for verdadeiro, então apostar na seleção é permitido, caso contrário, não
é.
A formula mais complexa fórmula permite que o usuário defina o multiplicador para total de
Backs e Lays e depois para comparar os valores. Por exemplo, isso é útil caso você queira apostar na
seleção somente quando o valor total de Back é duas ou mais vezes maior que o valor total de Lay.
As configurações avançadas desta condição permitem que o usuário defina um multiplicador
para cada quantidade disponível dos 3 melhores preços de Back e Lay. Por exemplo, isso é usado
quando você considera primeiro o melhor preço mais importante do que o segundo ou terceiro melhor
preço.
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Explicações e exemplos mais detalhados para esta condição estão disponíveis nas formulário de
opções de condição.
Imagem 51

3.2.10 Apostar se a seleção específica do mercado específico está na faixa de preço

Muitos usuários, antes de apostar em um mercado geralmente verificam mercados semelhantes
para esse evento, verificam as probabilidades e então decidem se vão colocar apostas ou não. Usando
esta condição você pode definir a estratégia de fazer apostas no mercado de Under/Over 2.5 somente
se o Correct Score 0:0 tem preço na faixa de preço de 18-25.
Ao especificar o nome do mercado nessa condição, é importante usar o mesmo nome exibido
na coluna "Market Name" da tabela exibição de grade dos principais mercados, em inglês, e com as
mesmas letras e caracteres. Você pode especificar a lista de valores CSV (Comma Separated Values), isso
é útil para mercados que mudam de nome.
A seleção que precisa satisfazer a condição é definida pela posição na lista de seleções. Por
exemplo: Correct Score 0:0 está sempre na posição 1, Correct Score Any Unquoted está sempre na
posição 17 e o Correct Score 1:1 está sempre na posição 6. Como alternativa você pode marcar a opção
usar favorito por posição em vez de seleção por posição.
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Para que esta condição funcione corretamente, é importante que você carregue ambos os
mercados que estão envolvidos na exibição de grade dos principais mercados para monitorá-los. Se você
não fizer isso, então a condição não terá informações sobre mercado e não poderá selecionar em que
condição se aplica.
Exemplos são exibidos em letras azuis, no formulário de configurações.
Imagem 52

3.2.11 Tipo de aposta na(s) seleção(ões) aleatória

O tipo de aposta selecionada será definido em X seleções selecionadas aleatoriamente e a
estratégia tentará fazer apostas segundo essas seleções. Seleções aleatórias selecionadas devem
igualmente satisfazer outras condições que você adicionou à estratégia. Você pode definir para
selecionar 1 ou mais seleções aleatórias por mercado.
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3.2.12 Número máximo de apostas combinadas por corredor

Ao colocar apostas não compatíveis, cancelá-las e negociá-las, é útil parar quando chegarmos ao
número alvo de apostas compatíveis. Esta condição impedirá a colocação de novas apostas nas seleções
que tenham número especificado de apostas correspondidas ou mais.
Imagem 54

3.2.13 Filtro de seleções

Filtro de seleções é usado para permitir que a estratégia tente apostar em seleções filtradas.
Esta condição não irá definir o tipo de aposta, preço ou stake para seleções de filtradas. Isso somente irá
impedir que a estratégia faça apostas em seleções que não satisfaçam os filtros especificados.
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Esta condição é muito útil ao selecionar suas próprias seleções usando a coluna "Fav.", mas você
irá apostar nas seleções somente se elas são um dos favoritos especificados pela posição.
Você também pode usar a coluna "My Favorites" na exibição de grade dos principais mercados,
e para cada mercado inserir a lista de favoritos ou corredores pela posição que você quer apostar
somente nesse mercado. Por exemplo, digitar o valor "1,3,4" na coluna "Meus favoritos" na exibição de
grade dos principais mercados significaria que você quer apostar no primeiro, terceiro e quarto favoritos
ou corredores por posição.
Para ver a coluna"My Favorites" na exibição de grade dos principais mercados, apenas clique
com o botão direito na grade e selecione para exibir a coluna "My Favorites", em seguida, para
introduzir posições de corredores ou favoritos, basta clicar na célula do mercado no qual deseja você
deseja inserir dados e comece a digitar.
Você pode definir para permitir apostar em seleções:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

com a posição favorita especificada
usando a posição de corredor na lista dos corredores, por exemplo: útil para apostas em
números de trap
cujo nome contém texto específico e, opcionalmente, definido para usar o nome exato em vez
de "contains" lógica do texto específico
apostar nos favoritos por classificação oficial, especificamente concebido para corridas de
cavalos
favoritos pela posição que você inseriu para cada mercado na exibição de grade dos principais
mercados
favoritos pela posição que você inseriu para cada mercado na exibição de grade dos principais
mercados
cuja porcentagem de quantidade correspondente a quantidade total de mercado
correspondente está no intervalo mín/máx selecionado
que têm fator de redução no intervalo mín/máx
que têm oportunidade de valor (chance value) no intervalo mín/máx
que são pontuações atuais da partida (específica para o mercado de Correct Score)
somente em seleções para as quais existe importação de sugestões, opcionalmente você pode
definir os nomes de tipster/provider dessas dicas

Também há a opção de poder usar a lógica inversa e não permitir apostas nas seleções que
satisfaçam esse filtro de seleções.
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3.2.14 Seleção pelo mais alto/mais baixo

Mais uma condição de filtragem de seleção, útil quando duas ou mais seleções satisfazem todas
as condições. Em tais situações talvez seja uma estratégia para escolher a seleção com preço mais alto
ou mais baixo.
A aposta é permitida nas seleções em que X seleções têm o preço mais alto ou mais baixo da
lista de seleções que satisfaçam todas as outras condições.
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3.2.15 Tipo de aposta por mercado

A exibição de grade dos principais mercados tem colunas na caixa de seleção de "Back" e "Lay"
que permitem selecionar um destes tipos de aposta para cada mercado. Se o tipo de aposta é
selecionado para o mercado, então você pode usar esta condição para definir esse tipo de aposta para
sua estratégia.
Imagem 57
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3.2.16 Sequência geral de tipos de aposta

Esta condição permite que você defina a sequência de tipos de aposta para serem usados em
apostas que serão colocadas por estratégia. Você pode especificar qualquer sequência de tipos de
aposta.
Para obter a sequência correta que se reiniciará na vitória/perda/fim, você também deve
adicionar à estratégia a condição "Unsettled markets" com número de mercados não fixados permitidos
definido como 1.
A sequência de tipos de aposta é especificada como lista CSV. Por exemplo: "B, B, L, L, B" para
"Back, Back, Lay, Lay, Back", onde a primeira aposta terá o tipo de apostas Back, a segundo também, a
terceiro terá o tipo de aposta Lay assim como a quarta, e a quinta aposta será de tipo Back.
Imagem 58

3.2.17 Sequência de posições favoritas

Sequência de posições favoritas permite que você especifique a ordem de posição favorita que
você deseja apostar. Por exemplo, se você especificar "1,2,3,4" então, na primeira corrida a estratégia
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irá apostar no primeiro favorito, na segunda corrida, no segundo favorito, na terceira corrida, no
terceiro favorito e na quarta corrida, no quarto favorito.
A sequência pode ser reiniciada quando aposta vença, perca ou quando atingir o final.
Opcionalmente, você pode definir para salvar a posição da sequência quando sair e marcar a
opção de fazer apenas uma aposta por posição favorita, em alguns casos, a estratégia pode ser definida
como apostar várias vezes por posição favorita.
Imagem 59

3.2.18 Somente se uma estratégia específica tem apostas na mesma seleção (multi)

Permite ou não que a estratégia faça apostas na seleção somente se estratégias selecionadas
têm ou não têm as apostas sobre essa mesma seleção.
Isso é muito útil quando você tem mais do que uma estratégia com as mesmas condições, mas
quer que todas elas apostem em mercados ou seleções diferentes.
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Imagem 60

3.2.19 Condições de corrida

Assim como existem condições de mercado de corrida, há condições de seleção de corrida que
são específicas para seleções de eventos de corrida de cavalos/galgos.

3.2.19.1 Corrida - Filtrar cavalos por informações detalhadas

Esta condição trabalha principalmente com as corridas de cavalos, para as que Betfair publica
informações mais detalhadas, por exemplo, número de pano da sela, classificações, forma, nome do
jóquei, etc. Você pode escolher um dos parâmetros disponíveis na caixa de combinação e em seguida,
definir o CSV (valores separados por vírgulas) na lista de valores, em que pelo menos um deve ser o
mesmo que os detalhes do cavalo (ou, opcionalmente, começar com, acabar com ou acrescentar o texto
específico) para que a aposta seja ou não em um cavalo. Esta condição não é configuração de aposta,
preço ou stake, ela simplesmente está filtrando cavalos em que apostas podem ou não podem ser feitas.
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Imagem 61

3.2.19.2 Corrida - Filtrar cavalos por (BF) - beaten favourite, (C) – course winner, (D) –
distance winner e (CD)

Ao lado de cada nome de cavalo, você pode ver as informações a seguir:
•
•
•
•

(BF) – favorito batido na última vez
(C) - vencedor do percurso
(D) - vencedor de distância
(CD) - conquistou o percurso e a distância

Você pode usar essa condição para permitir ou impedir a estratégia de apostar nas seleções que
possuam um desses atributos.
Não há nenhuma garantia de que esta informação será exata e correto para todos os cavalos,
mas nós fazemos nosso melhor para fornecer esses dados sempre que possível e para todas as corridas
possíveis.
Imagem 62
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3.2.19.3 Corrida - Dias desde a última corrida (cavalos)

Condição que permite apostar apenas nos cavalos que satisfaçam a condição definida por dias
desde a última corrida. Essas informações de execução podem não estar disponíveis para todas as
corridas!
Imagem 63

3.2.19.4 Corrida - Runner em win/place market favorite/price rule

Ao apostar em mercados às vezes você desejará conferir a seleção de preço no mercado de
vitória e vice versa. Esta condição permite que você faça exatamente isso, verifique o intervalo de
seleção de preços ou favorito por posição no mercado de win/place.
Para esta condição funcione, você deve carregar ambos mercados, caso contrário, a condição
não será capaz de verificar os preços no mercado selecionado.
Também, se você está apostando durante o In play, você pode definir para verificar o preço de
antes do In play.
Imagem 64

62

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
3.2.20 Volume de negociação mínimo/máximo

Permite que você especifique o mín e máx de volume negociado para seleções em que
estratégia pode apostar. E se volume de negociação de seleção não está nesta faixa de valores, então a
estratégia não poderá apostar nesta seleção.
Imagem 65

3.3 Condições de preços pré-jogo (pre-stake)
As condições de preço (pre-stake) são usadas para definir o preço no qual as apostas serão
colocadas para seleções que têm tipo de aposta definido por uma das condições de seleção. Preço só
pode ser definido quando o tipo de aposta é determinado para a seleção, e uma vez que o preço fica é
configurado, condições serão capazes de definir o stake. Por isso é importante definir pelo menos uma
condição aqui, que irá definir o preço para seleções que passem das condições de seleção.
Imagem 66
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3.3.1

Preço predefinido (inicial)

Condição de preço padrão definirá o preço padrão em todas as seleções ao analisar o tipo de
aposta que já foi definido nas seleções pela guia de seleção de condições. Geralmente essa condição é
usada quando se quer fazer apostas a seu próprio preço, independentemente do preço disponível no
mercado. Esta condição tem atributo (inicial) e é executada sempre em primeiro lugar na lista de
condições pré-jogo.
Imagem 67

Opcionalmente, você pode definir para usar o preço manualmente inserido para seleção na
coluna "My Price", na exibição de grade de seleções . Isso pode ser útil quando ao configurar o stake
individual, preço e tipo de aposta para cada seleção.
3.3.2

Regras de preços

Condição de regra de preços permite que você defina o preço para a seleção que tem o tipo de
aposta definida pelas condições de seleção. As apostas serão colocadas no preço que é definido por esta
condição.
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Imagem 68

Se preço selecionado por esta condição é melhor do que o preço de mercado disponível para
essa seleção, em seguida, sua aposta será incomparável.
Se o preço selecionado por esta condição é pior do que o preço de mercado disponível para essa
seleção, sua aposta será correspondida pela Betfair no melhor preço ou a preço solicitado.
No "Step 1." e "Step 2." você pode definir o preço inicial e então poderá usar opções adicionais,
no "Step 3.", para modificar o preço e pedir um preço melhor ou pior, pelo número de ticks ou por
porcentagem.
O preço inicial Betfair só está disponível nos mercados de preços iniciais da Betfair depois que
mercado entrar em jogo. Previsões de preços próximos e distantes estão disponíveis antes do jogo para
mercados de preços iniciais da Betfair.

65

©2008-2017 https://www.bfbotmanager.com

V3 e MULTIPLE STRATEGIES BOT
3.4 Staking
As condições de Staking são usadas para apostas que serão colocadas em seleções para as quais
o tipo de aposta foi definido por condições de seleção e o preço foi configurado por condições pré-jogo
(pre-stake). Somente em seleções com o tipo de aposta e preço stake definidos poderão ser calculadas,
configuradas e ter apostas colocadas.
Imagem 69

3.4.1

Nível/stake inicial (initial)

Nível ou condição de stake inicial é usado para definir a aposta padrão para todas as seleções
qualificadas. Esta condição é executada sempre em primeiro lugar na lista de condições de staking, para
que o valor inicial possa ser multiplicado ou ajustado por outras condições de staking, se necessário.
Imagem 70

Opcionalmente, você pode usar a opção para obter stake personalizado para a seleção se isso
estiver definido no Formulário de Seleções. Esta opção permite que você defina diferentes stakes para
seleções específicas.

3.4.2

Persistência de apostas

A persistência de apostas é o parâmetro de apostas da Betfair, que diz à Betfair o que fazer com
apostas incompatíveis (unmatched) quando o mercado entra em jogo.
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Possíveis persistências de apostas são:
•
•
•

Cancelar (cancel), as apostas não correspondidas serão canceladas quando o mercado
entrar em jogo
Manter (keep), as apostas inigualáveis serão mantidas inigualáveis e ativas quando o
mercado entrar em jogo
Considerar SP (Start Price), as apostas não correspondidas serão correspondidas segundo o
preço de início, se possível no mercado de preços iniciais
Imagem 71

Ao lado de apostas de persistência, também é possível apostar todas as apostas Start Price da
Betfair nos mercados. Apostas Start Price só podem ser colocadas em mercados Betfair Start Price,
geralmente são as corridas de cavalos do Reino Unido (UK) e algumas dos Estados Unidos (EUA) e
Austrália (AUS). O tamanho mínimo para as apostas Start Price é 2gbp/euro para apostas Back e 10gbp
ou 20euro para apostas Lay.
Para apostas Start Price, há duas opções:
•
•

Mercado em fecho (market on close), isto diz à Betfair para combinar nossa aposta Start Price
na Betfair quando o mercado vai entrar em jogo, não com que preço de início
Limite de fechamento (limit on close), isto indica à Betfair que combine nossa aposta Start Price
na Betfair start price apenas se o preço é melhor do que o preço solicitado. Preço solicitado é
definido usando as condições de regra de pré-jogo .
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3.4.3

D’Alembert

O plano de apostas de D'Alembert diminuirá o stake na aposta vencedora em um ponto e
aumentará o stake em apostas perdedoras por um ponto.
Este plano de staking usa TODAS as apostas colocadas por sua estratégia para calcular o número
de pontos pelos quais o stake deve ser aumentado ou diminuído.
Imagem 72

3.4.4

Sequência simples

O plano de staking por sequência simples permite ao usuário definir sua própria sequência de
pontos pela qual o stake inicial será multiplicado. Para obter a sequência Fibonacci de apostas, você
definiria a sequência como na imagem abaixo. Os valores da coluna "Stake Multiplier" serão usados para
multiplicar seu stake inicial para obter o stake atual para cada seleção.
Este plano de staking usa TODAS as apostas colocadas por sua estratégia para calcular a posição
da sequência e encontrar os multiplicadores corretos para a próxima aposta.
Imagem 73
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3.4.5

Dutching para o lucro alvo (apostas Back)

Dutching para lucro alvo só pode ser usado ao colocar apostas Back. O stake é calculado para
seleções com apostas de tipo Back e preço definido, então, se uma dessas seleções ganhar, ganhamos
nosso lucro alvo. Se todas elas perdem, então perdemos todo o dinheiro. Se a opção “Use exposure
instead of target profit” foi selecionada, o total de Back stake nessas seleções será o valor de exposição
definido neste formulário de opção. É uma maneira muito mais segura de apostar, já que saberemos a
quantidade máxima de dinheiro que podemos perder se nenhuma das nossas seleções ganhar.
Você também tem a opção de, em vez de definir o lucro alvo fixo (ou exposição), você pode
marcar a opção de usar porcentagem do banco de apostas como meta de lucro (ou exposição). Para
fazer isso funcionar, você precisa antes adicionar o plano de staking “Percent of betting bank”.
Como no bot Dutching, é possível ajustar o lucro alvo para cada posição favorita e para definir o
retorno mínimo e máximo do investimento (consulte o manual do Dutching bot para obter mais
detalhes sobre isso).
Imagem 74
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3.4.6

Responsabilidade ou montante a pagar (final)

A condição de responsabilidade ou montante a pagar é executada por último na lista de
condições de staking. É necessário stake para cada seleção que foi definida por outras condições e
ajustá-las definindo o preço, assim o stake torna-se responsabilidade (para apostas Lay) ou montante a
vencer (para apostas Back).
Você também pode usar a opção de pagamento em vez de responsabilidade/montante a pagar,
isso calcula o montante total que será pago ao vencedor (exemplos são exibidos na imagem abaixo).
Imagem 75

3.4.7

Número mínimo/máximo de seleções qualificadas (final)

Este é uma das últimas condições que são verificadas antes de que a estratégia coloque apostas.
Ela se assegura de que pelo menos o número mínimo de corredores satisfaz todas as condições para que
as apostas possam ser colocadas nesses corredores. Isso pode ser muito útil se quisermos colocar
apostas dutching em X corredores quando eles satisfaçam todas as condições e evitar situações onde as
apostas são feitas apenas em algumas seleções que satisfaçam todas as condições.
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Imagem 76

Por exemplo, se quisermos colocar apostas Back no primeiro, segundo e terceiro favoritos
apenas se todos os três favoritos satisfaçam todas as condições e evitar situações onde as apostas são
colocadas no primeiro e segundo corredor quando o terceiro favorito não satisfaz nossas condições.

3.4.8

Recuperação global de perdas

Recuperação global de perdas é ligeiramente diferente de recuperações de perda total em
outros bots. No caso de X apostas Back, será calculado a quantia de stake necessária para o caso de que
se uma aposta Back vença, seja recuperado o valor necessário de perda. Esse tipo de recuperação só
estava presente no Dutching bot até o presente momento. Para apostas Lay a perda a ser recuperada é
dividida em apostas Lay para esse mercado.
As seguintes opções estão disponíveis:
•

•

•

Taxa de recuperação (0% - 100%) - determina a quantidade de perda que é recuperada por
mercado. Por exemplo: se a perda total é 200gbp e a taxa da recuperação é ajustada a 50%,
então o primeiro mercado recuperará 100gbp e segundo mercado recuperará outros 100gbp de
perda
Responsabilidade máxima de recuperação de parte da perda de stake - esta é usada para
controlar a parte de stake que está se recuperando da perda, de modo que o tamanho da
aposta não aumente sem limites. Sugere-se definir este montante máximo que se está disposto
a arriscar por aposta para recuperar suas perdas
Valor da perda de dinheiro para recuperação (0% - 1000%) - o valor padrão é 100%, mas se você
quiser recuperar mais perda do que bot gerou, defina isso para um valor superior a 100%. Por
exemplo, se a perda é de 100gbp e você definir a quantidade de dinheiro perdido para
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•

•

•

•

•

•

•

recuperar a 150%, o bot irá considerar que ele perdeu 150gbp em vez de 100gbp e vai tentar
recuperar 150gb.
Número de perdas no pote de perdas - determina o tamanho do pote de perdas. Todas as
perdas são recuperadas, mas são divididos em grupos de X perdas e bot recuperará um grupo de
cada vez.
Não ajustar as apostas Back/ Lay e usar a perda real como stake - significa que o bot não usará o
preço para calcular o Back stake a fim de ganhar a perda feita, ele só vai usar a perda como
stake. Para apostas Lay, significa que o bot não irá dividir o valor de recuperação de perda sobre
todas as apostas Lay nesse mercado, ele irá adicionar a perda total ao valor de recuperação para
cada aposta Lay (se mais de uma aposta Lay estiver combinada, maior será a recuperação de
perdas).
Recuperar perdas somente de estratégias selecionadas abaixo - por padrão, a estratégia atual é
sempre selecionada, isso não pode ser alterado. Você também pode adicionar outras estratégias
a partir das quais as perdas podem ser recuperadas com a estratégia atual. Por padrão, apenas a
perda de outras estratégias é adicionada à estratégia atual e recuperada.
Usar P/L de estratégias selecionadas para determinar a perda - se selecionada, todos os lucros e
perdas de todas as estratégias selecionadas serão usados para calcular a perda atual e, se há
alguma perda, ela é recuperada com a estratégia atual.
Não recuperar perdas com apostas Back/Lay - se a estratégia estiver colocando ambas as
apostas Back e Lay, então você poderá optar por não adicionar recuperação de perda às apostas
Back ou Lay
Recuperar stake de apostas perdedoras também - o tamanho cada de aposta perdedora será
adicionado ao pote de perdas também e para posterior recuperação. O resultado disso é obter
algum lucro se a aposta de recuperação de perda ganhar, em vez de apenas quebrar mesmo
quando a aposta da recuperação da perda ganhe. Mas também implica em maiores apostas
para recuperar as perdas.
Use o stake zero se a perda a recuperar for maior do que X - define o stake zero para cada
aposta e apenas tenta recuperar a perda sem buscar qualquer lucro extra
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Imagem 77

3.4.9

Parlay

O bot coloca primeiro a aposta Back, se a aposta ganha, a aposta seguinte é aumentada pelo
lucro da primeira aposta. Se a segunda aposta ganhar, então o stake na terceira aposta é aumentado
pelo lucro da primeira e segunda apostas. Se apostar perde, o bot reinicia com o stake inicial. Se o
número de apostas vencedoras na linha atingir o limite "Reset limit", o bot reinicia com o stake inicial. A
quantia de lucro que é tirada de cada aposta vencedora pode ser definida usando a opção "Percent of
profit to use from previous bets", o valor padrão é 100%, o que significa que o lucro total da aposta
vencedora será usado para a próxima aposta.
Você pode marcar a opção de economizar lucro na saída e carregá-lo na próxima sessão de bot.
Imagem 78
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3.4.10 Porcentagem banco de apostas catraca staking

Porcentagem do banco de apostas usa o banco de apostas virtual que é definido pelo usuário e,
em seguida, define o tamanho da aposta usando o valor percentual. O banco de apostas virtual alterase à medida que as suas apostas ganham e perdem, a medida que o banco virtual muda, seu stake
também muda. estaca.
O banco de apostas virtual não está ligado à sua carteira Betfair, o que significa que você deve
se certificar de que há sempre fundos suficientes na sua carteira Betfair para que as apostas possam ser
colocadas e você nunca defina um maior valor no banco de apostas virtuais do que a quantidade de
fundos disponíveis em sua carteira Betfair.
Selecionar a opção de catraca (ratched staking) significará que o tamanho do seu stake só
poderá subir, mas não vai diminuir quando o banco de apostas cair. Para exemplos veja texto em letras
azuis no formulário de configurações.
Você também poderá definir esse plano de staking para atualizar o banco de apostas por meio
dos lucros e perdas de outras estratégias, não somente os seus ganhos e perdas. Isso permite que você
tenha duas ou mais estratégias de apostas diferentes e mude o banco de apostas de acordo com ganhos
ou perdas.
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Imagem 79

3.4.11 Probabilidades de Staking Ladder

O plano de probabilidades de Staking Ladder é usado quando o usuário deseja definir um stake
diferente para cada intervalo de preços. Simplesmente adicionando novas linhas que contêm preço
mínimo/máximo, o usuário adiciona regras para calcular o stake. É simples adicionar o stake
especificado nesta seleção.
Em vez de usar o stake, você pode usar o multiplicador ao marcar a opção "Use multiplier
instead of stake...". Em seguida, o stake é definido pela condição de stake inicial que será multiplicada
pelo valor que você especificar para essa faixa de preço.
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Imagem 80

3.4.12 Número máximo de apostas correspondidas/sem correspondência por mercado

Esta condição impede que a estratégia faça apostas se novas apostas excederão o máximo
número de apostas correspondidas ou não correspondidas por mercado. Você deverá usar esta
condição ao colocar mais de uma aposta por corredor e mercado.
Imagem 81
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3.4.13 Plano Lay Up Down Staking

Em apostas perdedoras, este plano de apostas aumentará os pontos pelo valor de X, e na aposta
vencedora diminuirá pontos pelo valor de Y até atingir o valor de 1,0. O usuário que sugeriu este plano
de staking também sugere que ele deve ser usado para colocar apostas Lay nos 3 favoritos que estão na
faixa de preço de 5,5-7,5.
A opção "Max number of points" é usada para controlar a sua exposição e stake máximo, uma
vez que ele é alcançado, o bot continuará usando o número máximo de pontos até que existam apostas
vencedoras.
A opção de aumentar ou diminuir o número de pontos por valor fixo, uma vez atingido o
número máximo de pontos, pode ser usada para aumentar ou diminuir pontos por valor maior depois
de uma longa série de perdas até que a aposta vencedora é atingida.
Também existe a opção de guardar pontos entre as sessões de bot, e você pode sempre
redefinir essa configuração ao inserir o valor 1 em células na grade de dados para o favorito para o qual
você deseja redefinir pontos.
A opção de inverter o aumento/diminuição de pontos faz o oposto. Por exemplo diminui pontos
em perdas e aumenta pontos em vitórias.

Imagem 82
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3.4.14 Plano de staking Kelly

Plano de staking Kelly usa uma fórmula para determinar o tamanho ideal para uma série de
apostas. Você define o seu banco de apostas e espera a porcentagem de vitórias de suas apostas. Em
seguida, o plano de staking usa as probabilidades disponíveis e a sua porcentagem de vitórias esperada
para calcular o tamanho da aposta. Como alternativa, você pode especificar um divisor para reduzir o
tamanho do stake atual.
Mais informações e explicações detalhadas sobre o plano Kelly podem ser encontradas no
seguinte página da Wikipédia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
Imagem 83
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3.4.15 Plano de staking Maria

Este plano chama-se assim pelo nome de uma usuária do fórum que obteve um lucro de £
97.000 + em menos de um ano. O banco inicial era £ 3000 e a usuária usou % do banco de apostas
como stake dependendo do preço.
As regras são simples:
•
•
•

Se o preço é inferior a 3,5, use 1% do banco de apostas
Se o preço estiver entre 3,5 e 7,4, use 0,6% do banco de apostas
Se o preço for de 7,5 para 11, use 0,4% do banco de apostas
Imagem 84

As apostas são aumentadas diariamente, por isso, se ao final da sessão do bot o banco de
apostas aumentou, novas apostas serão calculadas. Se o banco de apostas for reduzido, então as
apostas permanecerão iguais, a menos que o banco seja reduzido em 35%, caso em que as apostas são
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reiniciadas e as apostas são recalculadas. Se você deseja atualizar stakes sempre que o banco mude,
selecione a opção "Update betting bank and current stakes whenever bets are settled".

3.4.16 Sobreposição de alvo

Esta condição deve ser usada somente quando colocar apostas em todas as seleções no
mercado. Ela calcula stake e valores de preço, para que eles formem seu overround específico. Se todas
as apostas forem combinadas, o lucro é certo, mas se uma ou mais apostas não são correspondidas,
então você pode sofrer grandes perdas. Esta condição não deve ser usada no modo de simulação, já
que é projetada para colocar apostas não correspondidas, por isso a simulação não é realista.
Imagem 85

3.4.17 P/L Geral Sequência Simples

Esse plano de staking é identico ao "Simple Sequence", exceto que usa o mercado global de
ganhos e perdas para determinar a posição de sequência em vez de apostas individuais.
Lucro e perda para os mercados são calculados usando todas as apostas colocadas por essa
estratégia, apenas. Isso pode ser realmente útil quando você colocar duas ou mais apostas Back por
mercado, já que uma aposta sempre irá perder.

3.4.18 Lay 1-4

A estratégia coloca a primeira aposta Lay, e, se essa aposta perde, então aumenta o stake em
uma unidade. O stake permanece com duas unidades enquanto as apostas ganhem e até que a perda
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seja recuperada. Se uma aposta perde enquanto as perdas se recuperam, o stake aumenta por duas
unidades. Uma vez que a perda é recuperada o bot retorna ao stake original.
Quando for atingido o número máximo de unidades, o crescimento de stake para e o stake
continua o mesmo até que a perda seja recuperada.
Imagem 86

3.4.19 Overall P/L Parlay

Funciona como padrão de plano de staking Parlay, mas ele usa o lucro para calcular o stake para
a próxima aposta. O lucro global do mercado é calculado usando apenas a estratégia de apostas para a
qual o plano de adicionado.
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3.4.20 Primeira e última recuperação

O plano de staking de primeira e última recuperação é projetado para recuperar a primeira e a
última perdas, depois, que ele a penúltin e segunda perda e assim por diante até que todas as perdas
sejam recuperadas. Por exemplo, se você tiver 5 apostas perdedoras, ele primeiro vai recuperar a 1 ª e a
5 ª em conjunto, depois a 2 ª e a 4 ª apostas e, em seguida, a 3 ª . apostas.
Você pode definir responsabilidade máxima quando recuperar perdas, para que você controle a
exposição ao recuperar as perdas.
O stake mínimo é o tamanho mínimo da aposta que pode ser definido para a aposta quando se
recupera a perda. Por exemplo: se a perda for menor do que este valor, então o valor de stake mínimo
será usado.
O parâmetro Step é o valor que você deseja ganhar ao recuperar a perda ao lado da quantidade
perdida, assim você realmente obterá algum lucro.
Imagem 88
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3.4.21 Deslocamento mínimo/máximo de seleção qualificada
As apostas serão colocadas somente se os preços das seleções qualificadas estiverem dentro das
porcentagens mín/máx definidas por esta regra.
Imagem 89

3.4.22 Dutching para lucro alvo (apostas Lay)
Esse plano de staking é projetado somente para apostas Lay. Stakes são calculados para que se
todas as suas apostas Lay ganhem, você obtenha seu lucro alvo. Neste caso, não é possível definir uma
responsabilidade máxima, porque poderiam colocar apostas Lay a preços elevados. Recomendamos
que você teste esse plano em modo de simulação antes de usar dinheiro real para garantir que ele está
funcionando como você quer.
Imagem 90
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3.4.23 Plano Step staking

O plano STEP oferece quatro recursos/opções principais:
1) Uma opção para especificar um aumento ou diminuição variável dos stakes com base nas
probabilidades do último perdedor/vencedor.
Na tabela "Step staking settings", insira os intervalos de probabilidade e os valores de stake necessários
na tabela.
Observe que sua aposta inicial será sempre aquela definida na condição de nível/stake nicial na aba
Staking.
No lado esquerdo, digite o intervalo de possibilidades (odds-range) e o AUMENTO de stakes necessário
depois de uma aposta PERDEDORA naquele intervalo determinado.
No lado direito, insira os intervalos e a DIMINUIÇÃO dos stakes necessária para depois que uma aposta
GANHE naquele intervalo determinado.
Por exemplo, o plano pode ser configurado para operar uma sequência da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Depois de um perdedor no intervalo 1.01 a 10,0, aumentar apostas por 1 (x seu stake inicial)
Depois de um vencedor no intervalo 6.00 a 10.0, diminuir stakes por 5
Depois de um vencedor no intervalo 4.00 a 5.99, diminuir stakes por 3
Depois de um vencedor no intervalo 2.2 a 3.99, diminuir stakes por 1
Depois de um vencedor no intervalo de 1.01 a 2.19, permanecer no stake atual.

Isto oferece alguma sensibilidade de lucro para além de planos de escada (ladder) que simplesmente
ajustam stakes para cima ou para baixo sem referência às probabilidades alcançadas. Após uma vitória
de 9/1, você pode querer reduzir as apostas por mais do que o 1 ponto que um plano de escada pode
oferecer. Depois de ser um ganhador de odds-on, você pode querer ficar no mesmo stake. O plano
STEP permite que os stakes sejam ajustados de uma maneira um pouco mais inteligente.
2) Uma opção para operar em "ciclos" de lucro que redefinirá a escada de staking sempre que um lucro
PEAK for alcançado.
Selecione a opção “Use profit cycle/peak profit” para ativá-la.
Na caixa, defina o valor após o texto acima para 0 (zero).
Com esta opção verificada o bot irá monitorar os lucros que estão sendo feitos pelo plano.
CADA vez que um novo lucro mais alto (peak) é atingido, o plano será REDEFINIDO para o INÍCIO da
sequência de staking para a aposta siga o peak, depois, as regras normais que regem a sequência serão
retomadas.
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Aqui está um exemplo. Para simplificar, vamos supor que o plano está se movendo para CIMA por 1
ponto após uma PERDA em qualquer probabilidade e para BAIXO por 1 ponto após um perdedor em
qualquer probabilidade.
•
•
•

Aposta 1
stake 1 PERDEDOR
-1
Aposta 2
stake 2 PERDEDOR stake 2
-2
Aposta 3
stake 3 VENCEDOR stake 3 em 4/1 (5.0)
+12
Lucro = 9 pontos
Vamos chamar este ciclo de lucro de 1. O plano fez 9 "pontos" de lucro (ou seja, 9 vezes a sua
participação staking), e se "ciclo de lucro/peak de lucro" tiver sido verificado, o stake para a
Aposta 4 retornará a 1 ponto E NÃO aos 2 pontos ditados pelo DOWN 1 configurado na tabela.
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Vale a pena enfatizar novamente: a redefinição do peak de lucro de ignora o próximo stake na
sequência Step e reinicia do início.

•
•

Para esclarecer o que acontece em seguida, vamos demonstrá-lo através de mais um ciclo de
apostas/lucro.
Em primeiro lugar, o bot irá agora definir um marcador "peak" no lucro mais alto até agora,
neste exemplo, 9 pontos (vamos supor que este é 9 gbp para um stake inicial £ 1).
Em segundo lugar, ele reiniciará o plano STEP no início usando o stake inicial.
Em terceiro lugar, o plano será executado normalmente segundo a sequência correta ATÉ um
NOVO mais alto ou PEAK de lucro seja alcançado. Neste exemplo, é qualquer * lucro superior a
9 gbp. Quando isso é alcançado, ele irá retornar ao início da sequência, de onde quer esteja.
* mas veja 3) abaixo]
Então, o Ciclo 2:
Aposta 4 Stake 1 PERDEDOR
-1
Lucro total = 9 (do ciclo 1) -1 =8 Mais baico que o peak 9, então não se reinicia.
Aposta 5
stake 2 VENCEDOR em 2/1 (3.0)
+4
Lucro total =8 +4 = 12 NOVO PEAK. O plano é redefinido novamente. Lucro máximo = 12

E assim por diante.
Esta é uma opção poderosa, já que o plano está reagindo aos lucros e (sem dúvida) mais importante
está mantendo o valor médio de stakes mais baixo.
3) Em 2) acima você foi aconselhado a definir a figura na caixa de texto (à direita da caixa de seleção e
"Use profit cycle/peak profit") para 0 (zero).
Uma configuração de zero garante que o bot redefina o plano Step sempre que exista um novo lucro
máximo. No Ciclo 2 do exemplo acima, 12 (gbp) é o novo lucro máximo, mas qualquer montante de
lucro sobre o pico anterior de 9 provocaria um reset; mesmo que fosse apenas - digamos - 5 centavos a
mais (ou seja, £ 9,05)
No entanto, você pode forçar o bot a atingir um lucro de pico mínimo para cada ciclo.
Para fazê-lo, basta alterar a figura na caixa de texto para um valor maior. O padrão é 10, o que significa
que antes que o plano seja redefinido, o novo lucro máximo para o ciclo atual deve ser pelo menos
10gbp maior que o pico anterior gerado pelo ciclo anterior.
Por exemplo, se o ciclo anterior for reiniciado com um lucro de pico de 14,50, então ao configurar 10
como o "valor de reset" na caixa de texto você está pedindo que o plano não seja redefinido até que ele
tenha feito um novo pico de 24,50.
Então, use 0 (zero) se você estiver satisfeito com qualquer lucro acima do último pico para disparar um
reset, ou digite um valor maior para forçar o plano a executar o ciclo atual até que você tenha feito o
que você deseja. Por favor, lembre-se de que valores de reset muito altos em relação ao seu stake
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inicial podem resultar em valores de stake excessivamente altos no caso de uma longa corrida
perdedora, uma vez que os stakes são forçados para cima.
4) Como com outros planos de bot, selecionar "Save points on exit" fará com que o bot se lembre da
sequência atual de apostas entre sessões quando desligado e retomará desde onde ele parou quando
reiniciado. Se você não marcar a caixa, ele não se lembrará amanhã onde estava antes.
3.4.24 Aposte em seleções/dicas importadas

A funcionalidade de importação de dicas permite que você carregue a lista de seleções/dicas de
arquivos CSV, em que as apostas deverão ser colocadas. Para fazer com que a estratégia aposte apenas
as seleções importadas, você precisará usar esta condição.
Esta condição utilizará os dados das dicas e definirá todos os parâmetros especificados que
estão disponíveis para essa dica como, por exemplo, tipo de aposta, stake, pontos e verificação da faixa
de preço mín e max.
Se essas informações não forem especificadas para suas seleções, você poderá adicionar outras
regras à estratégia que irão definir o tipo de aposta, stake, verificação da faixa de preço, etc.
No caso de vários arquivos de dicas, você pode especificar para apostar apenas em dicas de um
provedor específico/tipster. Seu arquivo de dicas pode conter a coluna "Provider", que tem o nome do
tipster que criou as dicas. Assim, você pode definir esta condição para permitir apostar somente em
dicas de tipsters específicos. Isso permite que você importe arquivos de dicas de diferentes tipsters e
crie estratégias para cada tipster, permitindo que você siga lucro/perda para cada tipster,
separadamente.
Dicas importadas contém tipo de aposta, stake e número de pontos para apostar naquela dica,
porém, você pode definir essa condição para ignorar esses conselhos de valor e usar tipo e tamanho de
aposta definido pela sua estratégia. Isso permite que você coloque apostas Lay nas dicas do tipster em
vez de apostas Back em dicas de para apostas Back, por exemplo. Isso é útil se o tipster está
constantemente perdendo.
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3.4.25 Sweeper - o plano de seis pontos

O plano de seis pontos usa o divisor para calcular sua aposta. Após definir o montante
pretendido, a participação é calculada dividindo esse valor-alvo pelo divisor.
Todas as apostas perdedoras são adicionadas ao seu montante alvo, dessa forma você está
recuperando suas apostas assim que começar a ganhar.
Se a sua aposta ganha, então o seu montante alvo é reduzido pelo seu lucro e seu divisor é
reduzido por suas probabilidades de aposta. Por exemplo: se sua aposta ganhou em probabilidades de
4.0 e seu divisor era 6, então o divisor novo depois da aposta vencedora será 6 - (4,0 - 3,0) = 3,0.
Quando você ganha seu montante alvo, o plano de staking é reiniciado para seus valores iniciais.
Você tem opções para definir o tamanho mínimo do divisor e mín/máx de tamanho de apostas.
O banco de apostas será atualizado de acordo com as perdas e ganhos de suas apostas. O plano
de staking irá parar quando o banco apostas esteja perdido.
A opção de aumentar o divisor após N apostas perdidas é projetada para aumentar o divisor por
seu valor inicial.
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3.4.26 Plano de recuperação invertida de staking

Este plano usa o lucro de seu mercado anterior e investe para as próximas apostas. Após X ciclos
de vitórias ou derrotas o plano de staking se reinicia. Você pode definir o número de ciclos e
porcentagem de lucro para o próximo mercado.
Você pode definir este plano de stake para usar a lógica inversa, que é aumentar o stake em
apostas perdedoras.
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3.4.27 Plano de aposentadoria - (Retirement staking plan)

O plano de aposentadoria usa divisor para calcular o tamanho da aposta. Para obter o valor
inicial do divisor, você precisará das probabilidades médias de suas apostas vencedoras. Se as
probabilidades médias são 4.0, então você calculará o divisor da seguinte maneira:
2 x (4,0 - 1,0) = 2 x 3,0 = 6,0
Todas as apostas perdedoras são adicionadas ao seu stake inicial. Então, o stake inicial é
dividido pelo divisor para obter o tamanho da aposta.
Em caso de longas corridas de derrotas, sua perda irá aumentar, por isso é útil também
aumentar divisor por 1 após certo número de apostas perdedoras. Dessa forma, seu stake não
aumentará rapidamente quando você começar a perder.
Em cada aposta vencedora, você pode definir para diminuir o divisor por 1 até atingir seu valor
de divisor inicial. Cada aposta vencedora também reduzirá sua perda enquanto você lucra, assim o
divisor menor deve ser usado depois da vitória.
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3.4.28 Dutching em vários mercados para o lucro alvo (apostas Back)

Essa lógica de stake permite que você calcule stakes de dutching para seleções que não
pertençam ao mesmo mercado. Por exemplo, você pode definir para colocar apostas dutching na
pontuação 0-0 no mercado Correct Score, empate no mercado de probabilidades de jogo e mais de 4,5
gols acima/abaixo 4,5 gols no mercado.
Primeiro, você precisa definir o lucro alvo e, caso queira, selecionar a caixa de seleção para usar
a exposição em vez de lucro alvo. A exposição permite que você saiba a quantidade exata de dinheiro
que você arriscará ao colocar apostas dutching, mas o lucro que você pode ganhar é desconhecido. O
lucro alvo permite que você saiba a quantidade exata de dinheiro que você pode ganhar se uma de suas
apostas dutching ganhar, mas a quantidade que você arriscará pode ser elevada no caso de
probabilidades baixas.
Depois disso, você precisa entrar em mercados e seleções em que você deseja colocar apostas
dutching. O nome do mercado deve ser o mesmo que o nome do mercado da Betfair, em inglês. Por
exemplo: Match odds, Correct score, Over/under 2.5 goals, etc. Você pode usar o mercado que preferir.
Depois de definir o nome do mercado, você precisa definir em qual seleção no mercado que você quer
apostar. Runner by position (corredor por posição) é o índice de seleção na lista de seleções naquele
mercado exatamente como é mostrado na tela. Por exemplo: score 0-0 é o corredor por posição 1,
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score 0-1 é o corredor por posição 2, score 0-2 é o corredor por posição 3 no mercado Correct Score. A
seleçao cima de X gols (Under X goals) é sempre corredor por posição 1, e acima de X gols é o corredor
por posição 2. A equipe de casa é sempre corredor pela posição 1, a equipe visitante é corredor pela
posição 2 e o empate é corredor pela posição 3. Em vez de usar corredor por posição, você pode usar
favorito por posição. Neste caso a posição do favorito é determinada usando o valor de chance de
seleção (default method) ou qualquer outro método que você pode definir no formulário "Edit" para
esta estratégia.
Assim como no plano dutching padrão, você pode definir para cada seleção de stake valores
mínimos e máximos para retorno de investimento (ROI). O ajuste de stake de -100 significa que você
deseja obter lucro/perda zero se aquela seleção ganhar. ROI mínimo de 20% significa que se você
arriscar 10gbp no total em todas as apostas dutching, se aquela seleção ganhar você deseja obter pelo
menos 2gbp (20% de 10gbp). O mesmo é para o ROI máximo que realmente limita o seu possível lucro,
portanto, usualmente os usuários o definem com um alto valor, por ex. 500 ou 1000.
Imagem 96
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3.4.29 Labouchere

O plano de staking Labouchere necessita que você defina a numeração que será utilizada para
calcular o tamanho da aposta. O tamanho de aposta é calculado pela coma do primeiro e e do último
número da série. Quando sua aposta perde, a perda é adicionada ao final da série de numeração. Se a
sua aposta ganha, então o primeiro e último número da série são removidos. Se todos os números são
removidos da série o plano reinicia a série inicial.
Imagem 97

3.4.30 Labouchere reverso

O plano de staking Labouchere reverso necessita que você defina a numeração que será
utilizada para calcular o tamanho da aposta. O tamanho de aposta é calculado pela coma do primeiro e
e do último número da série. Quando a sua aposta ganha, lucro é adicionado ao final da série. Se a sua
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aposta perde, então o primeiro e o último número da série são removidos. Se todos os números são
removidos da série o plano reinicia a série inicial.
Imagem 98

3.4.31 Raiz quadrada (square root)

O plano de staking raiz quadrada aumenta sua aposta pela raiz quadrada do lucro da sua
estratégia. Se a estratégia está em perda então não há nenhum aumento e só a aposta inicial é usada.
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3.5 Regras após a aposta
As regras após a aposta (bet rules) monitoram e gerenciam as apostas geradas por estratégias.
Normalmente, quando temos necessidade de colocar mais de uma aposta por seleção, e em tais casos,
após a colocação de uma aposta, outra aposta é colocada mais tarde para assegurar o lucro ou para
minimizar a perda. Depois que as regras após a aposta são projetadas para assegurar que as apostas
colocadas alcancem seus objetivos antes que novas apostas sejam colocadas na mesma seleção.

Imagem 100
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Regras após a aposta estão sempre conectadas com uma aposta colocada e é ativada depois que
essa aposta está colocada! Essa aposta colocada chama-se INITIAL BET!
O ciclo está a seguir:
1. estratégia coloca uma aposta, essa é a INITIAL BET
2. depois as regras após a aposta são ativadas por esta INITIAL BET
3. Uma vez que as regras após a aposta se executem, então o ciclo é terminado e a estratégia pode
colocar uma aposta nova, que é nova INITIAL BET para a qual novas regras após a apostas serão
ativadas!

3.5.1

Cancelar a aposta se não for igualada (Cancel bet if unmatched)

Cancelar a aposta se não for igualada é uma regra comum, usada para cancelar a aposta não
igualada após X segundos, até que os preços mudem ou o mercado vá a jogo. Essa condição é
normalmente utilizada quando procura por um melhor preço que o disponível no mercado. Uma vez
que a aposta não igualada, neste caso uma aposta inicial, é cancelada, a estratégia irá considerar a
aposta completada e uma nova aposta poderá ser colocada na mesma seleção pela mesma estratégia.
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3.5.2

Hedge

A condição Hedge é usada para fazer apostas que nos darão igual
independentemente se nossa seleção ganha ou perde.

lucro ou perda,

As condições que podem desencadear a função de Hedge estão listadas na seção "Condition" no
formulário Hedge. As primeiras duas condições são acionadas antes ou depois da hora de início,
independentemente se a a caixa de seleção “Use above price conditions only if initial bet is Matched” foi
selecionada ou não. Outras condições estão trabalhando em conjunto com essa caixa de seleção, e se a
caixa estiver desmarcada as condições serão acionadas mesmo quando a aposta seja incompatível, mas
se a caixa de seleção está selecionada, então as condições irão ativar a função Hedge se a aposta é
compatível ou parcialmente compatível.
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Também há a opção “Only activate during in play” e “Only activate before in play”, que é útil se
você quer o Hedge somente antes ou durante o In play e evitar que a estratégia Hedge funcione em
qualquer outro período. A opção “Only hedge at better price than initial bet price” garante que o Hedge
se ative somente quando há um preço melhor que nosso preço de aposta inicial, isso deve garantir que
ganhemos lucro se estamos cobrindo a aposta inicial.
Na seção "Settings" no formulário Hedge temos as seguintes opções que determinam o
comportamento da função Hedge:
•
•

•

A opção "On hedge ask for worse price" fará com que peça uma opção de preço pior por X
ticks, e isso deve assegurar que nossa aposta Hedge seja igualada.
Keep trying to hedge for X times é usada nos casos em que a aposta Hedge não é igualada
por uma mudança rápida no preço de mercado. Quando ativado, ele repetirá processo de
Hedge X vezes e tentará colocar uma aposta que será correspondida imediatamente.
Price to monitor for change é o preço que é comparado com o preço de aposta inicial. A
função Hedge é usada para cobrir a posição de seleção em que a aposta inicial foi colocada.
O preço de aposta inicial é comparado com os preços disponíveis que definimos. Estes dois
preços são comparados utilizando condições na seção "Conditions" e se uma das condições
selecionadas for verdadeira, a função Hedge é acionada.
Imagem 102

Quando a função Hedge é acionada, os lucros ou perdas se a seleção ganhar ou perder são
calculados para determinar o stake necessário para aposta Hedge, para que perdamos ou ganhemos
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uma mesma quantidade, independente se o corredor perde ou ganha. É possível selecionar um dos
quatro diferentes caminhos para calcular os valores “if wins” e “if loses”. São eles:
•

•

•

•

•
•

Utilize os valores "if wins" e "if loses" da Betfair que incluam TODAS as apostas nesse
mercado. Essa é a maneira mais confiável de incluir todas as apostas, não só as incluídas
por esta estratégia. Você poderia obter quantidades de cobertura erradas se executar
múltiplas estratégias separadamente e que trabalhem individualmente.
Utilize os valores "if wins" e "if loses" que incluam TODAS as apostas colocadas por TODAS
as estratégias nesse mercado para essa seleção. Isso significa que caso tenhamos duas
estratégias A e B, e na estratégia A a condição Hedge é acionada, então a estratégia A irá
cancelar todas as apostas incompatíveis das estratégias A e B, e usará apostas compatíveis
de ambas estratégias para calcular os valores “if wins” e “if loses” para colocar uma aposta
Hedge.
Utilize os valores "if wins" e "if loses" que incluam TODAS as apostas colocadas por esta
estratégia. Esta é uma opção comum ao executar mais de uma estratégia. Ela usa somente
as apostas desta estratégia e a condição é acionada para calcular o stake para a aposta
Hedge.
Use os valores “if wins” e “if loses” que são calculados pelo usando TODAS as apostas
colocadas por esta estratégia SOMENTE na seleção em que as apostas iniciais foram
colocadas.
Usesomente o stake da aposta inicial para obter os valores de “if wins” e “if loses”.
Hedge nos seguintes status de corrida (corridas de cavalo no UK e Irlanda, somente) irão
permitir que o Hedge se execute somente se um desses status estiver selecionado. Para
obter detalhes sobre cada status de corrida, consulte a condição Status da corrida

As configurações de segurança são usadas para evitar que a função Hedge se ative quando a
oferta no mercado é ruim ou a preços que estão fora do nosso preço mínimo e máximo.
Além das condições básicas de mudança de preço, também é possível definir o Hedge para
executar em status específicos de corrida (corridas de cavalos e galgos), pontuação de partidas de
futebol ou quando outras condições de mercado que você definir forem satisfeitos.
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3.5.3

Fechar posição (Close position)

A condição de fechar posição funciona da mesma maneira que a condição Hedge, a única
diferença é a forma de calculo do stake.
Se você selecionar fechar posição ao colocar uma aposta Back, então o tamanho da aposta será
calculado para que você não perca nenhum dinheiro ou para que ganhe dinheiro se a seleção vencer.
Isso significa que esta condição irá colocar apostas para que você não perca nenhum dinheiro se a
seleção ganhar, mas se a seleção perder você poderá perder dinheiro.
Se você selecionar fechar posição ao colocar uma aposta Lay, então o tamanho da aposta será
calculado para que você não perca nenhum dinheiro ou para que ganhe dinheiro se a seleção perder. Se
a seleção ganhar, você poderá perder dinheiro.
Exemplo: se você tem uma aposta Lay 10gbd a um preço 3.2, e você escolhe fechar a posição
quando o preço está acima de 4.0, então você fecha a posição a um preço 5.0 ao colocar uma aposta
Back, e ganhará 18gbp se a seleção ganhar e 0gbp se a seleção perder.
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3.5.4

Faça apostas quando o número de apostas correspondentes/inigualáveis no mercado
estiver no intervalo

Para algumas estratégias específicas é necessário evitar que a estratégia faça apostas até certo
número de apostas correspondentes ou colocadas.
Exemplo: se colocarmos 5 apostas Lay que são inigualáveis e queremos colocar novas apostas
Lay assim que 2 das 5 apostas obtiverem correspondência, então podemos usar essa condição para
fazer o bot esperar que apostas sejam correspondidas antes de colocar novas apostas.
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3.5.5

Cancelar todas as apostas
correspondidas

não correspondidas quando X apostas sejam

Essa condição é útil quando você colocar mais de uma aposta não correspondida ao mesmo
tempo. Por exemplo: se você colocar apostas não correspondidas em todos os corredores a um preço
1.10, então, quando a primeira aposta for correspondida, você irá querer que a estratégia cancele as
outras apostas, neste caso você deve definir para cancelar apostas quando o número de apostas
correspondidas for maior ou igual a 1.
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Ao usar esta condição com corridas de cavalo durante o In play você deve definir no formulário
Tools->Settings para verificar uma vez por segundo se há apostas compatíveis e não compatíveis ppara
futebol e outros mercados, também é possível configurar uma taxa de atualização mais baixa, como 510 segundos, por exemplo.
Uma vez que essa condição seja ativada, cancelará outras condições da guia "After bet rules".

3.5.6

Aposta de troca (segunda) - Trade out (second) bet

Aposta de troca (segunda) é normalmente colocada após a aposta inicial feita com determinado
stake, então você lucrará independente se a seleção ganhar ou não. Ao contrário da aposta Hedge, a
aposta de troca é colocada incompatível e a um preço melhor que a aposta inicial. O melhor preço pode
ser calculado em X ticks/porcentagem ou o melhor preço que trará um lucro de X% se comparado com a
aposta inicial.
Há a opção de selecionar para colocar apostas de troca imediatamente após a colocação da
aposta inicial ou esperar que seja compatível antes de colocar a aposta de troca.
Você também pode selecionar a opção para usar o mesmo stake da aposta inicial, caso contrário
o stake será calculado de modo que você ganha a mesma quantidade de dinheiro, independentemente
se as seleções ganha ou perdem.
A persistência da aposta pode ser definida para troca ou aposta. Por exemplo: se a aposta não é
compatível você talvez queira ajustar a persistência para manter (Keep), então essa aposta permanece
ativa quando o mercado vai a jogo ou usar a persistência Take SP, para que a aposta seja compatível na
Betfair Start Price. Ao usar a persistência Take SP, fique atento, porque essa aposta será compatível no
cálculo da Betfair Start Price, e quando o marcado vai a jogo esse preço pode ser significativamente
diferente do preço definido pela sua aposta.
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Para que a aposta de troca seja colocada, o preço se seleção deve estar especificado em um
intervalo de preços mín/máx. Isso oferece segurança quando os preços mudarem rapidamente. Por
exemplo: durante a corrida, o bot não coloca apostas de troca se o preço do corredor está fora de seu
intervalo de preços. Suponhamos que o preço subiu para 500 porque o cavalo está perdendo a corrida,
neste caso você não quer que a aposta de troca seja colocada já que é muito provável que você perca
dinheiro.
Também é possível definir esta condição para somente colocar apostas durante o In play ou
antes do In play.
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3.6 Regras de segurança (Safety rules)
As regras de segurança são verificadas sempre que a estratégia está prestes a tentar fazer
apostas. Se nenhuma das regras de segurança é acionada, então a estratégia estará livre para colocar
apostas. As regras de segurança são usadas para proteger nossos lucros, impedindo a estratégia de
apostar quando atingirmos nosso lucro alvo ou perda máxima.
Imagem 108

3.6.1

Máximo lucro/prejuízo

A condição de máximo lucro/prejuízo verifica os lucros e perdas totais das estratégias, uma vez
que ela atinja o lucro ou perda máximos especificados por esta condição, a estratégia será forçada a
parar de colocar apostas Essa condição somente parará uma estratégia para a qual foi adicionada, não
irá parar o bot ou outras estratégias de colocar novas apostas.
Trailing stop para lucros/perdas irá ajustar seu máximo de lucros/perdas a medida que sua
estratégia de lucros/perdas mude. Se você obtém lucro, então a perda máxima será ajustada por este
lucro se você está usando o trailing stop loss. Se você perder, então o máximo de lucro será ajustado
por esta perda se você está usando trailing stop profit. Por exemplo, se você obtém um lucro de £5 e a
sua perda máxima foi definida como -£50, então ela será ajustada para -£45 se você está usando trailing
stop loss. A mesma lógica é usada pelo trailing stop profit, se você tem uma perda de -£5 e seu lucro
máximo foi definido como £50, então ele será redefinido para £45 pelo trailing stop profit.
Imagem 109
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3.6.2

Pausar/reiniciar depois de vencer/perder

A maioria das estratégias precisa ser pausada ou reiniciada quando o número de vitórias
(consecutivas) ou derrotas é alcançado. Isso pode ser facilmente definido usando esta condição.
Quando a estratégia está pausada, todas as apostas colocadas são deixadas ali para que o
usuário veja os resultados de apostas da estratégia mais tarde.
Reiniciar irá remover todas as apostas colocadas pela estratégia e começar a estratégia
novamente. É quase a mesma coisa que reiniciar todo o bot, exceto que outras estratégias e mercados
na exibição de grade dos principais mercados não serão afetados.
Parar irá evitar que a estratégia coloque qualquer outra aposta, mas não irá pausar nenhuma
estratégia. Isso permite que você use a condição de auto restart no tempo definido, e irá limpar a
estratégia de apostas e permitir que a estratégia continue apostando. Por exemplo: parar de colocar
apostas após 10 vitórias em um dia, mas rodar o auto restart na manhã seguinte, às 8AM.
É recomendável usar o número de unsettled markets condition e definí-lo como 1 quando usar a
opção “consecutive” para pausar/reiniciar estratégia. Isso garantirá que essa condição funcione
adequadamente.
Você também tem a opção de selecionar a opção de salvar vitórias/derrotas na saída, assim elas
serão carregadas quando você rodar sua próxima estratégia no futuro. Para redefinir valores salvos,
você precisará reiniciar sua estratégia.
Imagem 110
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3.6.3

Máximo lucro e perda para estratégias selecionadas

Quando duas ou mais estratégias trabalhem juntas ou tenham conexão lógica, é útil parar todas
caso atinjam o número máximo de lucros e perdas. Esta condição faz exatamente isso, ela calcula o
total de lucros e perdas de estratégias selecionadas e quando ele é alcançado, ela pausa ou reinicia
essas estratégias selecionadas.
Também é possível selecionar “Stop placing bets” para quando o máximo de lucros e perdas for
alcançado. Isso é útil quando você quer parar de fazer apostas sem pausar a estratégia, para que talvez a
condição de auto restart ou outra regra de segurança possa ser executada mais tarde e permitir que a
estratégia continue apostando. Se você está usando a opção “Stop placing bets”, precisará adicionar
essa condição a cada estratégia em que você queira usá-la!
Imagem 111
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Trailing stop para lucros/perdas irá ajustar seu máximo de lucros/perdas a medida que sua
estratégia de lucros/perdas mude. Se você obtém lucro, então a perda máxima será ajustada por este
lucro se você está usando o trailing stop loss. Se você perder, então o máximo de lucro será ajustado
por esta perda se você está usando trailing stop profit. Por exemplo, se você obtém um lucro de £5 e a
sua perda máxima foi definida como -£50, então ela será ajustada para -£45 se você está usando trailing
stop loss. A mesma lógica é usada pelo trailing stop profit, se você tem uma perda de -£5 e seu lucro
máximo foi definido como £50, então ele será redefinido para £45 pelo trailing stop profit.
3.6.4

Limites da carteira UK/AU

Essa condição irá parar (pausar) estratégias quando a carteira UK ou AU alcançar o valor mínimo
ou máximo especificado. O saldo da conta é verificado em relação ao valor de carteira mínimo e mínimo
especificado. O saldo da conta inclui exposição e fundos disponíveis.
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3.6.5

Auto restart

Condição simples, usada para reiniciar uma estratégia todos os dias, no mesmo horário. Esta
estratégia limpa todas as apostas colocadas, redefine os planos de staking, recuperação de perdas, etc. É
o mesmo que parar a estratégia/bot e começar novamente.
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3.6.6

Hedge All

Essa função Hedge tem a mesma lógica que a regra Hedge padrão na guia After bet rules, mas as
condições necessárias para que se execute são muito diferentes.
A ideia por trás desta regra é criar uma estratégia que terá apenas a regra "Hedge All" e
nenhuma outra regra. Então, esta regra irá executar-se e proteger sua posição para todos os correções
que têm qualquer aposta colocada pelo bot e nenhuma estratégia com tempo definido. Assim, você
estará permitindo que múltiplas estratégias apostem em todas as seleções, coloquem múltiplas apostas
e definí-las para parar de apostar. Por exemplo, 30 segundos antes do início. Se você definir essa função
na posição Hedge para 10 segundos antes do início, você estrá seguro de que todas as suas posições
estarão cobertas antes de que a corrida/partida comece.
Hedge All será executado somente uma vez, então é importante que você defina outras
estratégias para parar de colocar apostas antes que a função Hedge se execute. Se qualquer outra
aposta por colocada após a execução do Hedge, ela não sofrerá a ação do Hedge.
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"Hedge if possible to win X% of profit" será executado quando você obtiver X% de lucro máximo,
não importa se a seleção perder ou ganhar. Por exemplo, se você tem £10 apostas Back em uma
probabilidade de 6.0, então o lucro máximo é £50. Se você ajustar o Hedge para quando for possível
ganhar 30% de lucro, ele será executado quando for possível ganhar £15, independente de a seleção
ganhar ou perder.
A mesma lógica vale quando o Hedge é usado para minimizar perdas. No exemplo anterior, sua
perda máxima era £10, então se o Hedge for ajustado para quando a perda for superior a 30%,
independente se a seleção ganhar ou perder, você terá uma perda de £3, não importa o ganhador.
Perceba que em ambos os casos as probabilidades podem mudar muito em apenas um segundo. Por
exemplo: quando o gol é marcado ou há alteração em uma corrida de cavalos durante o In play, o Hedge
também será executado, mas você talvez obtenha maiores perdas ou ganhos.
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3.7 Apostas
A guia apostas (bets) é similiar a guia “View->Bets”, exceto que nessa situação há uma lista de
todas as apostas colocadas por determinada estratégia, em lugar de todas as estratégias colocadas pelo
bot atual. Isso permite que você veja somente as apostas colocadas por determinada estratégia e
facilmente determine se ela está funcionando adequadamente ou não.
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3.8 Falha/sucesso de condições/regras
Sempre que uma estratégia tente colocar apostas, todas as condições são verificadas. Se a
aposta não foi colocada, quer dizer que uma das condições impediu que a estratégia colocasse apostas.
Essa condição que impede estratégias de colocarem apostas está nesta guia.
Às vezes, se as condições não são apropriadas, é possível que o tipo de aposta, preço ou stake
não sejam adequados para nenhuma seleção. Nestes casos, você deve verificar suas condições e
garantir que adicionou regras ou condições que irão definir tipo de aposta, preço e stake para seleções
que satisfaçam suas condições de estratégia.
Quando a estratégia coloque apostas, isso também será relatado nesta guia e essas linhas
ficarão ressaltadas com um fundo de cor verde.
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4 Recursos
Bf Bot Manager Forum
http://www.bfbotmanager.com/phpbb3/index.php
Página de FAQ no site do Bf Bot Manager
https://www.bfbotmanager.com/help
Página de bots no site Bf Bot Manager
https://www.bfbotmanager.com/bots
Link para cadastro na Betfair para bônus de apostas gratuitas
http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=18688&bid=4186
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