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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 – (analise 1 hora antes do fechamento)
Semana passada mostramos que o Yen encontrou resistência em um topo histórico na região do 114.52 e
essa semana ele resolveu fazer um pullback bem devagar no ponto pivot mensal 112.94 (linha pontilhada)
e de lá retomou a sua tendência de queda e esperamos que ela continue. A perda do suporte atual em
112.65 é um ótimo gatilho para entrarmos nessa operação, e portanto sugerimos:
*) Venda em 112.60 com stop 113.05 e limite 111.40

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/

EURUSD – OCOI em formação (analise 1 hora antes do fechamento)
Vemos o Euro em uma região de suporte construindo ainda uma importante figura de reversão de
tendência conhecida como OCOI (ombro,cabeça,ombro invertido) conforme vemos através do gráfico
diário. Entendemos que ele ainda esta na construção do segundo, e a confirmação de nossa operação de
compra acontece apenas acima da linha do pescoço (linha azul pontilhada), e com isso esperamos a
operação:
*) Compra em 1.1480 com stop 1.1420 e limite 1.1700

Veja o que nossos alunos de FOREX pensam da gente
Realmente o Curso Prático de Forex foi muito bom, e agora estou me empenhando para colocá-lo em
prática. Ainda estou assimilando o que aprendi no curso e estou lendo o livro de Forex, o qual, acredito
que ajudará a concluir a base do conhecimento, para logo após sair do treinamento e partir pra ação.

Leandro Florentino da Silva - São Paulo/SP

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 – (analise 1 hora antes do fechamento)
Uma semana cheia de feriados no Brasil e EUA levou a um baixo volume e sem muita força para tirar os preços da
região de consolidação entre a resistência 3.840 (grifada em amarelo) e o suporte 3.740 e as coisas se encaminham
para vermos um teste dessa resistência na próxima semana. Um rompimento da resistência 3.840 confere viés de alta
no curto e médio prazo buscando alvos em 3.935 e 3.992, flertando novamento com a casa dos 4 reais. Por outro
lado, caso a resistência realmente funcione os preços voltam para a lateralizacao no médio prazo com viés de baixa
no curto, buscando alvos em 3.804 / 3.785 / 3.765 e 3.740.

Veja o que nossos alunos de DAY TRADING BM&F pensam da gente
Gostaria de agradecer aos traders Alexandre Ragozzini e Antonio Montiel pelo ótimo curso de Day Trade
em BM&F, agora em Novembro. As aulas foram muito práticas, com muitas dicas valiosas para o dia-adia! Já estou pondo tudo em prática e com consistência nos resultados.
André Zachary - Curitiba/PR

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 – (analise 1 hora antes do fechamento)
A falta de direção que podemos notar nas ultimas sessões no índice se deve ao fato dele estar nesse momento preso
dentro de um triangulo simétrico grifado em amarelo no gráfico diário. Apesar de toda pressão negativa, ele vai
encontrar suporte em 86.700 e 85.500 que podem segurar o movimento de queda. Abaixo de 85.500 ele perde o
suporte do triangulo e vem testar suportes de médio prazo em 84.500 e 83.300. Acima de 87.400 ele rompe o
triangulo e acima de 88.300 ganha viés de alta e força para testar as resistências históricas 89.700 e 90.500 pontos.

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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