


A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR DINHEIRO
COM DAY TRADE

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.



Muitas pessoas gostam de ver boletas, de ver eu fazendo trade,
gostam de ver provas de que realmente é possível fazer dar
certo no mercado financeiro. Eu concordo com muita gente
que pergunta se é verdade mesmo, se um iniciante do zero
consegue fazer dinheiro na Bolsa de Valores, se uma pessoa
que está começando hoje, na próxima semana já faz um saque
e obtém seus primeiros lucros. Será que isso tudo é possível?

Por outro lado, existe uma parcela de pessoas que, bem menor,
que ganham dinheiro com consistência, e por quê será que é
uma parcela tão pequena? Essa parcela pequena é chamada
de Traders de Elite, são aquelas que realmente vivem de
mercado financeiro, são as pessoas que vem para o mercado e
tem um único objetivo: ser lucrativo!

E ser lucrativo nada tem haver com ser perfeito, porque muitas
vezes quando você está começando do zero no mercado, um
dos principais problemas e obstáculos enfrentados, é o medo
de perder dinheiro. Ser um Trader de Elite não quer dizer
nunca perder dinheiro, até porque hoje fiz duas operações e
olha só o resultado que tive em uma delas:

Quando começamos a ver e conversar com pessoas do
mercado financeiro, principalmente as pessoas que trabalham
com trade, percebemos que muitas perdem dinheiro. E por
qual motivo elas fazem isso? Por que acontece isso com elas? 

Olá, Suriel Ports aqui e nesse ebook vou te mostrar os primeiros
passos para você ganhar dinheiro com consistência no
mercado.
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Esse foi o resultado que obtive no mini índice, operando aqui
no Brasil, no horário da manhã, por volta das 9h, bem na
abertura do mercado, que por sinal, é meu horário preferido
para operar, bem no iniciozinho. É o horário do dia que dá mais
dinheiro, é o horário do pregão que dá mais grana, o horário
que dá mais volatilidade, tem mais volume, que tem mais
oportunidades, mais chances de chegar lá e boletar alguma
grana pro nosso bolso. Só que consequentemente, é o
momento no qual você está exposto a situações onde você
pode perder dinheiro.

E no mercado financeiro você precisa entender que existe sim
um momento onde você vai perder dinheiro, inclusive isso que
mostrei foi um resultado de um trade que fiz hoje. Você já teve
um dia de loss? Já teve um dia onde fez uma operação e
perdeu dinheiro? Se você for como a média do mercado, não
for parte do grupo seleto de pessoas chamado de Trader de
Elite, possivelmente isso aqui faz parte do seu cotidiano. Talvez
isso aqui faça parte da sua realidade. 

Só que tem uma coisa que falo bastante para os alunos da
minha mentoria, de Traders de Elite: perder dinheiro não quer
dizer que você vai perder dinheiro. Sei que essa frase pode
parecer não fazer sentido, mas a verdade é a seguinte, o
resultado do trade que mostrei aqui, 297 pontos de loss, 500
contratos, porque opero com 500 a 1000 e foi isso! 

R$29.000 de loss, mas aí que vem a principal coisa na qual um
trader de elite precisa sempre ficar sempre ligado, que é o
seguinte: o cara que ganha dinheiro no mercado financeiro não
é aquele que acerta 100% das vezes, muito pelo contrário, é o
cara que sabe como o mercado funciona, e que, apesar dos
prejuízos, apesar dos losses, apesar dos momentos ruins, dos
desafios, dos obstáculos que tentam nos derrubar, nós ainda
vamos lá e ganha dinheiro.
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É ruim porque a maioria das pessoas que começam do zero se
ferram logo no primeiro trade, elas pensam: putz, comecei mal,
já com o pé esquerdo, vai dar ruim, hoje não é meu dia, a
estratégia está funcionando, o mercado só vai pegar meu
stop, hoje é o dia que o mercado está contra mim, acordei do
lado esquerdo da cama, hoje é um dia que ‘tô ruim’!”, no
primeiro trade.

E aí 30 minutos depois, mais uma vez operando com 500
contratos, vou e ganho mais de R$60.000, 635 pontos de
ganho. Se você começar um dia de loss, ou estiver começando
do zero e perder dinheiro, isso não tem haver com não ser
lucrativo, pois o que importa é o resultado final. Obtive
R$33.000 
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Comentei que fiz dois trades: esse foi o primeiro.

E olha o que acontece na sequência, uns 30 minutos depois:
um outro trade



Mas você deve pensar: “Ah Ports, mas você é o cara que está
no mercado financeiro desde 2011, você é o cara que já tem
experiência ampla no mercado, é o cava que opera com 500
contratos, você opera grande, que já é milionário, o cara da
Porsche, cheio da grana. Para você é fácil!”. Pode ser, mas para
você também pode ser fácil, em um espaço de tempo bem
curto, inclusive, esses aqui são resultados de alguns alunos que
também aplicaram as técnicas que eu utilizo.

Aqui um aluno ganhou
R$10.000 em um dia,
começando com pouca
grana.

Já outro aluno ganhou
R$6.000.

E este é mais um
resultado de aluno,
ganhando R$12.000

E tem uma série de outros alunos que ganham todo dia. Tem
alunos que ganham mais, dentro da mentoria Trader de Elite
temos várias faixas.
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Mas o fato é que estamos desde abril de 2020 com as turmas
de mentoria Trader de Elite e a gente tem um aluno que
ULTRAPASSOU a faixa de UM MILHÃO DE REAIS! Ele mora em
Portugal, o Kleverson, e aí vamos criar uma nova faixa só para
ele; mas o que quero te dizer é o seguinte: não importa se você
vai começar com R$50, não importa se com R$1.000, não
importa com quanto vai começar, o que importa é que você
faça a coisa certa, porque se fizer a coisa errada com um
milhão de reais, vai perder um milhão de reais, se fizer a coisa
errada com R$50, também irá perder os R$50.

Então dito isso, o que faz as pessoas ganharem dinheiro com
consistência no mercado financeiro? É isso que você verá hoje
e continuará vendo ao longo das próximas semanas, e
principalmente durante a “Semana dos Ganhos Todo Dia” que
vai acontecer do dia 24/05 até o dia 31/05. 
Antes de começarmos, quero te contar sobre um negócio que
aconteceu essa semana. Aqui dentro da empresa, nós
gostamos de dar muita atenção aos nossos alunos, inclusive
todos os dias às 8h nós fazemos a Elite House, dentro do canal
do nosso Telegram.

A faixa branca, daqueles que começam do zero, sem nunca
terem feito trade, sem nem saber o que é uma corretora, tanto
faz; quando você entra pra uma mentoria, você começa do zero
e vai crescendo até chegar a faixa dourada, onde você ganha
R$100.000 de lucros no day trade, seja por mês, por em um dia,
pode ser em uma semana, você que sabe. 
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E uma das coisas que me motivam a fazer isso, é ir na casa das
pessoas, e nós temos o ‘#minhacasa’, nós já temos duas
edições e na semana passada pude ir a Rondônia, e lá conheci
o Rogério, que é um dos meus alunos, e ele coleta todo dia
R$2.000. Ele conta a história de vida -mais para frente, nas
outras aulas mostro o episódio completo-, conta que começou
do zero, começou pequeno, sem ter muito conhecimento de
mercado, também sem muito dinheiro, e conseguiu crescer ao
ponto de poder falar desses R$2.000 por dia. 

E Rondônia descemos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
também para Porto Alegre, falar com o Cássio Mateus, que
também começou do zero, vendia brigadeiro na rua para
poder pagar as contas de casa, tem 24 anos e ele estava
contando que hoje, graças às estratégias, graças ao esforço,
consegue uma média de R$300 por dia. 

Mas você deve estar se perguntando o quê é a Elite House. É o
seguinte: todo dia a gente abre um chat com a galera do
treinamento, com os alunos e ficamos conversando por voz,
antes do pregão abrir, no meio e no fim dele; eu
particularmente tenho uma preocupação muito grande de
estar ao seu lado do início ao fim, por isso hoje estou aqui me
colocando ao seu lado também.
E por quê eu faço isso? Estamos em uma live no maior canal do
mundo sobre day trade, quando saio na rua, as pessoas me
param e pedem foto. Eu não estou falando isso para me exibir,
mas para te falar que eu tenho uma responsabilidade muito
grande, pois não quero sair na rua e apanhar; então é minha
obrigação te entregar o melhor conteúdo para que você possa
ganhar dinheiro com consistência! 
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Depois, fomos para Curitiba, falar com o Kleverson, que
descobriu o mercado financeiro em maio de 2020, e a partir
daí, nunca perdeu dinheiro, também começou do zero, não
sabia nada. Então o que faz essas pessoas ganharem dinheiro?
O que as diferencia das que perdem dinheiro? É isso que eu
quero te mostrar. Mas antes, vamos conferir um pouco do
‘#minhacasa2.0”

“Fui lá, tomei um café, voltei, fiz mais 8 operações, ganhei
R$6.500.” 

“Desde o mês de maio do ano passado (2020) só tenho
resultado positivo, eu não perco dinheiro, eu ganho dinheiro
com as ações.”
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Vamos dar nosso primeiro passo hoje para aprender a ganhar
dinheiro no mercado financeiro, para que você possa montar
esse quebra-cabeça e que possa fazer sentido para você, é
importante entender todos os passos e os próximos passos que
vamos dar ao longo dos próximos dias, até terminar esse mês
de maio, quero estar contigo, para você se tornar um Trader de
Elite.

Esse é nosso cronograma de aulas, para que você possa estar
ligado sempre em tudo que te mostrarei até o final e você
possa me cobrar no final: "Ports, você disse que eu ia ganhar
dinheiro". Nessa primeira aula, quero te mostrar que o mercado
financeiro é uma máquina de ganhar dinheiro e como você
pode usá-la ao teu favor. 
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“Tinha vezes que eu fechava 500 positivo com um contrato, no
dólar, fazia duas, três operações e fechava positivo.” 
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Então vou te mostrar os diferentes tipos de máquina, e mais, as
peças que você precisa ter para montar ela e começar a ganhar
dinheiro, assim como eu faço, e os meus alunos também;
quero que você faça aí na sua casa. Na próxima aula veremos
as ferramentas necessárias; já na seguinte, veremos o manual
de instruções, por imagina, nós pegamos as peças, depois as
ferramentas e precisaremos do manual para aprender a
montar as pessoas; depois, eu te darei um presente, mas que
você só conseguirá tê-lo, se tiver visto as aulas anteriores,
porque seu, esse presente não terá sentido, pois você não
saberá como usá-lo, por isso a importância das aulas anteriores.

Daí começa nossa Semana do Ganho Todo Dia, no dia 24/05,
onde começaremos a montar essa máquina. Quero te mostrar
durante todo essa jornada, que lá no final você conseguirá ter
seus ganhos e conseguirá entender como o mercado funciona
e ganhar dinheiro com consistência no day trade.

Na segunda aula, dia 26/05, ligamos a máquina, e isso é
basicamente dar o primeiro passo para colocar dinheiro no
bolso, porque tem gente que morre na praia, que tem tudo
para dar certo, mas na hora que vai aplicar as coisas, começa a
perder dinheiro e fazer tudo errado. Então vamos alinhar muita
coisa para você não perder dinheiro na bolsa de valores.
Principalmente no day trade.

Dia 28/05, vamos apertar o botão, para finalmente, no dia 31/05
para imprimir dinheiro. E você deve estar se perguntando
como. Se você seguir esse passo a passo, day trade finalmente,
você vai poder dizer assim como eu, que é muito mais fácil do
que muitas pessoas pensam. Porque a principal dificuldade
existe com o mercado financeiro, não é que ele seja difícil, é
que você não tem o conhecimento suficiente para entender
aquilo do jeito mais simples; fazer trade não é difícil, o que
torna difícil, é não ter o conhecimento necessário para chegar e
colocar o dinheiro no seu bolso.



 E mais uma vez: perder dinheiro, não significa perder dinheiro.
Nesse trade perdi R$29.000, depois fiz outro e ganhei quase
R$70.000; no final das contas, eu ganhei R$33.000, e essa é
minha base praticamente por dia. Só que eu quero que mais
pessoas possam ter essa possibilidade de consistência de
ganhos no mercado.

Não estou falando que você vai em um dia ganhar R$30.000,
você pode sim chegar um dia e ganhar esse valor, mas tudo
parte de um passo a passo. Quando eu comecei, eu passava
longe disso, comecei com pouquinho, e aos poucos a gente vai
crescendo, fazendo isso dar certo e estarei ao teu lado durante
essas próximas semanas.

Você quer ganhar dinheiro no mercado? Assista essas aulas, é
gratuito. Estamos aqui de graça trazendo esse conhecimento
para que você possa ter o necessário para ganhar dinheiro.
Então se você quer mesmo ser um Trader de Elite, assiste
essas aulas e se chegar lá na frente e não tiver ganhando, foi
porque você não assistiu isso daqui. 

O próximo passo é o seguinte: o mercado financeiro quando
você está começando do zero, pode ser uma confusão muito
grande e nessa aula, vou simplificar muita coisa e quero que
você entenda o principal para ganhar dinheiro. Porque o day
trade é uma máquina de imprimir dinheiro para quem sabe
operar, para quem sabe utilizar isso a seu favor, para quem não
usa isso como uma arma de perder dinheiro.
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Se você olhar para o mercado como um Trader de Elite, como
nós olhamos, você vai encontrar as oportunidades que
entramos e será lucrativo. No mercado tem uma frase muito
famosa que diz assim: "Você não está aqui para ser perfeito,
você está aqui para ser lucrativo", e essa frase sempre esteve
comigo desde o início. Porque quando eu comecei, a única
coisa que eu queria era não perder, por ter pouca grana e esse
é o maior problema da maioria das pessoas; só que aí passar do
tempo eu entendi, que o importante é a média. Então o day
trade pode ser essa máquina de imprimir dinheiro.

Porém existe uma coisa que é muito importante e só se você
fizer o que eu mostrar, conseguirá fazer isso dar certo. O
problema é que no mercado tem uma coisa que reina: a
confusão. A maioria das pessoas que tentam ganhar dinheiro
não conseguem, por estarem confusas, porque tentam
aprender e não sabem nem por onde começar e .horas vezes o
que elas aprendem quando vão aplicar, não funciona ou
quando vão aplicada não fazem do jeito certo, e no final das
contas não dá certo. O meu objetivo e missão sempre foi
simplificar o máximo possível, e por isso, esse é o maior canal
de day trade do Mundo, pois tentamos fazer do jeito mais
simples para qualquer pessoa ganhar dinheiro. Desde quem tá
começando do zero até alguém que já tem experiência e quer
escalar mais os ganhos.

As dificuldades começam por não saber do que começar,
porque quando começamos a estudar sobre mercado
financeiro, percebemos que existem muitas coisas nas quais
podemos fazer para escalar nossos ganhos. Um caso disso, é
quando comecei a estudar sobre o mercado e só ouvi falar
sobre ações, achava que era só isso: comprar e depois de velho
que eu seria rico e teria minha liberdade financeira. Existem
muitos mitos que te contam e não são verdade; tanto que
existem 9 formas de ganhar dinheiro, as 9 máquinas e hoje
vamos entender sobre elas.
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Day Trade: a forma que tem se tornado a mais influente do
mercado hoje. Inclusive, InfoMoney e LinkedIn publicaram uma
pesquisa mostrando que o day trade é uma das profissões mais
emergentes do Brasil. Isso tem crescido de forma exponencial. 

Swing Trade: você faz seu trade hoje e fecha daqui a uma, duas
semanas, ou daqui a um mês. Compra algo agora e fecha
dentro de um período médio ou curto de tempo.

Buy and Hold: quando você compra hoje e segura para o resto
da sua vida e se for traduzir, de forma literal, significa "comprar
e segurar", acreditando que comprando hoje, até o final da sua
vida, ela vai subir.

Ações: quando você se torna sócio das principais empresas do
Brasil e do Mundo. 

Opções: quando você começa com pouquíssimo dinheiro (uma
forma muito doidas de ganhar dinheiro), pode começar com
R$0,01, então também é uma opção de inicio.

Wall Street: foi por onde eu comecei, o mercado norte
americano, especificamente o mercado de Pain e Stocks, é um
dos mercados onde vejo os meus alunos já fazendo a migração,
pois existe uma escala de crescimento onde você começa
pequeno e depois vai crescendo, evoluindo, até operar nos
melhores e maiores mercados.
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FOREX: o mercado internacional que fica aberto 24h, o
mercado das moedas, o mercado dos pares, onde você opera
as ….. de todo o mundo.

Criptomoedas: obviamente você já deve ter ouvido falar, tá
explodindo Bitcoin, Dogecoin e tudo isso. O mercado de cripto
é outra maneira de você ganhar dinheiro exponencialmente.

Renda Fixa: você ganhou dinheiro com tudo, e onde vai
guardar isso? Vai guardar nos principais produtos que teu
banco ou sua corretora oferece, mas para isso você precisa
entender de forma aprofundada como funciona a renda fixa.

Essas são as 9 formas da gente ganhar dinheiro, e a confusão
que reina no mercado começa aí. O que a gente faz, por onde a
gente começa, qual a melhor pro iniciante do zero com pouco
dinheiro? 
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Quando finalmente decidimos com qual começar, surgem
outras confusões e problemas. São os principais inimigos que
enfrentamos quando começamos. Vem comigo descobrir
nesse ebook.

Primeiro: Qual a melhor forma de começar do zero? “Ports,
tenho apenas R$50, o que eu faço com esse valor? Como faço
R$50 virar R$100, depois esses R$1000 virar R$10.000 e assim
por diante? Como vou crescer? Por onde começo?”
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Segundo: quando uma pessoa decide começar de um
determinado modo no mercado financeiro, ela se depara com
outro inimigo: o que eu faço? Qual estratégia eu aplico? Tem
muita coisa para aprender!

Se você for procurar no Google ou até mesmo no Youtube
estratégias para ganhar dinheiro no day trade, você vai
encontrar inúmeras estratégias. Aí começa a confusão. Então,
qual a melhor estratégia para poder operar, para começar do
jeito certo, já ganhando dinheiro no início?

Terceiro: dá para começar com pouco dinheiro? Posso
começar com R$30? Não tenho computador, posso fazer trade
pelo celular? Não tenho celular, posso fazer trade só pela
internet, vou só na lan house? (Não sei se ainda existe). Sim!
Você consegue operar a partir de todas essas opções, só
precisa de uma conexão com a internet e entender alguns
conceitos e princípios muito simples, para você ganhar
dinheiro.

Quarto: você tem R$30, R$50 ou R$1000, mas o ponto é, como
não perder esse dinheiro? Como eu começo com o pé direito,
escalando meus trades? Isso era uma preocupação minha no
início, não sabia por onde começar, qual estratégia aplicar, não
sabia se podia começar com o valor que tinha, não sabia se ia
perder dinheiro ou de repente, antes de ter a chance de ser
lucrativo, zerar minha conta.
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O day trade é uma máquina de imprimir dinheiro para quem
sabe operar, é através dele que vamos começar. É a forma mais
fácil dentre as 9 opções de renda do mercado financeiro, de
começar com pouco dinheiro e ir escalando os seus ganhos,
para depois abrir o leque de opções e começar talvez a operar
em outras formas, como meus alunos fazem. eles começam
com o trade e vão escalando para outras fontes e é isto que eu
quero te ensinar: a ser um Trader de Elite.

Porém, esse caminho só é possível se você dominar as
principais estratégias. A verdadeira máquina do mercado
financeiro, não é o day trade em si; o que vai fazer você
imprimir dinheiro, é você ter uma boa estratégia! O problema é
que quando vamos procurar estratégias, encontramos milhões
e aí a gente se ferra de tanta confusão e informação que
encontramos. Inclusive, o que sempre falo aos meus alunos é:
não morra de overdose de informações, porque o mercado
financeiro tem tanta coisa que acontece, que antes de você
começar, já se prejudica.
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“Será que eu opero com gráfico 1 minuto? Será que eu opero
com gráfico de 5 minutos? Será que eu uso corretora tal? Será
que uso a plataforma Y? Será que aplico a estratégia A, ou B? O
cara ali aplica a C. Será que uso o gráfico de Renko? Opero só
pela manhã? Opero a tarde? Ou opero só à noite? Será que
começo pela conta demo e depois vou para a real? Será que
isso dá certo e ganho dinheiro?”

Se você estivesse de frente comigo, qual pergunta me faria?
Um entregador de delivery veio deixar comida aqui em casa,
me reconheceu e perguntou: “Cara, é verdade?” E eu respondi:
“É! Mas você precisa acreditar, em primeiro lugar". Sei que
muitas vezes parece bom demais para ser verdade,
principalmente quando você vê os resultados, resultados altos:
R$6.000, R$10.000, R$12.000, eu ganhando hoje R$63.000.

Que é possível é, agora, como será possível para você, é isso
que vamos trabalhar nas próximas semanas.

Estratégia é o primeiro passo, essa é a verdadeira máquina
para você ganhar dinheiro: é ter uma estratégia que você
confia e na qual você consegue aplicar quase que de olhos
fechados; inclusive, uma estratégia que eu gosto muito se
chama fórmula 3x3. 



Vitinho é estagiário aqui na empresa, ele tem 20 anos e conta
um pouco como nos conhecemos. “Nos conhecemos no
aniversário de uma amiga em comum, aí trocamos uma ideia e
na hora de ir embora, vi o Suriel entrando em uma Porsche
azul e fiquei pensando que ele era filho de deputado, de gente
famosa, aí trocando ideia com um amigo, ele falou que ele
trabalhava na bolsa de valores. Eu sempre conheci médicos,
advogados, artistas, porém não conhecia ninguém que
trabalhasse na bolsa, era uma realidade muito distante para
mim, achava que era coisa de filme de Wall Street, as cenas
onde vemos pessoas negociando. Comecei a segui-lo no
instagram, troquei uma ideia, e ele falou que ensinava sobre
mercado financeiro, e o que mais me chamou a atenção foi
que aquilo era acessível para mim, mesmo novo, com pouco
capital, foi quando decido entrar no mercado financeiro e
começar a fazer minhas operações."
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E conta como foi sua jornada no começo. “No início, eu adquiri
o ‘mestres dos candles 3.0’ e confesso que tive muitos
problemas para criar conta na corretora e acabou que pela
facilidade e atração, fui pro mercado de opções binárias e
acabei me ferrando perdi um dinheiro; comecei a operar o
mercado FOREX, por uma questão de trabalho, mas depois de
tudo decidi o conselho do Suriel, parar de ser insistente naquilo
ali e parti para o mercado da B3, no meio de 2020 e
aproximadamente há 6 meses, venho tendo resultados
positivos”. E quanto você ganhou hoje? "Hoje foi
aproximadamente R$180 no índice”.

Quantos anos você tem? “20 anos”. 20 anos e zoamos mais
cedo na call de fechamento, todo dia temos essa call ao vivo,
com a galera da mentoria Trader de Elite, fazendo a galera
ganhar dinheiro, mostrando o caminho das pedras. E no meio
da call o Vitinho solta uma pérola: “Eu tô ganhando mais
dinheiro no day trade, do que aqui, como estagiário!”. 

Moral da história: dá para ganhar dinheiro , mas faça as coisas
do jeito certo, para que você consiga ter tranquilidade na hora
de operar. Vitinho aí, com 20 anos, ganhando mais que o
próprio salário dele. O que você faz para ganhar dinheiro? Você
precisa ter uma boa estratégia, e quando estamos focando em
day trade, estratégia é o que faz toda diferença pra gente. 

Só que ainda existem dois ingredientes que são ainda
fundamentais para que possamos ter uma maior certeza que
vamos ganhar dinheiro. Sem esses dois ingredientes, mesmo
com uma boa estratégia, vai ficar muito difícil. Sem eles, não
importa se você está utilizando uma estratégia com 80% de
acerto, será muito difícil ganhar dinheiro com consistência no
mercado financeiro. 

19



Já devo ter contado que moro no Rio de Janeiro, e faz uns três
meses que comprei um carro meio caro, e ele não era blindado;
eu sempre comprei carro blindado, -com exceção da Porsche
azul- e depois de um mês um mandei blindar, porque tenho
noção que eu moro em uma cidade violenta e que estava
dirigindo em um carro que custa mais de dois milhões de reais.
Logo, eu queria uma segurança, então mandei blindar.

O mercado financeiro oferece risco para as pessoas, você está
exposto a isso cada vez que abre a plataforma, cada vez que
você clica no botão para comprar ou vender, está exposto a
isso. E como se blindar e fechar contra perdas usando
gerenciamento, é nossa blindagem de trade. Aliado ao
gerenciamento, fazemos um bloco de trades; no mercado,
principalmente no day trade, falamos sobre consistência, só
que as pessoas não sabem muito bem como funciona a
consistência. 

Eu estava na aula de call de fechamento, estava falando como
realmente funciona a consistência, o pessoal vincula
consistência a ter lucros, quando falamos de consistência
estamos falando diretamente de lucro, focando isso. Mas na
verdade,a consistência vem antes disso, vem em você aplicar
consistentemente a estratégia; então o princípio da
consistência é você ser consistente na aplicação da estratégia,
porque o que acontece na maioria das vezes, se você é como
eu era no início: você descobre uma estratégia, aí vai lá e aplica
e dá gain, ‘deu certo’, no outro dia acontece de novo e no
terceiro dia você aplica e gain novamente. Só que no quarto dia
você toma um loss, e fica meio chateado, começa olhar no
youtube, ‘se eu tivesse colocado isso aqui’, começa a florear… no
quinto dia toma outro loss e diz que a estratégia não é
consistente. E daí você para de aplicar a estratégia.
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A primeira coisa de consistência é a seguinte: todas as
estratégias que eu estiver entregando até o final de maio, você
precisa aplicar consistentemente, não faz num dia e abandona
no ouro, porque assim faremos o bloco de trades. Para você
saber se a estratégia é consistente ou não, se vai trazer mais
lucros que prejuízos, você tem que fazer isso. Fazer uma
sequência de trades, aplicando exatamente a mesma coisa,
para que você saiba se aquele seu método está dando certo,
aconselho por volta de 10 trades; então quando eu te ensinar a
estratégia para você ganhar dinheiro, quero que faça 10 trades
iguais, seguindo a risca exatamente como vou te mostrar e
você verá que ela é consistente.

E caso você conheça outra estratégia, para descobrir se ela é
consistente ou não, aplica por 10 vezes, para ter uma noção se
aquilo dará certo ou não. Logo, a consistência começa de você
em primeiro lugar, que do dinheiro em si.

Dito isso tudo, te mostrei nosso itinerário nessas aulas, as 9
máquinas, entre elas o day trade, eu até poderia acrescentar
uma décima, mas não recomendo de jeito nenhum, que são as
opções binárias. O day trade será nossa alavanca, com pouco
dinheiro, para aí fazermos outras fontes de rendas. Depois
disso, temos as peças, que são basicamente três: corretora, é
impossível que façamos qualquer investimento se não
tivermos uma, aqui no Brasil são 5: XP, Clear, Rico, Modal, Toro.
A segunda peça é uma plataforma e no Brasil são: Profitcharts,
Trader Evolution e MetaTrader. Dito isto, são as duas principais
peças que precisamos, pois não conseguimos fazer trade sem
uma corretora e sem uma plataforma.
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 Depois disso, chega a principal peça de um trade de elite: o
gráfico. É através dele, que a gente ganha dinheiro o mercado
financeiro, e por sinal, foi aqui 50’05 que ganhei dinheiro, com o
mercado caindo, através de uma boa leitura e interpretação do
gráfico, que é a principal peça para ganhar dinheiro com day
trade, que tive esse lucro aqui 

Se você não sabe interpretar o gráfico da forma correta, vai
perder dinheiro, pois é em cima deles que nós montamos as
estratégias, encontramos as oportunidades, gratuito para
sempre nas plataformas.

Tudo é um passo a passo, se você não assistir tudo, de nada
adiantará, você não saberá como montar, pode faltar alguma
coisa. É importante você estar inscrito na ‘Semana do Ganho
Todo Dia”.

Gostou? Continue acompanhando nossas dicas para se tornar
um Trader de Elite!
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