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CONHEÇA NOSSO CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO DE TRADERS DE FOREX
Depois muitos anos, decidimos reformular 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/
USDJPY – LTB como Resistência
Verificamos no gráfico diário os seguintes fatores que favorecem a continuação da força atual dos
vendedores até pelo menos 107,81:
*) O Falso Rompimento (ver círculo) da significativa LTB – Linha de Tendência de Baixa, e:
*) A Divergência de Baixa no indicador MACD (ver setas para essa divergência).
O mais conservador é esperar um rompimento, que pode ser no H1, abaixo da nossa MME – Média Móvel
Exponencial lenta para 62 períodos de cor vermelha, que agora este em 108,77, e que também irá romper a
LTA – Linha de Tendência de Alta de curto-prazo de cor azul. Assim vamos buscar as seguintes
oportunidades:
*) Venda 109,61, com Stop em 110,31, e Limite em 108,11
*) Venda 108,81, com Stop em 109,31, e mesmo Limite em 108,11.

LIVRO FOREX – APRENDA A INVESTIR DE MANEIRA RESPONSÁVEL, COMO UM PROFISSIONAL
O nosso livro é considerado a maior e melhor literatura para o mercado de Forex em língua portuguesa. Para mais

detalhes e aonde adquirir o seu, acesse: http://escoladeoperadores.com.br/produtos/livro-forex/
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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/

USDCHF – Momento de Baixa até pelo menos 0,9778
A significativa zona de resistência em 1,0040 identificada pela linha horizontal preta, favorece a
continuação da força atual dos vendedores até pelo menos a nossa MME – Média Móvel Exponencial
Lenta para 62 períodos de cor vermelha. E o movimento de baixa do MACD, se distanciando cada vez
mais da sua Linha de Sinal vermelha (ver setas, e você pode ver isso pelo histograma), também favorece
os vendedores. Assim vamos buscar a seguinte oportunidade:
*) Venda 0,9919, com Stop em 0,9971, e Limite em 0,9811.

Veja o que nossos alunos de FOREX pensam da gente
Realizei o Curso Formação de Traders de Forex – Presencial. Parabenizo os
instrutores Alexandre Ragozzini e Antonio Montiel. Excelentes como profissionais e
como pessoas. A didática é perfeita. Com a opção de fazer o curso de Forex grátis
online antes, o aproveitamento no curso presencial é fantástico. Desde o primeiro dia
após o encerramento já estou com a minha conta DEMO aberta, aplicando as técnicas
ensinadas, aproveitando as dicas do grupo no Face e da Newsletter. Estou satisfeito
com os resultados obtidos. Recomendo!
Carlos Augusto dos Santos - Itajaí/SC

DEPOIMENTOS GRAVADOS
http://escoladeoperadores.com.br/sobrenos/about/depoimentos-gravados/
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CONHEÇA O NOSSO CURSO PRÁTICO DE 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!

Para mais informações, acesse: http://escoladeoperadores.com.br/cursos/curso-day-trading/
Dólar Futuro. Momento de Baixa
O Falso Rompimento (ver círculo) da LTA – Linha de Tendência de Alta de cor preta que atuava como resistência
no gráfico intradiário de 01 hora (H1), mantem a nossa percepção de baixa até pelo menos 3.578,00 (ver linha
horizontal azul). Assim, logo na 2ª. Feira, vamos buscar oportunidades de Venda, sempre que os preços se
mantiverem abaixo do Ajuste em 3.670,50, e principalmente da LTA de curto-prazo de cor azul, com primeiro Limite
em 3.620,00. Novas vendas apenas abaixo de 3.618,00, até pelo menos 3.580,00. Compras APENAS acima de
3.680,00.

Veja o que nossos alunos de DAY TRADING BM&F pensam da gente
Participei do Curso de Day Trading BM&F da Escola De Operadores, e considero o curso um marco
para meu início. O curso tem um conteúdo grande e agrega valor para nosso conhecimento. O fato
de poder repetir o curso gratuitamente diferencia a Escola de Operadores dos demais. Os professores
Alexandre Ragozzini e Antonio Montiel são pessoas de muito conhecimento, são super acessíveis
e atenciosos, todas as dicas e a educação financeira responsável passados por eles me deu um norte
e tenho certeza que seguindo seus ensinamentos e dicas o sucesso ficará mais próximo, e como eles
sempre falam no curso um degrau de cada vez, com responsabilidade e DISCIPLINA se chega lá.
Muito obrigada pela atenção.

Juliana de Sousa Braz – São Paulo/SP

CONHEÇA AS NOSSAS TURMAS
http://escoladeoperadores.com.br/sobrenos/about/turmas/
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CONHEÇA O CURSO GRÁTIS DE BM&F DA ESCOLA DE OPERADORES
Inicie os seus estudos no mercado de futuros BM&F SEM NENHUM investimento inicial. Basta apenas se cadastrar
e começar os seus estudos IMEDIATAMENTE. Para mais detalhes, acesse:

http://www.cursodaytradegratis.com.br/
Índice Bovespa Futuro – Momento de Baixa
O efetivo rompimento (ver seta) da Linha Inferior (suporte) do Canal de Baixa identificado pelas linhas
pretas no gráfico diário, mantem a nossa percepção de baixa até pelo menos o nosso Limite Projetado em
77.200 (ver linhas azuis para projeção do Limite). Assim vamos buscar oportunidades de Venda nas
resistências 80.100 e principalmente 80.600, até 78.800. E novas Vendas obviamente abaixo de 78.700, até
77.200.

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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