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GBPUSD – Cunha de Continuação    

 

Após um falso rompimento na linha inferior da cunha apresentada entre as linhas amarelas, a libra finalmente 

parece que tenta romper a LTB (linha de tendência de baixa) da figura, o que confirma o padrão de alta e de 

continuação de força da tendência dominante de alta. Assim, podemos ainda buscar a seguinte operação para 

aqueles que não aproveitaram o rompimento: 

 

*) Compra em 1.3060 com stop 1.2935 e limites 1.3143 / 1.3200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 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/ 

 

  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/ 
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USDJPY – Momento de baixa, mas sentindo suporte histórico   

O Iene Japonês está em uma forte tendência de baixa depois do rompimento da LTA (linha de tendência 

de alta – amarela) e está nesse momento em uma forte região de suporte histórico (linha horizontal 

vermelha) e deve abrir com isso uma correção nas próximas sessões. Apesar de ser um trade contra a 

tendência vigente, a nossa sugestão dessa semana possui uma boa probabilidade de sucesso devido ao 

afastamento muito alto dos preços em relação a suas medias moveis no gráfico diário apresentado. 

Portanto nossa sugestão é: 

 

*) Compra em 105.80 com stop 104.90 e limites 106.50 / 106.80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 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/ 

 

 

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 para a ação. 
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CONHEÇA AS NOSSAS TURMAS 
http://escoladeoperadores.com.br/sobrenos/about/turmas/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dólar Futuro. Início da correção – (analise 1 hora antes do fechamento)    

 

O Gráfico diário mostra a formação de duas velas de topo, uma estrela cadente na quinta e um doji na sexta, 

e podemos nos preparar para uma correção nas próximas sessões caso os preços percam a mínima de sexta 

em 4.618. Com isso, vemos vendas abaixo de 4.615 com bons olhos, buscando alvos em 4.595 / 4.550 / 

4.475. Acima da máxima histórica em 4.679 esse momento de baixa fica cancelado e os preços devem 

buscar novas máximas.    
 

  

 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/  
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É com muito prazer que faço esse depoimento. Participei da turma do Curso Prático de Day Trade BM&F 
- Dólar e Índice agora em Julho em São Paulo. O que tem pra se falar de dois professores de altíssima 

qualidade, de fácil didática e com um nível de conhecimento que supera todas as expectativas? Na 

verdade só tenho que agradecer.  A Escola de Operadores está de parabéns. Parabéns pela estrutura do 

curso, pelo local, pelo conhecimento oferecido e pela qualidade dos professores.  Minha jornada apenas 

começou, mas já adianto que seguirei com a Escola de Operadores. 
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Índice Bovespa Futuro – Em região de suporte- (analise 1 hora antes do fechamento)      

Apesar do gráfico de 4 horas mostrar uma forte pressão vendedora, os preços se encontram nesse momento 

em uma região de suporte ente os 97.600 e 96.700 pontos marcados no gráfico, e uma falha em romper essa 

região nas próximas sessões dá folego aos compradores para fechar o gap de sexta e ensaiar uma correção. 

Portanto, acima de 99.800 compras são indicadas buscando alvos em 100.600 / 103.000 pontos. Abaixo de 

96.700 os vendedores ganham força para continuar a tendência de queda e o momento de alta fica 

cancelado.  

 

 

 

 

 

 

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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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/  
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