


A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR DINHEIRO
COM DAY TRADE

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.



Pesquisando com um grupo de alunos e pessoas que me
acompanham pelo Instagram, perguntei: "quanto você
gostaria de bater de meta?” A resposta foi R$1000.

Um mês tem quatro semanas, logo, ganhando R$250 por
semana, você terá R$1000. A Bolsa de Valores funciona de
segunda a sexta, então você precisaria ter um lucro de R$50
por dia, para que você possa ganhar R$1000 de renda extra. 

GANHANDO MIL REAIS POR MÊS
 NO DAY TRADE

Todo mundo quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas
poucas pessoas sabem o que fazer para bater uma meta. Nesse
ebook, ou te mostra qual o primeiro passo: definir nossa meta.
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Para você operar com dois
contratos, teoricamente
você precisa ter o mínimo
de R$30 ou R$50 na sua
corretora, porque isso é a
margem que a corretora
exige para operar por
contrato: de R$15 a R$25,
para você operar com um
contrato.

Então, gerar R$1000 para quem é um Trader de Elite, para
quem entende o mercado profundamente, como se fosse um
sniper é extremamente fácil. 

Agora, se você está começando do zero, podemos começar
com uma meta de R$1000 e desmembrar essa meta por dia,
que te daria um retorno de R$50 reais por dia, você tem o
retorno desejado. Mas como você faz para ganhar isso?

Aqui no Brasil, você está fazendo um trade com dois
contratos, que é uma quantidade mínima para
iniciante, quem está começando com pouco
dinheiro.

Aqui no Brasil, você está fazendo um trade com dois
contratos, que é uma quantidade mínima para
iniciante, quem está começando com pouco
dinheiro.
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Então, na teoria, você precisa de R$50 para poder operar com
dois contratos. No entanto, eu não recomendo que você
comece com tão pouco dinheiro assim. Recomendaria que
você começasse com R$500, então, se você tá operando com
dois contratos e começando com R$500, você precisa fazer três
trades de 50 pontos, no ativo do mini índice, o melhor ativo.

Só que o índice durante o dia, movimenta por volta de 4.000
pontos, então se pegarmos todas as oscilações, -você já deve
ter visto um gráfico- o mercado ele sobe e desce durante o dia
inteiro. Se somarmos cada subida e cada descida, dará mais de
4.000 pontos; para você ganhar R$1.000/mês, precisa de
apenas 50 pontos.

Se você realmente conseguiu entender a estratégia e atingiu
50 pontos por dia, no final do mês, se estiver operando com
dois contratos, você terá um lucro de R$60 e isso no mês, te dá
um retorno de R$1.200, que é superior a sua meta. 

No mini índice, você
terá a oscilação de
R$0,20, ou seja, cada
ponto do índice que
você ganhar, te rende
R$0,20.
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A pessoa começa com R$1000, só que a ela começando do
zero, acha esse número muito distante, porém, quando se tem
uma meta, não deve-se focar na meta final, e sim na diária,
para ser capaz de ganhar R$50, é preciso: operar com dois
contratos, fazer três trades de 50 pontos e assim, ultrapassa os
R$1000.

Mas para que você consiga realizar tudo isso, é necessário
estratégia e planejamento, entender o mercado de forma
prática. 

Uma coisa importante de saber, é que existem várias metas,
que divergem de pessoa para pessoa e elas vão aumentando
conforme elas são batidas. É importante ter algo que você
possa mirar, para ir ao encontro do objetivo, mas
posteriormente, muitos traders profissionais acabam tirando
essa meta, acabam tendo um estilo de vida de um traders que
chegam no mercado, operam e ao final do mês conseguem
tirar um grande lucro.

Muitas vezes, uma pessoa pensa em meta, joga ela para cima;
outras vezes começa
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SEM META

 SEM META.



Então resumindo: se você quer ganhar R$1000 por mês, precisa
saber como chegar lá. Foque em uma meta por semana, no
caso, R$250; daí, foque em metas diárias, R$50 por dia,
operando com dois contratos, fazendo três trades de 50
pontos, no mini índice, por dia, você terá um retorno de
R$60/dia e no fim do mês R$1200, sendo um valor maior que
sua meta.
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QUER APRENDER ISSO EM UMA 
VÍDEO AULA? ENTÃO APONTE SUA 
CÂMERA PARA O QR CODE ABAIXO:



portstrader

portstrader

portstrader


