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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/
EURUSD – Momento de Alta
Postamos o gráfico diário com bastante histórico, para mostrar o efetivo rompimento (ver seta) da Linha
Superior (resistência) da significativa Cunha Descendente, o que favorece a continuação da força atual dos
compradores até pelo menos 1,1500. Com isso a oportunidade para esse par é:
*) Compra 1,1311, com Stop em 1,1251, e Limite em 1,1485.
Abaixo de 1,1241, esse momento de alta fica cancelado.

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/

USDCAD – Rompimento LTA
Aqui postamos o gráfico diário com bastante histórico, para mostrar o efetivo rompimento (ver seta) da
significativa LTA – Linha de Tendência de Alta, o que favorece a continuação da força atual dos
vendedores até pelo menos 1,3100. Assim a oportunidade para esse par é:
*) Venda 1,3309, com Stop em 1,3371, e Limite em 1,3131.

Veja o que nossos alunos de FOREX pensam da gente
Participamos do Curso Particular de Formação de Traders em Forex. Os professores
Antonio Montiel e Alexandre Ragozzino, possuem uma didática excelente. Em poucos
minutos de conversa, entenderam nossos principais interesses e desafios. Com muita
versatilidade, moldaram o curso de forma a acelerar nosso desenvolvimento.
Gostaríamos de agradecê-los não só por compartilhar o conhecimento de vocês, mas
também pelo alto nível de comprometimento com o aprendizado e desenvolvimento
dos alunos.

Alex e Vanessa Sasaki - São Paulo/SP
DEPOIMENTOS GRAVADOS
http://escoladeoperadores.com.br/sobrenos/about/depoimentosgravados/
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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, abaixo de 3.918,50
O efetivo rompimento (ver seta no gráfico diário) da significativa LTA – Linha de Tendência de Alta,
mantém a nossa percepção de baixa até pelo menos 3.781,00, principalmente enquanto os preços
continuarem abaixo de 3.910,00 e principalmente 3.918,50. Por isso são boas as oportunidades de Venda
abaixo do Preço de Ajuste em 3.875,00, até 3.845,00. Se isso ocorrer, são boas as Compras no primeiro
reteste de 3.845,00, até 3.854,00. E obviamente novas Vendas abaixo de 3.845,00, até 3.810,00. Agora,
acima de 3.895,00, a probabilidade de continuação da correção de alta até 3.910,00 é bastante alta.

Veja o que nossos alunos de DAY TRADING BM&F pensam da gente
Primeiramente, gostaria de agradecer A Escola de Operadores - os Profs. Alexandre
Ragozzino e Antonio Montiel, pela dedicação e profissionalismo em compartilhar seu
vasto conhecimento de mercado financeiro com seus alunos. No Curso Day Trade
BM&F – Dólar e Índice aprendemos a fazer a leitura perfeita da operação, unindo o
Tape Reading com a Análise Técnica, seja para operar contratos futuros de dólar ou
índice. Estou muito satisfeito com o investimento e recomendo o curso a todos que
querem ter sucesso nesse mercado.

Wanderley Ferreira de Souza – 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 – Potencial Tendência Lateral 98.210 / 95.730
O efetivo rompimento (ver seta) da importante LTB – Linha de Tendência de Baixa indicada no gráfico de
04 horas H4, mantém a nossa percepção de alta até pelo menos 100.700. Mas repare que a pausa indicada
pelo padrão de velas Enforcado, na zona de resistência em 98.210, indica alta probabilidade de os preços
se manterem, pelo menos no começo da semana, na curta Tendência Lateral entre 98.210 e 95.730. Por isso
são boas as oportunidades de Venda abaixo de 97.720, até os Limites 97.100 / 96.500 / 96.150. Compras
apenas acima de 98.644, até os Limites 99.600 / 100.700.

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 Ragozzino 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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