


A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR DINHEIRO
COM DAY TRADE

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.



Muitas pessoas me perguntam o que eu e meus alunos
fazemos para ganhar dinheiro consistentemente no mercado e
eu vou te mostrar justamente o que a gente faz aqui nesse
ebook!
O normal de uma pessoa que está começando hoje do zero e
sem muita experiência na bolsa de valores, ou tendo o primeiro
contato com análises gráficas, provavelmente ela entraria
nesse momento:

Esse é um setup muito famoso,
conhecido como os 4 passos da
continuidade, que leva em
consideração a estrutura do
mercado com topos e fundos
mais altos e também a força do
mercado com um sinal chamado
de vela de força, que está em
destaque.

OS BIG PLAYERS GANHAM DINHEIRO
FAZENDO ISSO NO MERCADO FINANCEIRO
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Uma pessoa normal que está começando hoje e sem muita
experiência com as análises gráficas, entraria após a vela de
força apresentada fechar.

Fique ligado nessas definições:

É então que a pessoa
compra acreditando
que o mercado
continuará subindo e
é isso que realmente
acontece na maioria
das vezes.

Essa parte inteira aqui é a estrutura de mercado:

Caso a pessoa que estivesse realizando esse trade fosse mais
experiente, mesmo que intermediário, provavelmente estaria
comprando nesse rompimento e não aguardando chegar lá
em cima, mas sim antecipando a estrutura e também a vela:
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Mas como você faria para comprar de forma antecipada tudo
isso que está no mercado como nos exemplos abaixo? É aí que
entram os conhecimentos dos Traders de Elite, que analisam o
gráfico de uma forma mais aprofundada e também detalhada. 

Uma pessoa normal que está começando hoje e recém
conhecendo sobre o mercado financeiro, ela entraria aqui em
cima nesse topo:

Acompanhe:
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Então, esperaria um candle (vela) de força fechar, e quando
isso acontecesse, aguardaria ele ser rompido, e esse seria o
ponto de entrada de uma pessoa normal que está começando
hoje:

Uma pessoa com mais experiência, anteciparia e entraria nesse
rompimento:

Já um Trader de Elite não entraria em nenhum dos dois
momentos citados acima, mas sim nesses dois pontos:
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A técnica utilizada acima é conhecida como  Leitura de Candle,
que nada mais é que saber qual é o significado de cada um dos
candles que o mercado está te mostrando, e mais que isso,
saber como identificar uma estrutura dentro de outra
estrutura, já que nunca poderemos sair dos três passos
tradicionais, que são: estrutura, estratégia e escala.

Aqui está um ótimo exemplo disso: temos a estrutura do
mercado que está subindo, descendo e posteriormente
subindo mais uma vez.

Sendo que, uma pessoa normal sem muito conhecimento
estaria entrando nesses candles de força aqui, nessa região:

Ou seja, quero encontrar uma estrutura dentro de outra
estrutura, entrando antes de todos os outros.
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Muitas vezes as pessoas pensam que as velas de força
precisam aparecer logo após a estrutura, mas não! Os candles
de força podem aparecer algumas estruturas depois, como o
exemplo abaixo, em que temos a estrutura de alta e só aqui
apareceu o candle de força:
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Uma pessoa iniciante entraria exatamente aqui:

Um intermediário, tentaria comprar esse rompimento:



Porém, alguns de nós, os Traders de Elite, já teríamos entrado
exatamente aqui:

E como faríamos isso, antecipando essa estrutura de alta?
Utilizando a leitura de candle! É preciso entender como um
candle funciona, para só então encontrar o ponto de entrada
antes de todo mundo!

Basicamente funciona assim: no exemplo abaixo, temos essa
vela de força:

que é a primeira do dia, acompanhada de um candle de
queda e novamente um de força. 
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Esse candle verde (de força) está engolindo o vermelho, em
outras palavras, está o engolfando.

Porém, se olharmos mais de perto ainda, veremos que o
mercado subiu esse candle de força, nesse vermelho, ele
desceu, e no candle seguinte, ele subiu mais uma vez, no
candle verde. Aconteceu aqui uma mini estrutura, antes
mesmo que alguém começasse a pensar se o mercado iria
subir ou não:

Então, basicamente quando estamos olhando para o mercado,
temos dois tipos de estrutura: a macroestrutura, que é a
estrutura gigante do mercado e também a microestrutura, que
é a estrutura dentro de outra; e é nesse tipo que os Traders de
Elite operam para antecipar toda a movimentação que o
mercado está prestes a ter durante o dia.
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QUER APRENDER ISSO EM UMA 
VÍDEO AULA? ENTÃO APONTE SUA 
CÂMERA PARA O QR CODE ABAIXO:



portstrader

portstrader

portstrader


