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CONHEÇA NOSSO CURSO:

FORMAÇÃO DE TRADERS DE FOREX

Reformulamos o nosso consagrado curso de FOREX, tornando-o extremamente prático e abordando temas e detalhes
que apenas traders profissionais e experientes conhecem, voltado a que você ganhe consistência e disciplina nos seus
trades.

Para mais informações, acesse: http://escoladeoperadores.com.br/cursos/curso-forex/

CURSO DE FORMAÇÃO DE TRADERS DE FOREX PRESENCIAL - CONFIRMADO
*) DIAS 8 E 9 DE JULHO, DAS 9:00 AS 15:00 EM SÃO PAULO

USDCHF
Apresentamos o gráfico diário um pouco longo para demonstrar a importância do suporte 0.9544 em que o
Franco se encontra nesse momento. Na Análise Técnica sempre partimos do princípio que suportes históricos
e primários, como nesse caso, são importantes regiões de reversão de tendência de curto e médio prazo. Por
isso, iremos acompanhar o eventual rompimento da primeira resistência em 0.9615 para uma operação de
compra com alvo, nesse momento, em apenas uma correção. Portanto a nossa operação sugerida é:
*) Compra em 0.9620 com stop 0.9590 e limite 0.9690
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CONHEÇA O CURSO GRÁTIS DE FOREX DA ESCOLA DE OPERADORES: :
Comece a investir no mercado de Forex SEM NENHUM investimento inicial. Basta apenas se cadastrar e começar
os seus estudos IMEDIATAMENTE. Para mais detalhes, acesse: http://cursoforexgratis.com.br/

USDJPY
O gráfico de 4 horas mostra os preços em uma região de resistência compreendida pela linha horizontal
vermelha que foi um topo anterior, junto com a linha superior de um canal de baixa na qual a moeda se
encontra no longo prazo, todos da região do 112.45. Os preços já encontraram vendedores nas últimas 4
horas antes do fechamento e, caso rompa o ultimo suporte em 112.25 são altas as chances de um acentuado
movimento de queda. Com isso, iremos nos preparar para a seguinte operação:
*) Venda em 112.20 com stop 112.50 e limite 111.80

Veja o que nossos alunos pensam da gente
O curso presencial de Imersão em Forex da Escola de Operadores está sendo para mim um divisor de águas. Antes de fazer o
curso eu executava as minhas operações meio que como uma loteria, torcendo para que elas dessem certo. Após o curso, eu
consigo agora executar as minhas operações de maneira muito mais segura. E após aprender a fazer um gerenciamento de risco
eficiente, minhas perdas são sempre muito bem calculadas. Com isso, meu nível de acerto atual está em 70%!
Durante todo o curso são passados os mais importantes fundamentos técnicos, fundamentalistas, e dicas de como controlar o
emocional e negociar com a razão. O curso é ótimo! Eu recomendo.

Paulo César da Silva - São Paulo
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CONHEÇA NOSSO CURSO:

DAY TRADING BM&F DÓLAR E ÍNDICE

Você irá aprender as principais estratégias de trading com Tape Reading, mas também maximizamos a eficiência dela
juntando a Análise Técnica. Metodologia exclusiva e única da Escola de Operadores! OPERAMOS AO VIVO !

Para mais informações, acesse: http://escoladeoperadores.com.br/cursos/curso-day-trading/
Índice Futuro
Vemos que o índice estava em uma situação de topos e fundos descendentes, característica típica de uma
tendência de baixa, mas na sexta o fechamento ocorreu no topo anterior em 63.500 pontos, um ponto
relevante que pode indicar um rompimento dessa tendência de baixa e impulsionar os preços até o topo
anterior em 64.450. Por outro lado, uma resistência nessa região favorece uma operação de venda, por isso
vamos sugerir duas operações que são excludentes, ou seja, a abertura de uma implica no cancelamento da
outra:
*) Compra em 63.800 com stop 63.600 e limite 63.500 ou
*) Venda em 63.380 com stop 63.600 e limite 62.300

CURSO DE DAY TRADE EM DÓLAR E INDICE BMF – PRESENCIAL EM SP – 24 e 25 de Julho
Aprenda Analise Técnica e Tape Reading com a primeira escola de trading do Brasil
http://escoladeoperadores.com.br/cursos/curso-day-trading/
http://escoladeoperadores.com.br/sala-day-trade-bmf/
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Dólar Futuro
O Dólar tem claramente um viés de baixa após o rompimento, e eventual pullback a essa LTA (linha de
tendência de alta – pontilhada) na sessão de sexta conforme vemos no gráfico de 4 horas abaixo. Com isso,
esperamos na próxima semana que ele venha testar suportes em 3.300 e 3.289. Assim, iremos nos preparar
para o seguinte trade:
*) Venda em 3.320 com stop 3.330 e limites 3.302 e 3.289

A Escola de Operadores é uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro. Esta newsletter é de distribuição semanal gratuita.
Para recebê-la cadastre-se em nosso site. Todos os gráficos apresentados são diários. Ou seja, cada vela representa um dia útil.
Sobre Nós :
Antonio Montiel - Analista técnico credenciado pela CVM e operador de mercado com mais de 15 anos de experiência ministrando cursos e
palestras em toda América Latina, já tendo treinado mais de 5.000 operadores em toda a região durante os últimos anos como Especialista em
Analise Técnica e educador financeiro.
Alexandre Ragozzini Costa Fontes - Analista técnico e operador de mercado profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado
financeiro, sendo os 6 últimos anos em operações de Forex e Bovespa. Instrutor e palestrante internacional sobre temas de mercado financeiro.

DECLARAÇÃO: Todas as estratégias mencionadas aqui são puramente educacionais. Elas não constituem uma solicitação ou
recomendação real / efetiva de compra ou venda de ativos. Os mercados de ações e forex possuem riscos de perdas substanciais, e não se
adequam a qualquer investidor. Qualquer decisão de investimento baseada nas estratégias mencionadas aqui são exclusivamente de sua
responsabilidade. A Escola de Operadores é exclusivamente uma instituição de ensino, e não visa nenhum tipo de ganho através de
intermediações de operações financeiras de qualquer natureza.
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