


A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR DINHEIRO
COM DAY TRADE

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.



Por mais que as pessoas entendam qual a melhor estratégia e
saibam o que fazer para ter consistência, as pessoas ainda
fazem a mágica de perder dinheiro. Essa aula é definitiva, para
resolver isso de uma vez por todas: como você não perde e
como cresce o seu dinheiro com segurança e rapidez.

Para começarmos, temos que entender o que falamos nas
aulas anteriores. Hoje vou te mostrar quatro itens, quando você
aprende eles, é quase que impossível perder dinheiro no
mercado, e vou te mostrar e te provar que isso é verdade ao
longo dessa aula. 
Na primeira aula, falamos sobre uma estratégia que acontece
todo dia no mercado brasileiro, que é o GAP, aplicando do jeito
certo, começa a ter seus primeiros ganhos; mas quando você
começa a ter seus ganhos, pode acontecer de se deparar com
algumas perdas de dinheiro, e aí é que vem uma das coisas
principais do mercado financeiro.

Olá, seja muito bem vindo a terceira aula da Semana Ganhos
Todo Dia. Nessa aula quero te mostrar como aumentar seus
ganhos com consistência, se proteger contra perdas e tornar
quase impossível que você não viva de mercado financeiro.
Tenho te mostrado o passo a passo, mesmo com pouco
dinheiro para começar e tendo um objetivo em mente: viver de
Bolsa de Valores.
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Você fica atrás de consistência, você não quer mais ganhar
num dia e perder no outro, não quer ganhar em uma semana e
devolver tudo na outra, não quer ficar vários dias no positivo e
em um dia devolver todos os resultados. Isso é uma coisa que
todo iniciante passa.

Na segunda aula, te falei sobre consistência, que por sinal é
muito diferente de consistência de ganhos, tem relação com
aplicação da estratégia, seguir disciplinadamente o que eu te
ensinei nesses dias. E se você não assistiu as duas aulas, sugiro
que faça isso, para entender tudo o que eu ensinei.

A primeira coisa é a seguinte: com quanto você deve começar
no mercado para começar a ter ganhos significativos; o que eu
costumo dizer é que não importa o valor, mas sim, você fazer a
coisa certa. Digamos que você comece com R$200, esse valor
irá para o mercado, será movimentado e crescerá. Então e isso,
não precisa de muito dinheiro.

Com esses quatro itens você consegue ganhar dinheiro com
consistência, não perder dinheiro e conquistar sua liberdade
financeira. 
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A segunda coisa é como pegar o valor investido e fazer ele
crescer; é aí que entra a parte do conhecimento: o mercado
onde operamos, é o brasileiro, e o melhor ativo para se começar
é o do mini índice. Então quando vê abrir a conta na corretora e
começar a procurar o ativo para operar, será o mini índice, e
você precisa de R$50 para operar, já que ele se movimenta por
ponto, cada unidade dele são 125.000 pontos e cada ponto
equivale a R$0,20. 

Digamos então que você comprou uma unidade do mini
índice, de 125.000 pontos a R$50, entrando na operação no
lugar certo, suponhamos que o gráfico sobre para 125.100. Aí
você ganha 100 pontos, sabendo que cada ponto é R$0,20,
você tem um lucro de R$20; mas quando você fecha sua
operação, além dos R$20, os R$50 investidos, voltam para você,
somando R$70, mais os R$150, que sobraram quando você
tirou os primeiros R$50 para operar! É importante lembrar, que
sobre esses R$20, existem algumas taxas, e descontando elas,
você obtém R$16 aproximadamente.
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Só que o índice não movimenta apenas 100 pontos durante do
dia, ele movimenta da abertura até o fechamento, de 5 a 6 mil
pontos, e tenho inúmeros alunos que ganham entre 200 a 500
pontos por dia, conseguindo dobrar o investimento e você
também consegue, mas tudo isso só é possível entrando no
lugar certo, aplicar a estratégia que já ensinei nas aulas
anteriores.
Você não vai ganhar todo dia, algumas vezes que vai ter
prejuízo, tomar loss, porque não existe 100% de acerto, então
não tem como acertar sempre e aí vem a terceira coisa: como
você pode se blindar contra perdas e ganhar dinheiro mesmo
sem acertar sempre? É aí que entramos na parte de blindagem
de capital. Digamos que você tenha começado com R$200 e
vai operar no mini índice, como fazer para este valor
multiplicar, apesar dos prejuízos que você terá no caminho? É
através da blindagem de trade.

A blindagem de trade significa você saber onde posicionar seu
stop e seu alvo nas operações. Quando você vai fazer um trade,
existem três ordem que ficam na plataforma: uma ordem de
compra -que é minha ordem de entrada-, quando eu executar
essa ordem, comprando uma unidade do mini índice, significa
que eu acredito que o preço vai subir, se valorizar e vou ganhar
dinheiro nessa valorização do ativo.
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A blindagem nada mais é que saber limitar as operações do
jeito certo e, numa terminologia mais usada pelos traders, isto
se chama gerenciamento. Existe um jeito de gerenciamento
muito fácil de aprender e de aplicar, que é o gerenciamento
2x1. Te mostrei as ordens de alvo e stop, que é nosso lucro e o
nosso prejuízo respectivamente; se eu utilizar o 2x1, o meu alvo
tem que ser 2x maior que o meu stop. 
Exemplificando: para eu comprar uma unidade de mini índice,
tenho que ter no mínimo R$50 na corretora. Na hora que eu
comprar essa unidade, ela estando a 125.00 pontos, e eu
usando o gerenciamento 2x1, vou posicionar meu alvo em
125.200 e meu stop em 124.900.

Existem outras duas ordens, que estarão no mercado para me
proteger, para blindar contra perdas e uma delas é o alvo, que
significa meu lucro almejado. Você compra um mini índice a
125.000 e pode sair quando bater 125.100, que é seu alvo,
ganhando assim 100 pontos; você tem a liberdade de escolher
onde sair, de escolher seu lucro.
E também temos a ordem de stop, que é o nosso prejuízo
máximo de uma operação. Por exemplo: comprei a 125.00,
deixando R$50, e cai para 124.900, ou seja, estou perdendo os
R$20 da operação anterior. Eu posso limitar minha perda
também, limitando 124.900 como meu ponto de saída, zerar a
operação, aceito o prejuízo e saio ali do mercado.
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Se você aplicar isso aqui tudo, você pode perder mais do que
você ganha. Digamos que você perca 60% vezes e ganhe
apenas 40%, ainda assim será lucrativo. Vamos pegar aqueles
mesmos R$50 e digamos que você faça 10 trades: se estamos a
porcentagem de 60% perda e 40% ganho, são 6 trades errados
e 4 trades com lucro, mas utilizando o gerenciamento 2x1, as 6
vezes que eu errar nas operações, utilizando 200 de alvo e 100
de stop, terei tomado 600 pontos de prejuízo, mas nos 4 trades
certos, ganhando 200 pontos, terei 800. 

Nisso percebe-se ser 2x1 pois coloquei 200 pontos de alvo e 100
pontos de stop. Assim que você apertar o botão, já pode fazer
isso, travando sua ordem de alvo e sua ordem de stop.
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Se você ver isto, serão 800 positivos e 600 negativos, me
totalizando 200 pontos positivos, lembrando que cada ponto é
R$0,20, esses pontos me trarão R$40; estes R$40, serão
somados aos R$50 que investi, fazendo voltar para a corretora
quase o dobro do valor que comprei o ativo. Isso mesmo eu
perdendo mais que acertando; por esse motivo, o
gerenciamento 2x1 é lucrativo. Então blindagem de trade é
importantíssimo para você conseguir ganhar mais dinheiro.

Agora o quarto item, na minha opinião o mais doido e o mais
legal de fazer é você começar a diversificar os seus ganhos.
Todos aqui querem ganhar dinheiro com day trade, mas chega
uma hora que você ganha tanto dinheiro assim, ganha tanta
consistência aplicando todos esses passos, que você quer dar
uma diversificada. Você pode pegar uma quantidade de
dinheiro e investir em outras formas, inclusive, algumas delas
você trabalhando 15 minutos por semana, consegue ganhar
muito dinheiro, que é o caso do swing trade.
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Diversificar seus ganhos é, depois de dominar o day trade, é ir
para outras fontes, ganhar dinheiro de outras formas, que são
as 9 fontes de renda do Trader de Elite e é o que se aprende
dentro da mentoria;  e começar a ganhar em dólar, swing
trade, buy and hold, criptomoedas, entre outros. E é assim que
você alcança a liberdade financeira, já que o milionário não
depende apenas de uma fonte de renda, e assim também é o
Trader de Elite.

Gostou? Compartilhe com seus amigos para que eles também
possam começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro

hoje mesmo!
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QUER APRENDER ISSO EM UMA 
VÍDEO AULA? ENTÃO APONTE SUA 
CÂMERA PARA O QR CODE ABAIXO:
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