


A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR DINHEIRO
COM DAY TRADE

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.



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?”

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!

Quando finalmente decidimos com qual começar, surgem
outras confusões e problemas. São os principais inimigos que
enfrentamos quando começamos. Vem comigo descobrir
nesse ebook.

OS 4 INIMIGOS DE UM DAY TRADER
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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 nos próximos ebooks.  

Gostou? Continue acompanhando nossas dicas para se tornar
um Trader de Elite!
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QUER APRENDER ISSO EM UMA 
VÍDEO AULA? ENTÃO APONTE SUA 
CÂMERA PARA O QR CODE ABAIXO:
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