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APRESENTAÇÃO

Através desse E-book você vai aprender a
fazer as principais analises do mercado
financeiro hoje, vou te mostrar como faço
minhas análises desdá mais simples até a mais
complexa análise.
Lembrando que análise gráfica serve para
todos os tipos de mercado, BMF, FOREX,
CRIPTOMOEDAS e etc.

Então após a leitura de todo o conteúdo do ebook você vai conseguir fazer as suas
próprias análises e tomar suas próprias
decisões para compra ou venda em um
determinado ativo.

UM POUCO
SOBRE MIM

Como eu já disse meu nome é Julio Cesar e
tenho 23 anos e atuo no mercado financeiro a
5 anos. Conheci no mercado financeiro porque
eu precisava fazer uma renda extra e
pesquisei na internet "como ganhar dinheiro
pela internet"...
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... e descobri o mundo dos investimentos, e
dai para frente nunca parei de estudar.

Já operei diversos tipos de mercado, Forex,
Opções Binárias, Ações, Índices e etc. São 5
anos atuando no mercado financeiro, à um
pouco mais de 2 anos eu desenvolvi a Invista
Em Você, fruto de um sonho simples: "Ajudar
máximo de pessoas possível".

Hoje somos o maior perfil motivacional de
Traders no instagram da America latina.
Comecei o projeto sozinho e sem dinheiro, na
época viver de mercado financeiro era uma
meta distante.

Hoje após 5 longos anos de mercado, a Invista
em Você é uma empresa com mais de 10 mil
alunos como você, uma equipe de 5 pessoas,
que trabalham para oferecer o melhor
conteúdo para nossos alunos e seguidores.
Isso serve de inspiração para você que já
desistiu dos seus sonhos por algum motivo,
tudo é possível!
O objetivo desse e-book é te ajudar a
identificar os melhores momentos de comprar
ou vender um ativo no mercado financeiro e
por fim, ganhar dinheiro com isso!

INVISTA EM VOCÊ

MODULO 01
GRÁFICOS DE LINHA

Antes de tudo você precisa saber o que é um
gráfico, a basicamente temos 3 formas de
representar o gráfico de preços: gráfico de
Linhas, Barra e Candlestick.

GRÁFICOS DE LINHA: É bem mais fácil
representar o gráfico pelo gráfico de linhas.
O gráfico de linhas, é representado pelo preço
de fechamento, é um gráfico bem simples é
fácil de ser interpretado, muito fácil a sua
visualização.

Mas quando se trata de fazer operações, esse
gráfico não é muito utilizado e raramente você
vai ver alguém fazendo estudos com esse
gráfico é operando através dele, porque ele
fornece informações incompletas
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GRÁFICOS DE BARRA: Também existe outros
preços importante além do fechamento: preço
da abertura, o preço da máxima e o preço da
mínima do dia.
Além de diários, os períodos gráficos também
podem ser mensais, semanais e, ainda,
intradiários: de um, cinco, quinze, sessenta
minutos etc.
O traço à esquerda da barra vertical
representa o preço de abertura e o traço à
direita, o preço de fechamento; os extremos
da barra mostram os preços máximos e
mínimos atingidos.

Uma das formas de representa os 4 preços, é
por um gráfico de barras
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GRÁFICOS DE CANDLESTICK: O gráfico de
candlestick e formado por um corpo e por
sombras superiores e inferiores.

Como no gráfico de barras, cada candle
representa quatro preços: corpo representa os
preços de abertura e fechamento, enquanto
as sombras, os preços máximos e mínimos.
Na hora de você configurar uma plataforma de
investimentos você vai ter a opção de
escolher as cores dos candles.
O mais utilizado é o candle positivo da cor
verde e o candle negativo da cor vermelha,
mas isso não influenciará na sua tomada de
decisão na hora da operação.
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GRÁFICOS DE RENKO: Esse gráfico, é
desenvolvido por japoneses, só está voltado
para o movimento dos preços; o tempo e o
volume não estão incluídos.
A origem do nome vem da palavra japonesa
renga, que significa “tijolo”. Um gráfico de
renko é construído da seguinte forma: uma
vez ultrapassada a máxima ou a mínima do
tijolo anterior por um valor predefinido,
coloca-se um tijolo na próxima coluna.

Tijolos verdes são usados quando a direção
dos preços é para cima, e tijolos vermelhos,
quando a tendência é para baixo (essas são as
cores mais utilizadas hoje).

Sinais de compra e de venda são gerados
quando a cor do tijolo muda.
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Esse tipo de gráfico é bem efetivo para
identificar zonas - chaves de suporte e
resistência (falaremos sobre suporte e
resistência, mas a frente).

O grande problema desse tipo de gráfico
ocorre em uma zona cuja tendência não esteja
bem definida, o que produz um efeito
gangorra com vários sinais falsos de compra e
de venda, então é recomendado fazer um
estudo antes de fazer a compra ou a venda
quando ocorrer a troca de cor no gráfico de
renko, por causa dos falsos sinais.
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PERÍODOS GRÁFICOS
Uma das perguntas mais comuns que nos
fazem é: por qual tempo gráfico devemos
começar?

Em tese, devemos começar pelos períodos
mais longos e avançar para os mais curtos. Do
mensal para o semanal, depois para o diário;
em seguida, sucessivamente, para o de
minutos – 120, 60, 15, 5 e até 1 minuto.

Gráficos intradiario são mais utilizados em
ativos de mais liquides como opções e futuros,
que se pratica o day trader.
O Day trader nada mais é que a compra e
vende de um ativo no mesmo dia.

O mais importante é que a análise Gráfica é
válida para todos os períodos gráficos, curto,
médio e longo prazo.
Outro fator que influencia é a duração da
operação que você procura.
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Para posição de médio ou longo prazo, o ideal
é operar com gráfico diário ou semanal. Para
swing trade, que dura no máximo algumas
semanas, utilize o gráfico diário e o de 60
minutos.

Para daytrade, os de 60 a 15 minutos, e para
scalping, o de cinco a um minuto. Talvez você
não saiba o que é scalping ou swing trade, vou
te explicar:
Scalping: O Scalping é uma estratégia
operacional de day trading, são operações
muito curtas e rápidas.

Swing trade: O Swing trading é quando você
abre uma operação e fecha só depois de 1 dia
ou mais.

Então, se você abrir o gráfico de candlestick e
colocar no período gráfico de 5 minutos, isso
quer dizer que cada candlestick vai demorar 5
minutos para se formar.
Se fosse em um tempo gráfico diário, cada
candlestick demoraria a 1 dia para se forma.
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CONCEITOS BÁSICOS
DE TENDÊNCIAS
A tendência dos preços é a direção para a
qual o mercado está se movendo. O objetivo
principal do investidor que utiliza a análise
técnica é identificar uma tendência em seu
estágio inicial e tirar proveito dela para obter
lucro.

Em outras palavras, comprar barato e vender
caro. Em um gráfico, isso pode ser percebido
por meio do sentido dos topos e dos fundos
nos preços.
Essa tendência tem três direções: para cima,
para baixo e para o lado (esta última é
também chamada de zona de congestão de
preços).

Em uma tendência de alta, os preços alcançam
topos mais altos do que os anteriores, e os
novos fundos ficam acima dos antecedentes.
Em uma tendência de baixa, os preços
alcançam topos inferiores aos anteriores e os
novos fundos ficam abaixo dos precedentes.
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Em uma zona de congestão de preços, o
mercado parece enganar a todos, pois os
novos topos e fundos param mais ou menos
no mesmo nível. Ou seja, os preços oscilam
para cima e para baixo em uma zona de
preços lateral, com uma banda superior e uma
inferior.

CLASSIFICANDO
AS TENDÊNDIAS

TENDÊNDIA: Direção para a qual o mercado
está se movendo. Em um gráfico, a tendência
pode ser vista pela direção dos topos e
fundos.

TRÊS DIREÇÕES: Para cima, para baixo e para
o lado (ou zona de congestão).
Um investidor atento deve estar preparado
para diferenciar o mercado em tendência do
em zona de congestão, é bem mais fácil obter
lucro em um mercado que está em tendência
do que em um “de lado”.
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TENDÊNCIA DE ALTA

São fundos ascendentes, esses fundos são
chamados de suportes.

Na tendência de alta esse suporte (fundos)
sempre está cada vez mais alto, isso quer
dizer que os compradores estão superando os
vendedores, que estão dispostos a comprar a
preços cada vez mais altos.
E assim se sustenta a tendência de alta.
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TENDÊNCIA DE BAIXA

São topos descendentes, esses topos são
resistências.

Na tendência de baixa essas resistências
(topos) sempre estão cada vez mais baixos,
isso quer dizer que os vendedores estão
superando os compradores, que estão
dispostos a vender a preços cada vez mais
baixos.
E assim se sustenta a tendência de baixa
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LINHA DE TENDÊNCIA
DE ALTA (LTA)

No gráfico você pode desenhar uma linha de
tendência de alta ligando todos os fundos
(suportes) cada vez mais altos.

Pode começar a desenhar a partir de dois
fundos (suportes), depois de ter feito a ligação
do primeiro fundo com o segundo fundo, só
será confirmado a LTA com o toque de um
terceiro ponto de suporte
Nessa linha de tendência de alta, as melhores
operações são de compra, quando o preço se
aproxima da linha de tendência de alta (LTA) a
partir do 3° toque você já pode efetuar
compras quando o preço bater na LTA
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LINHA DE TENDÊNCIA
DE BAIXA (LTB)

No gráfico você pode desenhar uma linha de
tendência de baixa ligando todos os topos
(resistências) cada vez mais baixas.

Pode começar a desenhar a partir de dois
topos (resistências), depois de ter feito a
ligação do primeiro topo com o segundo topo,
só será confirmado a LTB com o toque de um
terceiro ponto de resistência.
Nessa linha de tendência de baixa, as
melhores operações são de venda, quando o
preço se aproxima da linha de tendência de
baixa (LTB) a partir do 3° toque você já pode
efetuar vendas quando o preço bater na LTB.
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Você deve ficar atento aos seguintes aspectos
quando for traçar as linhas de tendência:
1) Os pontos de referência usados não devem
ser muito próximos para que nos
certifiquemos de que estamos utilizando dois
movimentos de preço distintos.
2) A linha de tendência não deve ser muito
íngreme, pois essa situação indica um
desenvolvimento da tendência em um ritmo
muito acelerado que, normalmente, não é
sustentável.

Talvez a linha de tendência precise ser
retraçada uma ou mais vezes para se ajustar à
ação dos preços

TENDÊNCIA LATERAL
Quando você olhar para o gráfico e ver ele
lateral com topos e fundos no mesmo nível
horizontal, isso quer dizer que a tendência
esta lateral.

Isso quer dizer que a equilíbrio de pressão
compradora e vendedora, em que os preços
ficam naquela região horizontal
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Com essa tendência lateral (consolidação),
você tem oportunidade de fazer operações de
compra e de venda, compra quando chegar no
fundo (suporte) ou venda no topo (resistência)

CANAL DE ALTA
E DE BAIXA

Em várias ocasiões os preços se movimentam
para cima da linha de tendência de alta e
simultaneamente, para baixo de uma linha
paralela a ela, chamamos isso de canal.

O canal é uma variação da linha de tendência
bastante usada, pois, muitas vezes, os preços
oscilam entre duas linhas de tendência
paralelas.
As principais qualidades do canal estão em
auxiliar o investidor na definição de objetivos
de preço e no processo de “realização de
lucro”.

Canal de alta: O canal de alta se desenha
traçando-se uma linha de tendência de alta e
simultaneamente unindo-se os topos
ascendentes.
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Quando um canal de alta for visualizado é
interessante você comprar na LTA e realizar
os lucros na linha paralela de cima.

Canal de baixa: O canal de baixa se desenha
traçando-se uma linha de tendência de baixa e
simultaneamente unindo-se os fundos
descendentes.
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Quando um canal de baixa for visualizado é
interessante você vender na LTB e realizar os
lucros na linha paralela de baixo.

SUPORTE E
RESISTÊNCIA

No mercado temos os compradores e os
vendedores eles sempre estão em disputa,
mas quando os compradores predominam
temos a tendência de alta, e quando os
vendedores predominam temos a tendência
de baixa.
Quando está na tendência de alta e os
vendedores se tornam mais forte que os
compradores a tendência de alta termina.
Quando está na tendência de baixa e os
compradores se tornam mais forte que os
vendedores a tendência de baixa termina.

Suporte: O suporte é quando os preços estão
em queda é chega em certo ponto, os
compradores superam os vendedores é o
mercado começa a subir a partir daquele
ponto.
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O suporte é representado por uma região
horizontal, é traçada depois que outros fundos
anteriores foram formados

Resistência: A resistência é quando os preços
estão em alta é chega em certo ponto os
vendedores superam os compradores é o
mercado começa a cair a partir daquele ponto.
A resistência é representada por uma região
horizontal, é traçada depois que outros topos
anteriores foram formados.
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Reparem na imagem acima, que os preços
quando chegam em um determinado preço ele
desce novamente.
Então o melhor momento para vender é
quando ele chega nessa faixa de preço da
resistência

PADRÕES DE
CONTINUAÇÃO

Como o próprio nome diz, são padrões que se
formam durante a movimentação de uma
tendência.
De tempos em tempos, quando em tendência,
o preço de um ativo qualquer dá uma parada
para retomar o "fôlego" e depois continua
movimentando-se na direção em que vinha
movendo-se.
Essas interrupções momentâneas assumem
diferentes formas, geralmente denominadas
áreas de congestão, as principais são
triângulos.
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TRIÂNGULOS

São áreas de congestão cujos limites
superiores e inferiores convergem para a
direita. Para traçar um triângulo, são
necessários, pelo menos, quatro pontos de
retorno: dois de fundo e dois de topo.

Dependendo do seu ângulo, o triângulo pode
ser classificado em três tipos: simétrico, alta
ou baixa.
Há evidências de que os simétricos marcam
importantes reversões de mercado, mas
frequentemente eles apontam uma
continuação da tendência corrente.

Sem se importar se é continuação ou
reversão, a direção do próximo movimento só
poderá ser determinada por um rompimento
válido.
Triângulo de alta: Essa figura é reconhecida
quando se ver uma formação de uma linha de
tendência de alta (LTA) e uma resistência, a
partir disso identifica-se que o poder maior é
por parte dos compradores.
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Essa figura é altista, a confirmação dessa
figura e feita depois do corte da linha de
resistência. No triângulo ascendente, a linha
horizontal superior representa uma barreira
que impede que o ativo passe de certo nível.

É como se uma grande oferta de venda
tivesse sido colocada nesse ponto e levasse
algum tempo para ser executada, impedindo o
avanço do ativo.
Apesar de o preço não conseguir subir acima
desse nível, os fundos começam a atingir
valores cada vez mais altos que os anteriores.
Esses fundos mais altos indicam uma pressão
compradora crescente e dão um viés altista.
Além disso, você deve projetá-lo utilizando a
distância vertical da linha horizontal até o
ponto mais largo da reta da tendência que
forma o triângulo.
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O melhor momento para fazer as operações e
quando os preços batem na LTA aí você pode
fazer compras e realizar os lucros na
resistência (no topo do triângulo) ou depois do
rompimento da resistência do triângulo, você
pode fazer uma compra.
Triângulo de baixa: Essa figura é reconhecida
quando se ver uma formação de uma linha de
tendência de baixa (LTB) e um suporte, a
partir disso identifica se que o poder maior é
por parte dos vendedores.
Essa figura é baixista, a confirmação dessa
figura e feita depois do corte da linha de
suporte No triângulo descendente, a linha
horizontal inferior representa um suporte que
impede o ativo passar de certo nível.

É como se uma grande oferta de compra
tivesse sido colocada nesse ponto e houvesse
demorado algum tempo para ser executada,
impedindo a descida do ativo. Apesar de o
preço não conseguir descer desse nível, os
topos começam a atingir valores cada vez
mais baixos que os anteriores.
Esses topos mais baixos indicam uma pressão
vendedora crescente e dão um viés baixista

INVISTA EM VOCÊ

Triângulo de simétrico: O triângulo simétrico
não é igual ao triângulo de baixa e nem com
triângulo de alta, que vimos anteriormente, por
dois motivos.
1) Ele é formado por duas linhas de tendências
(LTB e LTA), não se utiliza linhas de suporte é
resistência.

2) No triângulo de alta e confirmado só depois
do rompimento da resistência no triangulo de
baixa e confirmado só depois do rompimento
do suporte. No triângulo simétrico é diferente,
ele pode ser confirmado quando romper a LTA
ou LTB.
Com essa figura você tem três formas de
operar, comprando quando bater na LTA, e
vendendo quando bater na LTB ou esperar o
rompimento.
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Rompendo a LTA você pode fazer uma venda
e rompendo a LTB você pode fazer uma
compra.

FIGURAS DE
REVERSÃO

Topo duplo: O topo duplo é caracterizado pelo
formato de “M”. Com isso é possível traçar
uma resistência e um suporte, lembrando que
o suporte e na parte de baixo e resistência na
parte de cima do topo duplo.
Quando romper o suporte a projeção da baixa
deve ser aproximadamente a distância entre o
topo e o fundo do topo duplo.
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Quanto mais tempo ele demorar para formar o
topo duplo, tornará mais significativo a figura
de reversão.
O melhor momento para vender é quando os
preços rompem o suporte do topo duplo,
quando romper você irá fazer uma venda

Fundo duplo: O fundo duplo é caracterizado
pelo formato de “W”. Com isso é possível
traçar uma resistência e um suporte,
lembrando que o suporte e na parte de baixo e
resistência na parte de cima do fundo duplo.
Quando romper a resistência a projeção da
alta deve ser aproximadamente a distância
entre o fundo e o topo do fundo duplo.
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Quanto mais tempo ele demorar para formar o
fundo duplo, tornará mais significativo a
figura.
O melhor momento para compra é quando os
preços rompem a resistência do fundo duplo,
quando romper você irá fazer uma compra.

O QUE É GAP?

O gap é um movimento no qual ocorre uma
descontinuidade dos preços: o preço sobe ou
desce deixando um intervalo onde não houve
negociações.
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Você alguma vez imaginou o que causa os
espaços gráficos e o que eles significam?

Para início de conversa, os espaços ou gaps
são áreas de preço nas quais não ocorreu
negociação alguma do ativo.

Normalmente ocorrem entre o fechamento do
mercado e a abertura do pregão seguinte.

Vários fatores podem causar esse movimento:
por exemplo, a divulgação de resultados após
o fechamento do mercado.
Se os resultados forem melhores que o
esperado, vários investidores podem colocar
ordens de compra, pressionando o preço de
abertura para cima do preço de fechamento
do dia anterior.
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RETÂNGULO

O retângulo é caracterizado por um suporte é
uma resistência aproximadamente horizontais
e paralelas.
Quando o mercado fica congestionado
provavelmente essa figura aparecera, o
retângulo significa movimento sem tendência
ou lateral.

Enquanto os preços ficam dentro do retângulo
nos limites estabelecidos de suporte e
resistência, os investidores mais agressivos
ficam girando parte das suas posições dentro
desse retângulo.
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CONTINUIDADE
DE TENDÊNCIA

Quando houver o rompimento de uma
resistência no retângulo em uma tendência de
alta, o movimento retorna à tendência
principal.
A pós o rompimento o mercado tem como
objetivo a distância que separa o suporte e a
resistência. Se o rompimento for para baixo
ela não pode ser representada como um
retângulo (figura de continuidade).

Pode ser interpretada como um topo duplo ou
triplo (veja figuras de reversão), que
configuram um padrão de reversão.
Retângulo de alta: Depois de identificar o
retângulo de alta podemos fazer compras no
suporte do retângulo porque a probabilidade
dele subir e muito grande.

Para saber qual é a projeção do retângulo de
alta é só pegar a perna 1 e projetar depois do
rompimento do retângulo, onde está a perna
2.
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Retângulo de baixa: Depois de identificar o
retângulo de baixa podemos fazer vendas na
resistência do retângulo porque a
probabilidade dele cair e muito grande.

Para saber qual é a projeção do retângulo de
baixa é só pegar a perna 1 e projetar depois do
rompimento do retângulo, onde está a perna
2.
Em vez de você fazer a projeção pegando a
perna 1 e projetando depois do rompimento do
retângulo, você também pode medir a
distância entre o topo é do fundo do
retângulo, e projetar para baixo.
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BANDEIRA E FLÂMULA
A Bandeira e a Flâmula são figuras que
indicam a continuidade de uma tendência.

Essas figuras são formadas por um breve
período de acomodação do preço, porque
depois que o preço faz essa pausa ele volta a
se movimentar em direção a da tendência
principal.

Essas figuras são formadas sempre na direção
contraria da tendência principal.

Bandeira: É formado por um pequeno canal de
tendência é caracterizado por linhas paralelas.
Na figura da Flâmula, as linhas são
convergentes.
Ambas as figuras são precedidas de longa
tendência que se parece com o mastro de
uma flâmula ou bandeira.

Quando o mercado volta para a tendência, ele
volta a realizar um movimento com o mesmo
tamanho que precedeu a figura (mastro).
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Depois que visualizar a bandeira de alta, você
deve esperar o rompimento do canal de baixa
para poder entrar comprado.
Para saber a projeção da bandeira de alta,
basta pegar a perna 1 e projetar no
rompimento do canal, onde está a perna 2.
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Depois que visualizar a bandeira de baixa,
você deve esperar o rompimento do canal de
alta para poder entrar vendido.
Para saber a projeção da bandeira de baixa,
basta pegar a perna 1 e projetar no
rompimento do canal, onde está a perna 2.

Flâmula: Essa figura tem linhas convergentes
que formam um triângulo, essa figura tem a
direção contraria a tendência principal.

A formação da flâmula é precedida de longa
tendência que acaba se tornando equivalente
ao Mastro da Flâmula.

Quando o mercado volta para a tendência, ele
volta a realizar um movimento com a mesma
amplitude do Mastro (perna 1).
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Quando você vizualizar uma flâmula de alta,
você pode comprar depois do rompimento da
flâmula.

Para você saber qual é a projeção da fâmula, e
só medir o tamanho do mastro (perna 1) e
depois projetar ela após o rompimento, onde
está a perna 2.

Quando você visualizar uma flâmula de baixa,
você pode vender depois do rompimento da
flâmula.

Para você saber qual é a projeção da fâmula, e
só medir o tamanho do mastro (perna 1) e
depois projetar ela após o rompimentoo, onde
está a perna 2.
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FIGURAS DE
REVERSÃO

O rompimento da Linha de Tendência é o
primeiro sinal de mudança de tendência, esse
fundamento faz parte dos princípios da Teoria
de Dow.
Muitas vezes, o rompimento da linha de
tendência é precedido por determinadas
formações que chamamos de figuras de
reversão.

Pode ser que essas figuras de reversão
sinalizem o início de um “mercado de lado”
(Tendência lateral), quando essa figura e
formado, não é necessário que o mercado
inicie uma tendência contraria ao movimento
principal.
Mas com a figura de reversão aumenta
significativamente a probabilidade de uma
reversão do movimento.

É fundamental identificar uma clara tendência
em curso (Condição necessária para ocorrer a
reversão) antes de verificar uma figura de
reversão
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OMBRO - CABEÇA
- OMBRO (OCO)

O rompimento da Linha de Tendência é o
primeiro sinal de mudança de tendência, esse
fundamento faz parte dos princípios da Teoria
de Dow.
Muitas vezes, o rompimento da linha de
tendência é precedido por determinadas
formações que chamamos de figuras de
reversão.

Pode ser que essas figuras de reversão
sinalizem o início de um “mercado de lado”
(Tendência lateral), quando essa figura e
formado, não é necessário que o mercado
inicie uma tendência contraria ao movimento
principal.
Mas com a figura de reversão aumenta
significativamente a probabilidade de uma
reversão do movimento
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(oco): Essa figura é caracterizada por
movimento sucessivos de topos e fundo
ascendentes, como qualquer outra figura de
reversão essa figura é um refinamento do
conceito de tendência.

Observe que até a formação da cabeça ( C ) a
tendência é de alta, a quebra da linha de
tendência (segundo fundo, no mesmo nível
que o anterior , e terceiro topo, inferior ao
topo anterior ) é o primeiro sinal de alerta.

Na formação do Ombro-Cabeça-Ombro (OCO)
você pode perceber que tem uma linha que
chamamos de linha do pescoço, para traçar
basta ligar os dois fundos, localizados entre os
ombros.
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O fator decisivo na definição do OCO é o
rompimento da linha do pescoço que a pois o
rompimento, dá origem a uma tendência de
baixa, após o rompimento você pode entrar
com uma venda.

Para você saber qual será a projeção do OCO,
basta medir a distância vertical entre a linha
do pescoço e o ponto máximo da cabeça,
projeta se a partir do ponto do rompimento da
linha do pescoço.

OMBRO - CABEÇA
- OMBRO INVERTIDO!
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Esse Ombro-Cabeça-Ombro (OCO), pode ser
invertido.

O (OCO) é formado primeiro por um topo, já o
Ombro-Cabeça-Ombro Invertido é formado
primeiro por um fundo. A linha do pescoço, é
traçado pelos topos da figura.

Quando a linha do pescoço for rompida
acontece a reversão de tendência, é a sua
projeção é determinada pela distância da linha
do pescoço até o extremo da cabeça.
Depois do rompimento você pode entrar com
uma compra.

PULL BACK

Sempre que um suporte é rompido ele vira
resistência e sempre que uma resistência é
rompida ela vira suporte.
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Pull back acontece quando o um suporte ou
uma resistência é rompida e depois o preço
volta para testar a região que foi rompida.

O exemplo das figuras acima também serve
para o rompimento do suporte. Se você quiser
entender melhor sobre essa análise adquira
agora o meu curso de análise gráfica.

Aproveite que estamos dando 50% de
desconto no curso para poucas pessoas tenho
um video especifico para te explicar o que é
pull back, uma das estrategias que eu mais
gosto

MÉDIAS MOVEIS

A média móvel é um importante indicador da
categoria dos rastreadores de tendência. Ela
mede o valor médio do preço e do volume.

Sua representação gráfica geralmente é feita
por meio de uma linha, que se movimenta a
cada novo dado recebido para cálculo.
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Eu uso as médias para me dar uma direção,
para eu entender para onde o mercado está
se movendo.

Depois de identificar para onde o mercado
está indo eu começo a procurar padrões onde
eu posso fazer as minhas operações.

Vamos supor que as médias estejam indicando
que o preço está subindo, com isso eu procuro
pontos como suporte, pullback, LTA e etc para
poder fazer as minhas compras.
Se o mercado subindo eu vou procurar só
efetuar compras e se ele estiver caindo eu vou
procurar só efetuar vendas.
E se ele estiver consolidado eu posso ver se o
mercado está fazendo o movimento de
retângulo de alta ou de baixa.
Vamos lá, agora vou te falar as médias que eu
uso hoje em dia para fazer as minhas
operaçõe.
Eu uso as médias 34, 72 e 200 exponencial.
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Cores das médias:
34 - Vermelha
72 - Amarela
200 - Azul

Quando o mercado está em têndencia de alta
e depois ele começa a cair se aproximando
das médias, é um momento bom de comprar.

Essa explicação também serve para o
mercado em tendência de baixa, se ele estiver
caindo e depois subir se aproximando da
médias, é um momento bom de vender.
Eu não opero apenas com as médias, eu uso
tudo que eu passei para você agora e as
médias, tudo junto! Vou dar um exemplo de
operação usando a análise gráfica junto com
as médias.
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Nessa situação, você pode comprar no
terceiro toque da LTA, as 3 médias são
importantes, e se o mercado está em
tendência de alta, as médias servem como
suporte e a média de 200 é a mais "forte" a
que respeita mais.

A ideia é fazer operações de compra usando
análise gráfica perto da média de 200, por
exemplo, compra em um suporte que logo
abaixo do suporte tenha a média de 200.

QUE TAL UMA
AULA PRÁTICA?

Clique no link para assistar uma aula prática
de 25 minutos sobre tudo que você viu aqui:
https://youtu.be/7Mm_xgh84oM
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