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                  📕 Sobre este livro  📕
Muitas luas atrás, quando o iPhone era 
apenas um brilho aos olhos de Steve Jobs, 
começamos a negociar moedas. À medida 
que a nossa jornada progredia, ficou ime-
diatamente óbvio que encontrar qualquer 
conselho útil sobre negociação para um 
iniciante era quase impossível. 😤 A falta de 
informações gerais era má, mas as coisas 
pioraram quando precisávamos de encon-
trar respostas específicas relacionadas com 
o forex. 😔

Quando conseguimos encontrar algo útil, o 
material focado no forex não tinha profun-
didade e muitas vezes estava espalhado 
pela Internet. Se quisesse aprender sobre 
alavancagem, estaria num site, enquanto 
as informações sobre os fundamentos do 
Forex estariam noutro e dicas úteis noutro 
lugar mais uma vez. 😢😠

Nós sabíamos que tinha de haver uma 
forma melhor de aprender Negociação 
de Forex. Assim, nós construímos.  💪

Agora temos o e-book gratuito "Negociação 
de Forex Para Iniciantes". 👏 Aqui encon-
tra absolutamente tudo o que precisa para 
começar a aprender a negociar moedas.

Fizemos a investigação para si, para 
ajudá-lo a encontrar o 🏆 Melhor 
Corretor de Forex em 2020. 🏆 
Comparamos taxa de perda, comissões, 
recurso de negociação social, atendimen-
to ao cliente, praticamente tudo. Fomos 
fundo, para que você não precise.

Este e-book foi criado com o único obje-
tivo de fornecer um recurso confiável e 
direto para que possa aprender todos os 
fundamentos da negociação de forex sem 
a necessidade de vasculhar as pesquisas 
do Google sem parar. 🙌

Não temos a pretensão de ter nenhuma 
dica mágica secreta sobre a negociação 
de Forex. Não vai ouvir ninguém a sugerir 
que vai ganhar um trilião de dólares por 
semana ou que vai comprar a sua ilha 
particular no próximo mês. Em vez disso, 
o que este livro oferece é um porto se-
guro para os negociantes iniciantes.

Prometemos que não há pretensões 
de dinheiro fácil nem santos graal aqui; 
apenas conselhos úteis, bem organizados 
e escritos de forma simples para ajudá-
lo a aprender o máximo possível sobre a 
negociação de forex. ✌

ANTES DE INVESTIR EM ALGO, INVISTA TEMPO 
PARA O PERCEBER 
/WARREN BUFFETT/

 💵

património líquido em tempo real
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Por que é que as pessoas ♥ Forex?

Comece com US$ 100
Até ao início dos anos 2000, não era possível nego-
ciar mercados cambiais com nada menos que US$ 
10 000. Ao contrário de outros mercados financeiros, 
pode negociar com quantias muito menores, como 
US$ 100. 💸 Mais e mais participantes estão a entrar 
no mercado cambial, permitindo que aproveite o seu 
capital e ganhe dinheiro com as flutuações no merca-
do cambial.

Trabalhe deitado numa cama de 
rede
Pode literalmente negociar nos mercados de forex 
enquanto toma uma bebida gelada e está deita-
do numa cama de rede. Tudo o que precisa para 
começar é um pouco de capital para negociar, um 
computador, um portátil ou smartphone 📱 e uma 
conexão à Internet. Decide quando deseja negociar 
e, portanto, o seu horário de trabalho.

Mesmo durante uma crise financeira, ainda pode 
ganhar dinheiro a negociar nos mercados cambiais. 
Qualquer oscilação na moeda pode ser aproveitada 
por pouco tempo ou muito tempo. Se um mercado é 
de alta ou de baixa, pode negociar de qualquer ma-
neira com o forex, ao contrário de ações ou outros 
instrumentos financeiros.

Pode assistir ao que os profissionais estão a fazer e 
observar os seus negócios com as negociações soci-
ais. A 💸 negociação social 💸permite que copie 
as estratégias de outros profissionais e pode ser muito 
benéfica para os principiantes, reduzindo a curva de 
aprendizagem. No passado, os negociadores contavam 
com análises técnicas e fundamentais, mas com a ne-
gociação social, pode usar sugestões de negociantes 
de sucesso para ganhar dinheiro com o forex. ✌

O mercado cambial é bastante simples em com-
paração com outros mercados financeiros. Com as 
ações, é necessário analisar os relatórios da em-
presa e escolher entre milhares de empresas para 
investir. No entanto, os mercados cambiais geral-
mente giram em torno de oito moedas, conhecidas 
como Principais (Majors). Simplificando, quanto 
melhor a economia de um país, melhor esperamos 
que a sua moeda tenha um bom desempenho.

Sem crise

Aprenda com Profissionais com 
negociação social

Regras fáceis
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Como negociar se é uma pessoa ocupada🏃

1  Escolha uma Plataforma
Mesmo se é iniciante no Forex, existem plataformas 
amigáveis   para iniciantes, como o 👉 eToro 👈 que 
oferecem uma oportunidade interessante: seguir os 
melhores negociantes e copiar as suas transações. 👍

2 Seguir os Principais Negociantes

Descubra os negociantes que deseja seguir e adicione 
à sua lista de observação. Visualize as estatísticas de 
desempenho anteriores, leia as atualizações de estado 
das suas estratégias, analise os resultados e comuni-
que com eles.

3 Copie as suas negociações
Se estiver satisfeito com os resultados e o estilo de 
negociação, poderá copiar as negociações com um 
clique de um botão.

4 Aprenda e Lucre

Agora pode relaxar e ver como os negociantes expe-
rientes fazem o trabalho por si. A sua tarefa é analisar 
cuidadosamente os resultados e aprender o máximo 
possível com as negociações. O objetivo final da ne-
gociação social é construir um portefólio dos melhores 
negociantes. Deve ter negociantes com apetite de 
risco diferente e várias moedas.

              ‼ Confira a lista de negociantes mais copiados AQUI‼  

👉 Se estiver demasiado ocupado para acompanhar as notícias e monitorizar os gráficos o dia 
todo, é possível participar na negociação de Forex de uma forma mais fácil e menos demorada. A 
negociação social permite que se conecte com negociantes experientes, veja as suas estatísticas 
de desempenho, discuta as suas ideias de negociação, aprenda com os seus erros e copie as 

suas estratégias de sucesso. Em essência, faz os profissionais trabalharem para si 👈
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O que é Alavancagem, Pip & Spread? 🤓

 ‼ De acordo com as novas medidas de intervenção da ESMA, as taxas de alavancagem 
só podem ser oferecidas entre uma margem de 2:1 e 30:1, dependendo do instrumento 

específico. ‼
        ▶ Consulte aqui o nosso artigo sobre a ESMA ◀

1 Alavancagem
A alavancagem, que representa um índice de margem de negociação, permite que os negoci-
antes tomem emprestada uma certa quantia de dinheiro que lhes permita negociar negócios 
muito maiores. Para além disso, a alavancagem permite negociar usando mais dinheiro do que 
tem na sua conta. Portanto, “alavanca” o saldo da sua conta para fazer uma negociação maior. 
As taxas de câmbio movem-se muito lentamente. Isto torna as transações pequenas fora de 
moda, pois retornam apenas pequenos lucros e perdas para cada alteração na taxa de pip. 
Portanto, alavancar ajuda a negociar negócios maiores, ampliando, assim, os seus lucros e 
perdas potenciais.

2 Pip
Na negociação de Forex, os corretores cotam a oferta e pedem o preço pelos pares de moe-
das. O lance é o preço que um negociante pode vender a moeda base, enquanto a pergunta 
é o preço em que ele pode comprar a moeda base. O spread refere-se à diferença entre os 
dois preços. Para além disso, é assim que os corretores “sem comissão” - aqueles que não 
cobram uma taxa separada pela transação dos negociantes - ganham o seu dinheiro.
O spread é medido em pips. A maioria dos pares de moedas - a moeda base e a cotação 
- tem um valor de pip igual a 0,0001. Por exemplo, faça a seguinte cotação; EUR/USD = 
1,1051/1,1053, o spread é 0,0002, o que equivale a 2 pips.

3 Spread
Na negociação de Forex, os corretores cotam a oferta e pedem o preço pelos pares de moe-
das. O lance é o preço que um negociante pode vender a moeda base, enquanto a pergunta é 
o preço em que ele pode comprar a moeda base. O spread refere-se à diferença entre os dois 
preços. Para além disso, é assim que os corretores “sem comissão” - aqueles que não cobram 
uma taxa separada pela transação dos negociantes - ganham o seu dinheiro.
O spread é medido em pips. A maioria dos pares de moedas - a moeda base e a cotação 
- tem um valor de pip igual a 0,0001. Por exemplo, faça a seguinte cotação; EUR/USD = 
1,1051/1,1053, o spread é 0,0002, o que equivale a 2 pips.
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O que é o Forex? Descubra Aqui!👇

ℹ No mercado cambial, US$ 
5,3 triliões são negociados dia-
riamente, tornando-o no maior e 
mais líquido mercado do mundo.

ℹ   O negócio de Forex ocorre entre 
duas moedas, porque uma moeda está 
a ser comprada e outra - vendida ao 
mesmo tempo

👉 Ponto (Pip)

A quarta unidade após o 
ponto decimal, que é a 
menor unidade de uma 
taxa de câmbio

👉 Spread

A diferença entre a cotação 
de venda e a cotação de 
compra (em pips)     
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Como ler pares de moedas? 🔊
As moedas são negociadas em pares, pois o seu valor é relativo um ao outro. A primeira moeda 
mostrada é a controladora em termos de pedido. Portanto, se vê EUR/USD, está sempre a es-
colher comprar ou vender a primeira moeda (Euro) contra a segunda moeda (dólar americano).

As PRINCIPAIS (MAJORS) são amplamente negocia-
das por iniciantes e profissionais. Isto ocorre porque 
têm mais liquidez, spreads mais baixos e a maior 
variedade de movimentos. Diferentemente das moedas 
pequenas, as principais são geralmente mais estáveis. 
As instituições económicas e políticas dessas nações 
são geralmente estabelecidas e previsíveis em com-
paração com outras nações.

AS CRUZADAS são qualquer par de moedas que não 
apresentam o dólar e não possuem um potencial de lu-
cro menor que as principais. Uma exposição excessiva 
ao dólar americano pode levar todos os seus negócios 
a seguirem a mesma direção, um grande problema se 
essa direção for contra si.

Os pares de moedas “EXÓTICOS” são menos nego-
ciados e muito mais caros para comprar ou vender. Não 
deixe o custo assustá-lo, porque muitos dos maiores 
negociantes de todos os tempos fizeram fortunas com 
produtos exóticos. Por exemplo, um dos cinco maiores 
negociadores de forex, George Soros obteve um lucro 
de US$ 800 milhões com a venda do Baht tailandês 
(THB) na crise asiática de 1997.
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A alavancagem na negociação de Forex tem tudo a ver com a entrada de capital emprestado nas 
transações. O dinheiro é emprestado de um corretor que age como um banco que oferece din-
heiro para investir, que neste caso é comprar moedas.

Siga as opções mostradas abaixo:

🅰 Alavancagem de 1:20
🅱 Alavancagem de 1:200

Como Funciona a Alavancagem? 🤔

Com uma taxa de negociação de mar-
gem (alavancagem) de 1:20, a opção A 
permite que um operador que investiu 
US$ 100 negocie com US$ 2 000. Para 
além disso, se o valor do pip mudar em 
+0,0030, o negociante obtém um lucro 
de US$ 6, aumentando o saldo na sua 
conta para US$ 106, resultando num 
ROI de 6%. Por outro lado, a opção B 
permite negociar com US$ 20 000 e ob-
tém um lucro de US$ 60. O saldo final do 
negociante na sua conta seria de US$ 
160 com um ROI de 60%. Isto mostra 
que quanto maior a sua alavancagem, 
maior a sua oportunidade de obter um 
ROI melhor.

‼ Dicas e avisos ao usar a Alavancagem ‼

⚠ Mantenha as suas perdas dentro de limites controláveis. Bem, os negociantes 
profissionais aconselham que não se deve arriscar todo o seu dinheiro numa transação. 
Para além disso, um negociante deve diversificar o seu risco, espalhando-o para cerca 
de 5% do seu depósito total por negociação. Em caso de perda, estes não serão apenas 
pequenos, mas também não sairão do controlo.

⚠ Use Ordens Stop-Loss (Parar-Perda) e outras paradas estratégicas. Os pedidos de 
stop loss aconselham o seu corretor a vender uma moeda quando atinge um determinado 
preço definido. Essas paradas funcionam 24 horas no mercado cambial, portanto, prote-
gendo a sua posição quando está desconectado do sistema. Para além disso, a parada 
estratégica limita as perdas e também protege os lucros.

⚠  Comece sempre devagar primeiro. Isto ajuda a criar a experiência e a confiança dos 
negociantes iniciantes nos seus primeiros dias de negociação. Depois de aprender os me-
andros da negociação de forex, considere aumentar a alavancagem.
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Quando Negociar em Forex? ⏰

Enquanto o mercado de Forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, as nego-
ciações nem sempre estão ativas durante todo esse tempo. Os lucros são obtidos na nego-
ciação de divisas quando os negociantes estão a fazer lances nos preços e o mercado está 
ativo. Portanto, é essencial que conheça as horas ⌚ e dias cruciais da negociação de forex 
quando os negociantes são o mais ativos.

Como um mercado global, o forex 
abrange vários fusos horários. Como 
resultado, deve estar ciente de três ses-
sões principais de negociação de forex; a 
sessão de Tóquio (ou asiática), a sessão 
de Londres (ou Europeia) e, finalmente, a 
sessão de Nova Iorque (ou americana).

Os horários de maior movimento são 
quando essas sessões se sobrepõem, 
por exemplo, nas primeiras horas da 
manhã em Londres, a sessão de ne-
gociação em Tóquio está a acabar. Os 
negociantes europeus estão a chegar 
às suas secretárias e a analisar e digerir 
informações da sessão de negociação 
asiática, portanto, às 6h (horário de 
Brasília) é um ótimo momento para fazer 
negócios - como diz o ditado, "o madru-
gador agarra o verme".

‼ A sessão de Londres é geralmente a 
mais ativa e, à tarde, sobrepõe-se com 
a abertura da sessão de Nova Iorque ou 
Americana, para que haja boas oportuni-
dades para negociar forex e obter lucro. 
‼

Os negociantes experientes consideraram 
as 10h (EST) o melhor momento para ne-
gociar nos mercados cambiais, pois durante 
esse período, negociantes de Londres e 
Europa estão a preparar-se para fechar as 
suas posições e negociantes estão a prepa-
rar-se para fazer uma mudança na sessão 
americana. À medida que o foco muda 
da Europa para os EUA, geralmente cria 
grandes oscilações nos preços da moeda, 
abrindo oportunidades para o lucro.
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A melhor época da semana para negociar em 
Forex

Investigações descobriram que os maiores movimentos em quatro dos principais pares de 
moedas - EUR/USD, GBP/USD, USD\JPY e USD/CHF - são observados às terças e quar-
tas-feiras. Estes dias geralmente mostram os maiores movimentos em moedas, já que os prin-
cipais lançamentos de dados relacionados com a economia são geralmente divulgados nesses 
dias.

As sextas-feiras também são movimentadas, mas apenas até às 12h. Durante a segunda 
metade da sexta-feira, os movimentos costumam ser imprevisíveis, uma vez que grandes ban-
cos, fundos de hedge e instituições financeiras fecham algumas das suas posições por razões 
de segurança no fim de semana.

DOWNLOAD
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⛔ Feriados

⛔ Tardes de Sexta-feira e Fins de 

semana

⛔ Fim de dezembro

⛔ Quando estiver Irritado ou Frus-
trado

⛔  Sessões Asiáticas

⛔ Lançamento de Eventos de Notí-

cias

⛔ Horário de Fecho do Mercado

⛔ Durante a noite

C  Quando NÃO negociar em Forex? D 
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O que são Touros e Ursos em
Forex? 🐻

Acha que uma moeda vai cair
Vende a moeda
Toma uma posição CURTA  

Vous pensez qu'une monnaie va 
MONTER  Vous  ACHETEZ  la 
monnaie 
Vous ouvrez une position LONGA

Quand vous ACHETEZ, on dit 
que vous êtes HAUSSIER

Quand vous VENDEZ, on dit 
que vous êtes BAISSIER

                   💵 No Mercado de Forex, pode VENDER ou COMPRAR moedas  💵

      Vela de baixa        Vela de alta

Tendência de baixa    Tendência de alta
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Como Ler Gráficos em Forex? 📈 

Vamos ver os três tipos de gráficos cambiais mais populares: gráfico de linhas, gráfico de barras 
e gráfico de velas.

1 Gráfico de Linhas
É o mais básico de todos os gráficos de forex. É 
criado simplesmente ligando os pontos de dados 
que representam os preços de fecho de deter-
minados períodos com uma linha. Embora não 
inclua preços iniciais, altos e baixos, o gráfico de 
linhas pode dar ao negociante uma ideia de como 
o preço de uma moeda mudou ao longo de um 
determinado período de tempo. Portanto, podem 
acompanhar os seus preços de fecho com pre-
cisão.

3 Gráfico de Velas
São os gráficos mais populares entre os negoci-
antes de Forex. Estes gráficos são semelhantes 
aos gráficos de barras, apenas por apresentarem 
as informações de preço num formato gráfico 
esteticamente agradável. Também se concentra 
mais nos preços de abertura e fecho do período 
de negociação.
Para além disso, diferentemente do gráfico de 
linhas, que mostra os preços de fecho, este ma-
peia os preços de abertura, alta, baixa e fecho 
de um par de moedas ao longo de cada período 
usando “velas”. A altura da vela representa o 
mais alto-mais baixo desse período, enquanto a 
sua largura mostra a diferença entre os preços 
de abertura e de fecho.

2  Gráfico de Barras
Diferentemente do gráfico de linhas, o gráfico de 
barras não só mostra os preços de fecho, mas 
também mostra os preços de abertura, alto e baixo 
de um determinado período. O gráfico é compos-
to por um traço direito e esquerdo, que mostra os 
preços de fecho e abertura, respetivamente, e uma 
barra vertical que mostra os preços baixos e altos 
da moeda (faixa de negociação). Também são 
chamados de gráficos OHLC em referência aos 
valores Open, High, Low and Close (Aberto, Alto, 
Baixo e Fechado) da moeda em consideração.
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* Para uma ótima relação risco-recompensa, recomenda-se investir pelo menos US$ 300

** Graças aos novos regulamentos europeus que entraram em vigor a partir de 1 de agosto de 
2018, os corretores europeus exigiram mostrar qual é a percentagem de clientes que perdem.

** Os corretores atualizam as informações da Taxa Perdida a cada 3 meses. Para ver as infor-
mações mais recentes, consulte o nosso artigo atualizado regularmente: https://financeillustrat-
ed.com/trending-forex/best-forex-brokers/

 

Corretor Depósito
Min.*

Máx. Alavanca-
gem

Negociação 
Social

$200 1:30 ✅   VISITAR

$100 1:30 ❎   VISITAR

 
$100 1:30 ❎   VISITAR

$100 1:30 ✅   VISITAR

$500 1:500 ❎   VISITAR

Taxa Perdida 
12 meses **

66.5%

80%

77%

82%

A Nossa 
Revisão em 
Vídeo

bientôt-
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Os 20 PRINCIPAIS Termos da 
Negociação em Forex 🏅

👉 Alcunhas das moedas 👈
✔ Moeda Única - EUR (Euro)
✔ Loonie - CAD (Dólar canadiano)
✔ Swissie - CHF (Franco suíço)
✔ Aussie - AUD (Dólar australiano)
✔ Kiwi - NZD (Dólar da Nova Zelândia)
✔ Greenback, Buck - USD (Dólar americano)
✔ Sterling, Pound sterling - GBP (Libra esterlina)

👉 Pares de moedas 👈
✔ Cabo - GBP/USD (Libra esterlina / Dólar 
americano)
✔ Ninja - USD/JPY (Dólar americano / Iene 
japonês)
✔ Fibra - EUR/USD (Euro / Dólar americano)
✔ Chunnel - EUR/GBP (Euro / Libra esterli-
na)
✔ Yuppy - EUR/JPY (Euro / Iene japonês)
✔ Barnie - USD/RUB (Dólar americano / 
Rublo Russo)

    👉 Frases populares 👈
✔ Going Long (Comprar) - Abertura de 
uma negociação de alta (compra)
✔ Going Short (Vender) – Abertura de 
uma negociação de baixa (venda)
✔ Cutting Short (Diminuir) - Fechar cedo 
uma posição perdida
✔ Plunging (Mergulhar) - Um preço que 
está a afundar ou a cair em relação ao 
valor anterior
✔ Currency rallying (Recuperação de 
moeda) - Um preço que recupera após um 
período do seu declínio 
✔ Position Trading (Negociação da 
Posição) - Negocie com grandes perdas 
por vários meses a anos, sem se preocu-
par muito com movimentos de curto prazo 
nos preços dos ativos

👉 Exemplos de notícias da Bloomberg 👈
✔ USD/CAD - BOC apaziguador fere o 
loonie - o Banco do Canadá regista um 
corte na taxa de juros, portanto, o dólar 
canadiano deprecia em relação ao dólar 
americano
✔ AUD/USD – O relatório de emprego 
estragou o rally - Relatório de emprego 
mau da Austrália interrompeu a recente 
tendência de alta do AUD/USD
✔ NZD/USD - Sinais de recuperação 
para a montanha russa kiwi - O dólar da 
Nova Zelândia recupera em relação ao 
dólar americano após uma queda prolon-
gada da taxa de câmbio.

Decodificar os termos mais comuns usados no forex vai acelerar a sua compreensão do 
mundo das moedas   💪
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👉 Pares de moedas 👈

👉 Exemplos de notícias da Bloomberg 👈

O que Move o Mercado de Forex?🤔

Política  Economia Bancos Centrais Desastres
Naturais

👉 Declarações Públicas
👉 Mudança de Fun-
cionários
👉 Estabilidade dos gov-
ernos

👉 PIB, inflação, dívida
👉 Montantes de vendas
👉 Interesse dos investi-
dores

👉 Circulação Financeira
👉 Taxas de Juros
👉 Fundos de Reserva 
Obrigatórios

👉 Furacões
👉 Terramotos
👉 Inundações

💸 No gráfico abaixo, pode ver como a libra esterlina caiu por causa dos eventos relacionados 
com o Brexit. Esta foi uma grande oportunidade de ganhar dinheiro ao vender menos (apostar 
que iria diminuir) a libra esterlina. 💸

Mesmo que não tenha tempo para olhar para os gráficos o dia inteiro, vai poder encontrar 
ótimas oportunidades de negociação simplesmente ao visualizar as notícias e o calendário 
económico diariamente. Em outras palavras, ao executar análises fundamentais. Basicamente, 
todos os fundamentos são indicadores de onde os investidores pretendem colocar o seu din-
heiro e quais as moedas que serão influenciadas como resultado.

Todos os fatores estão divididos em quatro categorias principais: bancos centrais, economia do 
estado, estabilidade política e desastres naturais.
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A taxa de inflação de uma economia é um dos 
principais determinantes da taxa de câmbio de 
um país, definida como o nível geral de preços 
de bens e serviços. 

‼ A taxa de inflação acima do esperado é 
geralmente negativa para a moeda associa-
da, pois o nível de preços é relativamente 
mais alto do que a inflação em outros países, 
diluindo o seu valor. ‼

A taxa de inflação de uma economia e o poder 
de compra de sua moeda estão inversamente 
relacionados, onde uma taxa mais baixa de 
inflação se traduz numa melhoria no poder de 
compra.

A diferença entre as taxas de inflação de duas 
moedas é conhecida como diferencial de in-
flação e, se começar a aumentar, convém com-
prar a moeda de inflação mais baixa e vender a 
moeda de inflação mais alta.

O principal lançamento de dados para a inflação 
é o índice de preços ao consumidor (IPC), um 
dos indicadores mais fortes da saúde de uma 
economia. Uma alta taxa de inflação desencora-
ja o investimento, reduz o poder de compra dos 
consumidores e dificulta o planeamento para o 
futuro.

Por outro lado, uma taxa de inflação baixa e es-
tável incentiva o investimento, aumenta o poder 
de compra dos consumidores e as empresas 
podem planear o futuro com mais facilidade.

Da mesma forma, a situação de emprego numa 
economia é outro determinante da taxa de 
câmbio de um país, uma vez que a atividade 
económica pode ser enquadrada em termos de 
emprego e desemprego.
  
 Como as pessoas possuem competências, 
conhecimentos e experiência, esse capital hu-
mano pode ser usado para produzir mais bens 
e serviços e melhorar a produtividade. Quanto 
mais pessoas empregadas, maior será a pro-
dução económica. Portanto, as divulgações de 
dados sobre emprego têm um efeito substancial 
nas taxas de câmbio.

‼ Uma taxa de emprego maior que o espe-
rado deve aumentar a moeda em questão, 
enquanto uma taxa de emprego menor que o 
esperado deve diminuir o valor dessa moe-
da. ‼

Para as taxas de desemprego, essa relação é 
revertida, onde uma taxa de desemprego mais 
alta do que o esperado deve agir para diminuir a 
moeda em questão.
  
 A divulgação de dados de emprego mais impor-
tante nos mercados de câmbio são os números 
da Folha de Pagamento Não-Agrícola dos EUA. 
Algumas outras informações importantes são 
a taxa de desemprego, a taxa de participação 
e outras estatísticas do mercado de trabalho, 
todas com impacto moderado a alto nas taxas 
de câmbio.

2 Emprego

6 Maiores Movimentadores do Merca-
do de Forex 💸

1  Inflação
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3 Balança comercial

O comércio com outros países é uma parte im-
portante da maioria das economias e, portanto, 
a balança comercial pode afetar o valor de uma 
moeda.

‼ Se um país exporta cada vez mais bens 
e serviços, isto vai aumentar a procura por 
essa moeda e, portanto, o seu preço. No 
entanto, se uma economia aumenta as suas 
importações ao longo do tempo, isto au-
menta a pressão de venda nessa moeda e 
deve depreciar-se ao longo do tempo. ‼

A balança comercial é simplesmente a pro-
porção entre exportações e importações para 
um determinado país. Se as exportações são 
mais altas que as importações, o país tem um 
superavit comercial - indicando que a procura 
por bens e serviços da economia, bem como 
pela sua moeda, é forte.
  
 No entanto, se as importações forem maiores 
que as exportações, o país terá um deficit 
comercial - indicando que a procura por bens, 
serviços e moeda do país não é tão forte.
  
 Como em outros indicadores, os dados da 
balança comercial são geralmente divulga-
dos mensalmente e têm um efeito moderado 
nas taxas de câmbio. Uma balança comercial 
melhor que a prevista pode ser vista positiva-
mente para a moeda e resultar em apreciação, 
enquanto uma balança comercial pior que a 
esperada terá o efeito oposto.

A flexibilização quantitativa é uma ferramenta 
de política monetária não convencional usada 
para expandir o balanço de um banco central. 
É frequentemente comparada à impressão de 
mais dinheiro, pois expande a oferta básica de 
dinheiro.
  
 A oferta monetária e a inflação estão ligadas, 
onde uma oferta monetária mais alta deve 
traduzir-se em inflação mais alta e menor poder 
de compra. Os EUA, a Zona Euro, o Japão e o 
Reino Unido envolveram-se em flexibilização 
quantitativa, sendo a Zona Euro a mais agres-
siva. Para além disso, o momento dos seus 
programas de flexibilização quantitativa diferiu.

‼ Portanto, pode usar essas políticas para 
negociar no mercado cambial. Por exemplo, 
uma vez que os EUA começaram a diminuir 
a flexibilização quantitativa, a Zona Euro 
preparou-se para uma flexibilização mais 
quantitativa. Poderia ter vendido EUR-USD a 
longo prazo para aproveitar esse desenvolvi-
mento.   ‼

Adicionalmente, a Reserva Federal dos EUA 
indicou recentemente que pode ser necessária 
uma flexibilização quantitativa adicional. Se isso 
se concretizar, seria um bom momento para ne-
gociar com um par de moedas como USD-ZAR 
ou USD-MYR, já que a África do Sul e a Malásia 
são duas economias de rápido crescimento que 
não precisam de implementar a flexibilização 
quantitativa.

4 Flexibilização quantitativa
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5 Política do país 6 Taxas de juros

A situação política de um país pode ter um efeito 
significativo na sua economia. Um novo presi-
dente ou primeiro-ministro pode fazer mudanças 
radicais na economia. Não há melhor exemplo 
do que Donald Trump nos EUA, que tem vindo a 
aumentar as medidas protecionistas, a aumentar 
as tarifas contra outros países e a introduzir mais 
obstáculos ao comércio.

‼ Da mesma forma, uma revolução ou golpe 
pode afetar gravemente a moeda de um país, 
pois as taxas de câmbio geralmente ba-
seiam-se na perceção de uma economia. Se 
as pessoas não sentirem que o seu dinheiro 
está seguro num país, estas vão vender essa 
moeda e irão procurar um porto seguro numa 
moeda diferente. ‼

A política também é importante para a estabili-
dade de um país. Por exemplo, a China tem um 
plano de cem anos em vigor, pois é um estado 
comunista, enquanto muitos países ocidentais 
mudam de líder a cada quatro ou cinco anos.
  
 A instabilidade relativa pode ter um efeito ad-
verso sobre a economia, à medida que os prob-
lemas do último governo são abordados, mas 
um novo conjunto de problemas é introduzido, 
deixando o próximo partido político líder a escol-
hê-los quando estiverem no poder.

As taxas de juros são a ferramenta mais impor-
tante que os bancos centrais possuem e são usa-
das para influenciar empréstimos e poupanças e 
empréstimos ou consumo.
  
 Uma taxa de juros mais alta incentiva o investi-
mento e a economia, uma vez que as pessoas 
obtêm mais juros sobre os seus depósitos e 
recebem mais em pagamentos de juros quando 
realizam empréstimos com outras pessoas.
  
 No entanto, uma taxa de juros mais baixa incen-
tiva empréstimos e consumo, uma vez que é mais 
barato pedir dinheiro emprestado para aquele car-
ro ou casa nova que alguém sempre desejou.

‼ A taxa de juros também afeta o fluxo de 
dinheiro através das fronteiras. Por exemplo, 
suponha que as taxas de juros no Reino Unido 
são de 2% e na Alemanha de 5%. Pessoas com 
poupança no banco transferiam o seu dinheiro 
para os bancos alemães para obter uma taxa 
de juros mais alta, com efeito, vendendo as 
suas libras e comprando euros. Portanto, mu-
danças na taxa de juros são eventos de alto 
impacto para as taxas de câmbio.‼ 

Para além disso, os anúncios de política mon-
etária são feitos regularmente pelos principais 
bancos centrais e, se acha que a taxa de juros 
será menor ou mais alta do que o esperado, 
poderá negociar essa moeda e aproveitar a volati-
lidade após esses anúncios.
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3 PRINCIPAIS Estratégias de Forex 
que Funcionam 👍

1 Suporte e Resistência
Essa estratégia segue o velho cliché dos negócios, "compre na baixa e venda na alta". Os 
negociantes de Forex quantificam os níveis de preço baixo e alto, analisando áreas onde os 
preços pararam e mudaram de direção.

O suporte refere-se ao nível em que o preço raramente cai abaixo antes de virar, e o número 
de compradores excede o dos vendedores, fazendo com que o preço suba. Por outro lado, a 
resistência é o nível em que o preço raramente excede e o número de vendedores excede o 
de compras, diminuindo o preço. Nos dois casos, o preço para e vira.

⏰ Período preferencial: 1h ⏰
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2 Estratégia Pinóquio
Uma barra de Pinóquio é uma barra de vela que tem um corpo muito pequeno e um pavio 
muito longo (nariz). É também chamado de Estrela Cadente, Homem Pendurado e Gammer. 
Deve lembrar-se que o nariz do Pinóquio ficou comprido quando ele estava a mentir. O mes-
mo acontece com esta estratégia: quando o pavio é mais longo que o corpo, isto diz-nos que o 
mercado está a enganar-nos e que devemos negociar da forma oposta.

O ponto de entrada varia: alguns negociantes preferem esperar pela próxima vela voltar ao 
nível de 50% de Fibonacci da barra de pinos, enquanto outros entram imediatamente após 
o fecho da barra de pinos. Um longo que indicou forte pressão de venda; uma cauda longa 
sugere intenso poder de compra.

 

⏰  Período preferencial: 1h, 4h ⏰ 
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3 A estratégia Double Red
    (Vermelho Duplo)
A estratégia de Vermelho Duplo é um sistema de reversão de curto prazo, baseado na ação e 
resistência dos preços. A negociação está planeada num gráfico de 5 minutos e é sinalizado 
quando duas velas de baixa se formam após um teste de resistência.

Como lucrar?

Escolha um ativo e observe o mercado até ver a primeira barra vermelha. Depois aguarde 
uma segunda barra vermelha.
Se a segunda barra vermelha fechar abaixo da primeira barra vermelha, será um jackpot.
Geralmente, o que acontece é que a terceira barra será ainda mais baixa que a segunda bar-
ra. Este é o ponto em que deve abrir uma posição curta.
 

⏰ Período preferencial: 5 min ⏰ 
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Como Identificar Tendências em 
Forex? 📉

Se é especialista em gráficos de moedas, também conhecido como análise técnica, é capaz 
de prever com frequência o movimento futuro de um par de moedas ou o desenvolvimento da 
ação do preço com precisão.
  
 Uma das coisas que os negociantes procuram é a tendência de um ativo, onde este pode 
estar a tender para cima, para baixo ou para o lado.

Uma tendência ascendente é quando o par 
de moedas está a aumentar e é caracteriza-
do por altos e baixos mais altos. Uma moeda 
numa tendência ascendente vai exibir um pico, 
depois vai cair para um nível baixo e vai exibir 
uma calha; depois, vai estabelecer um pico mais 
alto e vai cair para um nível mais baixo, e assim 
por diante. Cronometrar a sua negociação para 
comprar após um pico e quando a moeda está 
a estabelecer uma nova baixa mais alta que a 
anterior, pode lucrar com a tendência de alta.

Uma tendência de queda ocorre quando o par 
de moedas está a diminuir e é caracterizado por 
máximos e mínimos mais baixos. Uma moeda 
em tendência de queda vai fazer uma baixa e vai 
exibir um vale, vai subir para uma alta e vai contin-
uar a estabelecer uma baixa mais baixa e a subir 
para uma baixa mais baixa, e assim por diante.
Cronometrar a sua negociação para vender após 
uma alta e quando a moeda está a estabelecer 
uma nova alta mais baixa que a anterior, pode 
lucrar com a tendência de baixa.

Se uma moeda está numa tendência horizontal, 
também é conhecido por estar "a oscilar", pois a 
moeda está a flutuar entre um intervalo e não se 
move para cima ou para baixo ao longo do tem-
po. Picos e vales ainda ocorrem, mas não há um 
padrão discernível, como máximos mais altos, 
mínimos mais altos ou máximos mais baixos e 
mínimos mais baixos.
 Se é novo no forex, é melhor evitar completa-
mente as tendências horizontais, pois não se 
sabe em que direção a moeda vai acabar.
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As Etapas da Tendência de Forex  📊

Existem três categorias diferentes de duração da tendência na negociação de 
Forex:

1 Tendências de curto prazo (al-
gumas horas)
2 Tendências de médio prazo (2-3 
semanas)
3 Tendências de longo prazo 
(vários meses)

‼ Ir contra a tendência é estatisticamente mais provável de acabar com perdas do que uma 
estratégia de negociação que acompanha o fluxo. Ao negociar com a tendência, acompanha 
o fluxo do mercado e permite que o mercado funcione para si.
  
 Portanto, ao analisar um par de moedas, procure altos e baixos mais altos para encontrar 
uma tendência de alta. Procure onde poderia estar o próximo nível mais baixo e compre nes-
sa região. Como alternativa, para encontrar uma tendência de baixa, procure altos e baixos 
mais baixos. Procure onde pode estar a próxima alta mais baixa e venda nessa região.‼

As tendências podem durar déca-
das no mercado de câmbio

💸 Se um negociante vendesse 
pouco em USD/JPY em 1983, 
ter-lhe-ia custado apenas US$ 100 
dólares para ganhar mais de US$ 
2,6 milhões em 2011. 💸
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Análise de Vários Períodos de Tempo 📈
Pode mapear pares de moedas em vários períodos de tempo, por minuto, por hora, 
por dia, por semana ou por mês. Para uma visão mais detalhada e complexa de uma 
moeda, pode analisar esses vários prazos, sendo uma combinação popular os gráficos 
semanal e diário.
  
 O gráfico semanal pode ser usado para identificar a tendência, enquanto o gráfico 
diário pode ser usado para procurar uma entrada numa negociação e o preço planeado 
pelo qual trancará os seus lucros e sairá da negociação.
  
 Embora os diferentes períodos de tempo às vezes possam sugerir coisas divergentes, 
muitas vezes poderá combinar as leituras delas para formar uma visão geral detalhada 
do estado do mercado.

Portanto, embora um gráfico diário 
acima possa indicar o início de uma 
tendência ascendente, se exibido iso-
ladamente, o gráfico semanal abaixo 
pode sugerir que uma tendência de-
scendente está em jogo.

Sem consultar o gráfico semanal, pode 
ter comprado a moeda e ter sofrido uma 
perda a longo prazo. Embora se consider-
asse o gráfico semanal, talvez concluísse 
que o gráfico diário estava apenas a 
mostrar uma flutuação de curto prazo e 
vendeu a moeda.

‼ É importante ter em mente que prazos de longo prazo, como os 
gráficos mensais, semanais e diários, são usados para identificar 
tendências, enquanto os gráficos de prazos mais curtos são usados 
para definir pontos de entrada e saída. ‼
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Negociação de Forex VS Mercadorias 🤑

As relações entre moedas e mercadorias existem nos mercados financeiros. Descubra como 
negociar essas tendências.

PETRÓLEO 🆚 USD/CAD    PETRÓLEO 🆚 CAD/JPY

  ORO 🆚 AUD/USD    ORO 🆚 USD/CHF

Cerca de 45% de todas as importações de 
petróleo dos EUA vêm do Canadá, graças 
à sua localização vantajosa. Logicamente, 
os EUA causam uma enorme procura por 
dólar canadiano (CAD) quando o preço do 
petróleo aumenta.
 Quando o valor do petróleo aumentar, ven-
da (short) USD/CAD. Historicamente, essa 
correlação tem uma precisão de 70% se 
todos os outros fatores que afetam a moeda 
forem neutros.

Enquanto o Canadá é um exportador líquido 
de petróleo, o Japão importa 99%. Para além 
disso, o Japão é o quarto maior país con-
sumidor de petróleo bruto, porque representa 
quase 47% de todos os recursos energéticos 
do Japão.
 Quando o preço do petróleo subir, compre 
(long) CAD/JPY, se todos os outros fatores 
que afetam forem neutros.
 Lembre-se de que a negociação em CAD/
JPY envolve maior risco, pois o par geral-
mente possui spreads maiores (diferença 
entre o preço de compra e de venda), porque 
é negociado menos do que o par de moedas 
USD/CAD.

Siga o par de moedas AUD/USD e os preços 
do ouro, pois os analistas observaram uma 
correlação de 89% entre os dois instrumentos 
de investimento, quando todos os outros fatores 
são neutros.
  
 - Quando o valor em USD diminui, a procura 
por ouro aumenta
 - Maior procura por ouro favorece as expor-
tações e a balança comercial para a Austrália
 - Maiores exportações reforçam o dólar austra-
liano contra o USD
 - Como resultado, o valor do AUD sobe com o 
valor do ouro.

A Suíça também tem um forte interesse em 
ouro, já que 25% das suas reservas de moe-
da são armazenadas em ouro. Por causa 
das suas lojas de ouro, o franco suíço au-
menta em valor.
 Lembre-se, o par AUD/USD correlaciona-se 
positivamente com o ouro, enquanto o par 
USD/CHF correlaciona-se negativamente 
com o ouro. Nos dois casos, o dólar está a fi-
car mais fraco, mas no par USD/CHF, o dólar 
é a moeda base. Quando o franco suíço 
ganha força, o par USD/CHF diminui.

Transfira o Trading Game para ver
mais opções de lucro :)
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10 Dicas dos Profissionais  😎

1 Comece gradualmente
É aconselhável iniciar a sua negociação com 
pequenas quantias de dinheiro e criar o seu 
portefólio de investimentos lentamente. Para 
além disso, limite o número de posições que 
abre de cada vez. Quanto mais posições tiver, 
mais difícil será pesá-las com cuidado, facil-
itando a perda.

2 Usar ordem de stop 
loss (parar perda)
Este é provavelmente o conselho mais impor-
tante que qualquer profissional de negociação 
de forex deseja ter quando começou. Inde-
pendentemente da sua estratégia, esquecer 
a Ordem de Stop Loss (Parar Perda) significa 
que não limitou as suas perdas. Ter um pe-
dido de stop loss ajuda a eliminar as perdas, 
especialmente quando as taxas mudam ines-
peradamente.

3 A Regra 1/6
Evite o risco de ser apanhado na emoção da 
negociação. Negociar demasiado nunca foi 
uma boa ideia. Os especialistas aconselham 
a não arriscar mais de 1/6 do seu capital de 
negociação livre, especialmente quando não 
se sente completamente confiante.

4 Fique com a Sua Es-
tratégia
Os bons negociantes têm o seu próprio plano, 
e os melhores esforçam-se para mantê-lo. 
Escreva o seu plano num papel e siga-o 
sistematicamente. Anote os preços de cada 
transação e a razão pela qual selecionou a 
estratégia específica para analisá-la mais 
tarde.

5 Não pare os lucros
Embora seja aconselhável livrar-se da 
ganância, alguns iniciantes fecham as 
suas transações muito cedo, perdendo 
todo o potencial de lucro da sua posição 
comercial.

6 Siga as tendências
As tendências indicam o que está a chegar 
no mercado. É por isso que deve evitar jogar 
contra a tendência. Para além disso, na 
maioria dos casos, fazer transações contra 
uma tendência resulta em perdas. Analise a 
tendência e procure uma posição benéfica 
antes de fazer a sua jogada!

7 Estude os gráficos de 
Forex
Vale ressaltar que cada mercado externo pos-
sui diferentes sistemas e gráficos de rastreio. 
Para além disso, é crucial diferenciar vários 
prazos antes de fazer cada negociação. Por 
exemplo, pode verificar os gráficos diários e 
horários para identificar o melhor horário para 
abrir e fechar posições. Adicionalmente, os 
gráficos semanais são ideais para observar 
tendências.

8 Tendências têm o seu 
momento
As tendências tendem a desenvolver-se rap-
idamente à medida que o número de negoci-
antes que as seguem aumenta. Os iniciantes 
devem estar sempre prontos para identificar 
quando uma tendência começa e usá-la a seu 
favor.

9 Examine sempre os 
seus negócios anteriores
Deve criar o hábito de pensar nas suas 
negociações passadas. Isto não só ajuda 
a evitar erros anteriores, mas também vai 
identificar boas posições nas quais nego-
ciar.

10 Fechar posições sem 
sucesso
Os iniciantes tendem a manter a sua posição 
sem sucesso aberta por muito tempo, na 
esperança de que possam tornar-se lucrati-
vas. No entanto, isto provavelmente nunca 
será o caso. Portanto, é melhor fechá-los com 
antecedência. Isto permite que se concentre 
em outras posições de negociação.
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TOP 7 Melhores Livros de Forex 
para Negociação 📗

Reservamos um tempo para destacar 
os 7 melhores livros de negociação de 
Forex que deve ler para negociar moe-
das como um profissional. 😎

    Lista feita por financeillustrated.com
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PARABÉNS
A ALCANÇAR O FIM!

👏

Partilhar é cuidar - se gostou deste e-book, 
partilhe-o. 
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