Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

Capítulo 1

O Autochartist oferece ferramentas de análise de mercado automatizadas aos traders,
destacando oportunidades de negociação com base nos níveis de suporte e resistência. Os
produtos Autochartist incluem:
Padrão do gráfico formações como Triângulos, Cunhas, Cabeça e Ombros e Canais;
Fibonacci Padrões de repetição, extensões, ABCD, Gartley e borboleta;
Níveis chave - a análise técnica do suporte horizontal e níveis de resistência;
Análise de volatilidade oferece uma avaliação geral do risco e volatilidade
Os nossos favoritos - o Autochartist fornece uma lista de oportunidades de negociação atualmente ativas que têm maior
probabilidade de sucesso ao longo dos últimos 6 meses. (Aviso: a probabilidade de desempenho anterior pode não ser
indicativa de desempenho futuro).
Estatística de desempenho apresenta uma visão sobre que padrões atingiram os seus níveis de previsão ao longo dos últimos 6
meses.
Subscrições por e-mail apresentam uma visão técnica dos mercados para as 24 - 48 horas seguintes.
Análise de impacto do evento fornece uma visão sobre como as cotações dos principais pares cambiais movimentaram durante
divulgações de notícias financeiras de destaque

Produtos da análise técnica Autochartist: Padrões de gráfico: os padrões Fibonacci e Níveis chave são automaticamente identificados
pelos motores de reconhecimento de padrão que monitorizam continuamente os instrumentos financeiros.
Os padrões emergentes fornecem um aviso precoce de onde as oportunidades de negociação estão a desenvolver-se, isto é, onde o preço
está a aproximar-se do suporte ou resistência. Isto é útil para os traders de oscilações que procuram intervalos nos quais podem negociar.
A ferramenta de Análise de volatilidade oferece informação estatística sobre a volatilidade de preço para os instrumentos negociados. A
análise de volatilidade oferece uma avaliação de risco na implementação de níveis de retirada de lucro e paragem de perda.

Vantagens:
•

O Autochartist abrange a maioria dos mercados financeiros como Forex, Índices, Matérias-primas, Ações, CFD e Futuros.

•

O Autochartist poupa tempo ao analisar continuamente os mercados em relação a oportunidades de negociação.

•

Cada padrão do gráfico; padrão Fibonacci e Nível-chave é apresentado com um conjunto de qualidade visuais que permitem
que os traders principiantes consigam interpretar padrões, enquanto permite igualmente que os traders mais experientes
realizem funções de pesquisa avançadas.

•

O Autochartist oferece uma variedade alargada de material educativo, como este manual online, um guia de início rápido,
vídeos, eBooks e webinários gratuitos.

INTERFACE WEB DO AUTOCHARTIST

Após o primeiro início de sessão na aplicação web Autochartist, a interface irá
apresentar informação que tenha sido carregada por defeito
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Apresentação do padrão: carregue na apresentação para alargar o resultado do padrão
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Oportunidades de negociação expiradas

- Contém resultados de pesquisa para os padrões de gráfico e Fibonacci, bem como níveis chave

com indicadores de qualidade e análise de volatilidade

Padrões do gráfico: [Emergente / Completo]
Padrões Fibonacci: [Emergente / Completo]
Níveis chave: [Quebras / Abordagens]
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Os nossos favoritos
“Os nossos favoritos” é uma lista de oportunidades de negociação atualmente ativas com a mais elevada probabilidade de
sucesso com base nos últimos 6 meses de oportunidades de negociação identificadas (Aviso: O desempenho anterior pode
não ser indicativo de desempenho futuro). Todas as oportunidades Autochartist são avaliadas em comparação com o
desempenho anterior no que concerne o tipo de padrão, o instrumento e a hora do dia em que foi identificado.
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Oportunidades de negociação
Pesquise por padrões de gráficos, padrões Fibonacci, bem como por oportunidades de negociação de níveis chave a partir do
Separador de oportunidades de negociação. O Filtro de resultados refina as preferências incluindo ou excluindo algumas ou
todas as oportunidades de negociação disponíveis.

C

Análise de impacto de evento
Esta ferramenta oferece uma conta visual concisa do impacto que eventos económicos anteriores tiveram num par de divisas
específico. Selecione o país e o evento noticioso do menu à esquerda e o efeito que teve na divisa selecionada será
apresentado à direita.
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Estatística de desempenho
Este separador oferece estatísticas detalhadas sobre a precisão geral do Autochartist para o período de 6 meses anterior,
bem como estatísticas específicas sobre como o Autochartist atua em símbolos, períodos de tempo, padrões e direções
específicos. Aviso: estas estatísticas não são uma medida de rendibilidades, mas contabilizam a quantidade de
oportunidades identificadas que atingem o nível previsto num período pré-definido.

E

Separador de Mensagens e Alertas (Relatórios de mercado)
As subscrições por e-mail oferecem um relatório com a visão técnica dos mercados para os dias seguintes. Subscreva para
receber e-mails até três vezes por dia para mercados como Forex e Matérias-primas, ou uma vez por dia para bolsas de
valores como a Bolsa de Valores de Tóquio, Bolsa de Valores de Londres e a Bolsa de Valores de Nova Iorque.
Para subscrever, deverá iniciar sessão na plataforma Autochartist, carregar em ‘Mensagens e Alertas’, selecionar o
mercado preferido, selecionar o idioma preferido e a hora preferida. Depois, para receber o e-mail, deverá introduzir um
endereço de e-mail e carregar em enviar. Nota: para garantir que recebe os alertas por e-mail diários do Autochartist, deverá
adicionar alerts@autochartist.com à lista de contactos.

F

Comunidade de negociação
Esta secção dá-lhe acesso à documentação de apoio de educação e produtos, bem como a instruções de descarga e
instalação do plugin Autochartist MT4, MT5 e JForex. Além disso, pode seguir a negociação intradiária em tempo real usando
o Autochartist. Subscreva para receber alertas de e-mail de novas transações colocadas.
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Painel de pesquisa
Quando inicia sessão pela primeira vez, o painel de pesquisa contém uma lista de pesquisas populadas por defeito. Cada
pesquisa contém um conjunto de critérios definido pelo indivíduo, que especifica que símbolos incluir na pesquisa. Os
símbolos podem ser incluídos por:
1. Selecionar entre grupos pré-definidos, como bolsas ou tipos de instrumentos; ou
2. Selecionar símbolos individuais.

A opção de Pesquisa avançada dá-lhe a possibilidade de escolher determinados critérios quando define uma pesquisa para
filtrar e refinar os resultados de pesquisa.
Quando é identificada uma nova oportunidade de negociação, este ícone
carregar no

aparece ao lado do nome da pesquisa. Ao

ícone, é direcionado para os resultados da pesquisa relevantes.

A informação apresentada nas secções Oportunidades de negociação ativas e Oportunidades de negociação expiradas
(L e M) são da pesquisa destacada (o termo de pesquisa será assinalado a verde).
Pode editar uma pesquisa existente carregando no ícone de lápis (

), ou pode eliminá-la carregando no ícone “fechar” ( ).

(Consulte o Capítulo 2 “Criar e editar uma pesquisa” para detalhes sobre criar e editar uma pesquisa.)
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Apresentação do padrão
O gráfico de preço neste painel representa o resultado que foi selecionado nas Oportunidades de negociação ativas. (L)

A informação seguinte pode ser observada na área de apresentação do padrão (H):
- A data e a hora nas quais o padrão foi identificado são destacadas a cinzento no gráfico.
•

Os padrões completos são apresentados com uma linha horizontal, representando o nível de previsão. A cor da linha é
representativa da direção de previsão do padrão (verde = ascendente e vermelho = descendente) e é apresentada com
uma seta de direção a partir do ponto de quebra da linha de previsão.

•

As colunas à direita do gráfico de preço contêm informação adicional sobre o padrão, como a direção, tipo de padrão,
hora identificada, qualidade (vários indicadores) e preço previsto (padrões completos). Para mais informação, consulte
o Painel de oportunidades de negociação ativas L.
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Painel de movimento de preço; indicadores de qualidade e análise de volatilidade
A ferramenta da Análise de volatilidade contém previsões sobre o movimento dos instrumentos. Esta ferramenta pode ser
usada para avaliar o risco de negociação associado a diferentes instrumentos em relação à hora do dia em que estão a ser
negociados.
Para aceder à funcionalidade de Análise de volatilidade, carregue no botão de “Análise de volatilidade”.

Será apresentada um novo ecrã com 3 separadores:

Previsão de intervalo de preço
A secção de Previsão de intervalo de preço é usada
para obter uma visão sobre os intervalos prováveis em
que o preço irá movimentar ao longo de diferentes
períodos/intervalos. Isto permite avaliar o risco dos
níveis de “retirada de lucro" e "paragem de perda” com
base nos dados de movimento de preço dos seis
meses anteriores para um instrumento específico, para
o dia atual da semana à hora atual do dia.
Para os utilizadores avançados, estes intervalos são
calculados como um desvio-padrão sobre a média de
movimento de preço.
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Painel de movimento de preço; indicadores de qualidade e análise de volatilidade
Movimento por hora
A visão de Movimento por hora apresenta uma visão
geral sobre a que horas do dia há mais volatilidade no
movimento de preço para um instrumento selecionado.
Pode assim avaliar-se o risco associado com a
negociação de determinados instrumentos em horas
diferentes do dia.

Movimento por hora
Muito semelhante à visualização do Movimento por
hora, visualização do Movimento por dia, indica os dias
da semana em que pode ser esperado mais
volatilidade. Esta visualização destina-se a fornecer
informação sobre quando determinados aspetos
estruturais de determinados mercados tornando a
negociação em determinados dias mais arriscada.
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Ativação de som
Quando são identificados novos resultados, é reproduzido um som audível. O som de alerta pode ser Ligado ou Desligado.

O componente que o Autochartist usa para reproduzir notificações de som faz uma seleção automática do áudio de HTML5,
do áudio do browser nativo e Flash (se instalado) para reproduzir o som. O Flash é mais frequentemente utilizado. Para
atualizar o Flash, carregue na ligação: http://get.adobe.com/flashplayer/
O som do computador, bem como o da aplicação, deve estar ligado para receber os alertas por áudio.

K

Filtro de resultados

Caso o filtro de resultados não esteja na visualização entre a Visualização do Padrão e o Painel de Oportunidades de
negociação, carregue na ligação

.

Selecione os tipos preferidos das oportunidades de negociação usando o Filtro de Resultados. Assinale e/ou não assinale as
caixas de verificação a seguir a cada um dos tipos de oportunidade de negociação para visualização dos resultados no Painel
de Oportunidades de Negociação. Os resultados irão aparecer ou desaparecer do Painel de Oportunidades de Negociação
em tempo real, assim como as caixas de verificação serão assinaladas ou não assinaladas.
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Oportunidades de negociação ATIVAS
A secção de Oportunidades de Negociação Ativas é continuamente populada com todos os resultados mais recentes da
pesquisa destacada no Painel de Pesquisa (G), que recaem nas categorias selecionadas no Filtro de Resultados (K).
As oportunidades de negociação ativas são padrões que ainda podem ser negociados. Isto significa que o preço não está a
distanciar-se da direção e alvo esperados e que o padrão não completou ou atingiu o seu alvo ainda. Assim que qualquer um
destes fatores muda, o resultado é transferido para o separador “Oportunidades de negociação expiradas” (ver abaixo).

Por defeito, o primeiro resultado é selecionado e destacado a verde.
Para uma melhor compreensão e facilidade de utilização, os resultados são realçados a amarelo quando o cursor do rato
passa por cima destes. Depois de carregado, o padrão do resultado selecionado será apresentado na área de Visualização do
Padrão e o resultado será realçado a verde.
A informação fornecida no Painel de Resultados para Oportunidades de Negociação ativas inclui:
•

Bolsa de Valores,

•

Símbolo,

•

A direção do padrão,

•

Intervalo de tempo do gráfico de barras,

•

O nome do padrão,

•

A hora em que o padrão foi identificado,

•

Qualidade visual geral atribuída ao padrão (média aritmética de vários indicadores diferentes de qualidade visual),

•

Tipo de padrão, indicando se é emergente ou está concluído, ou uma quebra ou aproximação, (Ver Capítulo 4:
“Resultados emergentes vs. Completos”, para uma explicação mais aprofundada sobre a diferença entre padrões
completos e emergentes.)

•

Comprimento do padrão em barras/velas,

•

Idade em velas desde que o padrão foi identificado.

A lista é classificada por idade, que é o numero de velas/barras formado depois de o padrão ser identificado. Este método de
classificação significa que os padrões de maior duração, como os padrões de 1 dia ou 4 horas, serão movidas para baixo na
lista a uma velocidade muito menor do que os padrões de curta duração (15 min, 30 min). Os últimos padrões serão
apresentados em primeiro lugar.
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Oportunidades de negociação EXPIRADAS
Para visualizar este painel, carregue no separador “Oportunidades de negociação expiradas” que será realçado a cinzento
escuro. Este painel apresenta todos os resultados expirados para a pesquisa realçada no Painel de pesquisa (K).

O resultado expira assim que um evento ocorre que torne o resultado esperado ou improvável ou impossível, ou quando a
expetativa foi cumprida e o alvo alcançado. Alguns exemplos de oportunidades expiradas seriam quando o preço começa a
movimentar consistentemente para longe do nível de um padrão completo, ou quando um padrão emergente é completo
(nestes casos, o padrão emergente expira, mas uma nova oportunidade de padrão completo irá surgir). Ver exemplos abaixo.

A informação nesta secção é apresentada exatamente da mesma forma que a informação no separador de Oportunidades de
Negociação Ativas. Para mais informação sobre como os resultados são apresentados, consulte a secção anterior (L).

CRIAR E EDITAR UMA PESQUISA
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Uma Pesquisa é um grupo de símbolos, quer sejam pré-definidos ou selecionados para
quem pretender encontrar oportunidades de negociação. Cada pesquisa combina um filtro
para a seleção de símbolos que filtra os resultados com base num conjunto de critérios
avançados. Estes são debatidos em Filtros de Pesquisa avançada abaixo.

Para começar uma nova pesquisa, carregue no botão de ‘Nova pesquisa’ na parte superior do Painel de pesquisa (perto do canto
superior esquerdo do ecrã). O primeiro passo para criar uma pesquisa é especificar os símbolos para os quais a pesquisa deve ser
aplicada.

CRIAR E EDITAR UMA PESQUISA
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Pesquisa básica (selecionar símbolos/instrumentos)
A funcionalidade de Pesquisa básica é também conhecida como “Agrupamento”. A pesquisa básica permite-lhe escolher entre selecionar
um grupo pré-definido (normalmente símbolos numa bolsa específica ou símbolos para um período de tempo específico) e selecionar
símbolos individualmente a partir de um portefólio único.
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Quando é selecionado um novo grupo, o termo de pesquisa é automaticamente definido para o nome por defeito do grupo. O termo da
pesquisa pode ser editado ou aumentado em qualquer altura.

Para pesquisar símbolos específicos, selecione a opção “Símbolo” no botão redondo, adicione símbolos preferidos introduzindo o nome do
par de Forex ou outros símbolos, e será apresentada uma lista de preenchimento automático e de atualização à medida que são
introduzidas letras,
De seguida, selecione o período de tempo relevante para cada símbolo e carregue no botão “Adicionar” para adicional o símbolo à lista
personalizada.

Nota: O termo de pesquisa será automaticamente alterado para o símbolo mais recente adicionado sempre que é realizada uma adição à
lista de símbolos.
Termo de pesquisa
A parte inferior da janela de pesquisa contém um campo de texto para introduzir um termo a pesquisar. Muda automaticamente para o
último grupo que foi selecionado, ou para o último símbolo que foi adicionado a uma lista personalizada. O termo da pesquisa será
apresentado no Painel de pesquisa.

O último passo no processo de criação de uma pesquisa básica é carregar no botão “Criar pesquisa” na parte inferior da janela em pop-up.
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Filtros de pesquisa avançados
Para criar um filtro de “Pesquisa avançada” numa pesquisa nova ou existente, selecione a ligação “Pesquisa avançada” na parte inferior
das opções de pesquisa básica.

O ecrã de Pesquisa avançada irá expandir-se com uma lista de critérios adicionais para refinar uma pesquisa. Tenha em atenção os três
separadores para Padrões de gráficos, Padrões de Fibonacci e Níveis chave. Cada separador apresenta critérios específicos que irão
refinar a pesquisa para a categoria selecionada de padrão ou nível chave.
O separador selecionado será apresentado a cinzenta mais claro, e todos os critérios de filtros relevantes para esse tipo de análise podem
ser alterados abaixo.

NOTA: Tenha em atenção para não tornar estes critérios de filtro avançados demasiado restritivos. Pode acontecer facilmente que dois ou
três critérios possam ser demasiado restritivos ou façam com que não sejam apresentados resultados e a mensagem “Não foram
encontrados padrões” é apresentada no Painel de Resultados.
Cada conjunto de critérios de pesquisas pode ser debatido nas secções separadas abaixo.
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Filtros avançados: Padrões de gráficos Intervalo de preço

Esta funcionalidade é útil para pesquisar Capitais e CFD. Pode definir-se o intervalo de preço mínimo e máximo nas caixas de texto
fornecidas, por exemplo, para limitar as ações em libras ou capitais demasiado dispendiosos.

Direção

Os resultados da pesquisa podem ser filtrados de acordo com a direção do possível movimento de preço resultante depois de o padrão ser
identificado. Selecione uma direção de mercado preferida carregando no botão redondo aplicável.

CRIAR E EDITAR UMA PESQUISA
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Alteração de tendência

O movimento de preço previsto depois de ser identificado será ou na mesma direção, como a Tendência Inicial, ou na direção oposta. Se o
movimento de preço previsto depois do padrão seguir a mesma direção que a Tendência inicial, é designado como padrão de continuação.
Se for na direção oposta à Tendência inicial, é designado por padrão de inversão.

Comprimento mínimo do padrão

O comprimento do padrão é determinado pelo número de velas (barras) do gráfico de preço que é contido no padrão. Por exemplo, o
comprimento de padrão de 30 num gráfico com 60 barras de minuto significaria que o padrão foi formado ao longo de 30 horas.
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Indicadores de qualidade de padrão de gráfico
O Autochartist classifica automaticamente 5 indicadores objetivos para medir a qualidade visual dos padrões de gráficos: Clareza;
Tendência inicial; Volume; Uniformidade e resistência da quebra. (Aviso: A qualidade visual não é uma avaliação da eficácia do
Padrão do Gráfico, nem o possível lucro ou perda possível de oportunidades de negociação específicas)
Os indicadores de qualidade refletem o apelo visual do padrão. Um padrão de alta qualidade terá uma aparência mais atrativa, será
proporcional e simétrico. A medida de qualidade geral é a média aritmética de todos os outros indicadores.
A qualidade é expressa sob a forma de um número entre 0 e 10, em que 10 é a melhor qualidade e 0 a pior. Use as barras de deslocação
para definir os níveis exigidos de qualidade de padrão para uma pesquisa (ver imagem abaixo).

É importante lembrar-se que as definições nesta secção determinam os requisitos mínimos para a qualidade. Um limite inferior iria permitir
que mais padrões passem nos critérios de pesquisa. Se os requisitos forem definidos demasiado altos, a pesquisa poderá fornecer muito
poucos resultados ou nenhuns. Se todos os filtros do indicador de qualidade forem definidos para zero, não serão filtrados resultados na
qualidade e todos os resultados serão apresentados.
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Visão geral Indicadores dos indicadores de qualidade de padrão de gráfico:
Clareza: Indica o nível de “ruído” no gráfico de preço. Se existirem demasiados picos nos movimentos de preço, a clareza será baixa.
Tendência inicial: A robustez da tendência que precede um padrão. Uma Tendência inicial longa e consistente terá uma classificação
mais elevada neste indicador.
Volume: Um indicador importante que mede o aumento de volume durante a quebra de um preço por suporte/resistência. O volume
só é aplicável para os instrumentos negociados em bolsa (capitais, ETF).
Uniformidade: Se os pontos tocarem o apoio e a resistência, as linhas são espaçadas com maior uniformidade ao longo do tempo, e o
padrão terá uma melhor classificação na uniformidade.
Robustez da quebra: A dimensão da vela com a qual o preço quebra através de um nível de apoio ou resistência
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Tipos de padrões de gráficos
O Autochartist identifica 16 Padrões de gráficos diferentes. Qualquer um destes pode ser filtrado na secção de Filtro avançado de uma
pesquisa. Para descrições de cada um destes padrões, carregue no ícone

a seguir ao padrão.
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Filtros avançados: Padrões Fibonacci
Intervalo de preço

Esta funcionalidade é útil para pesquisar Capitais e CFD. Os traders podem definir o intervalo de preço mínimo e máximo nas caixas de
texto fornecidas, por exemplo, para limitar as ações em libras ou capitais demasiado dispendiosos.

Direção

Os resultados da pesquisa podem ser filtrados de acordo com a direção do movimento de preço previsto depois de o padrão ser
identificado. Cada padrão tem uma perspetiva altista ou baixista. Se estiver interessado apenas numa direção de mercado específica,
pode selecioná-la aqui carregando no botão redondo aplicável.
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Comprimento mínimo do padrão

O comprimento do padrão é determinado pelo número de velas (barras) do gráfico de preço que é contido no padrão. Por exemplo, o
comprimento de padrão de 30 num gráfico com 60 barras de minuto significaria que o padrão foi formado ao longo de 30 horas.
Indicadores de qualidade de padrão Fibonacci:
Três indicadores medem a qualidade do padrão Fibonacci. Cada indicador é debatido abaixo. Os indicadores de qualidade refletem os
traços visuais do padrão. Um padrão de alta qualidade parecerá mais atrativo, bem proporcional e simétrico. A medida de qualidade geral é
a média aritmética de todos os outros indicadores.
A qualidade é expressa como um número entre 0 e 10, onde 10 é a melhor qualidade e 0 é a mais baixa. Use os deslizadores para definir
os níveis exigidos do padrão de qualidade para uma pesquisa (ver imagem abaixo).
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Nitidez
Indica o nível de “ruído” no gráfico de preço. Se existirem muitos movimentos em bico nos movimentos de preço, a nitidez será baixa.
Simetria de tempo
O grau no qual as diferenças de tempo entre os pontos de viragem seguem as mesmas relações Fibonacci nos níveis de preço.
Simetria de preço
A simetria de preço é o nível pelo qual os rácios identificados correspondem aos rácios Fibonacci teóricos, alguns dentro de alguma
margem de erro. Logo, quanto menor a margem de erro, maior a Simetria de Preço.
Tipos de Padrão de Fibonacci
O Autochartist identifica seis Padrões de gráficos diferentes. Qualquer um destes pode ser filtrado na secção de Filtro avançado de uma
pesquisa. Para descrições de cada um destes padrões, carregue no ícone a seguir ao padrão.
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Filtros avançados: Níveis chave
Os padrões de gráficos, padrões Fibonacci e níveis chave são acompanhados pelo seu conjunto de critérios de pesquisa únicos. Cada
secção é descrita abaixo.

Intervalo de preço

Esta funcionalidade é útil para pesquisar Capitais e CFD. Os traders podem definir o intervalo de preço mínimo e máximo nas caixas de
texto fornecidas, por exemplo, para limitar as ações em libras ou capitais demasiado dispendiosos.

Comprimento mínimo do padrão

O comprimento do padrão é determinado pelo número de velas (barras) do gráfico de preço que é contido no padrão. Por exemplo, o
comprimento de padrão de 30 num gráfico com 60 barras de minuto significaria que o padrão foi formado ao longo de 30 horas.
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Indicadores de qualidade
Os níveis chave têm uma avaliação de possível significância do nível identificado - este é uma medida do número de pontos em que o
gráfico de preço toca no nível de suporte ou resistência e confirmam-no.

Por defeito, qualquer nível chave terá pelo menos 3 pontos de contacto, mas este conjunto de botões redondos permite que os traders
selecionem um número mínimo mais alto de pontos de contacto para filtrar. Tenha em atenção que quanto maior o número deste filtro,
menos resultados serão apresentados.

Tipos de padrão do nível chave
Existem apenas dois tipos de níveis chave - suporte e resistência. O suporte horizontal é um nível de preço baixo que é testado e tocado
de cima, enquanto a resistência horizontal é o teto de preço que é tocado de baixo e quebrado numa direção altista.
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Esta é uma visão geral breve dos padrões emergentes, o que significam e como se tornam
padrões completos.

Padrões de gráficos emergentes:

Os padrões de gráficos emergentes fornecem a notificação antecipada de possíveis oportunidades de negociação. Representam padrões
totalmente formados que precisam apenas de preço para quebrar o suporte ou resistência de forma a completar.
Assim que o preço quebra pelo nível de suporte ou resistência previsto, o padrão emergente expira e é apresentado um padrão c ompleto
como oportunidade de negociação.
Porém, muitos padrões emergentes não completam, e isto significa normalmente que o preço não continuou a movimentar na direção do
suporte ou resistência onde a quebra de conclusão era esperado. Caso se forme um novo ponto de viragem entre os níveis de suporte e
resistência antes de quebrar, o padrão emergente irá expirar.
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Padrões Fibonacci emergentes:

Os padrões Fibonacci emergentes são ligeiramente mais complicados, pois existe mais do que uma condição hipotética que tem de ocorrer
para que o padrão seja completo.
A configuração de um padrão Fibonacci emergente tem um ponto de viragem final teórico definido num nível de preço específico, indicado
pelo ponto rosa no gráfico. Para o padrão completar, o preço não só tem de atingir esse nível, como tem de encontrar suporte/resistência
nesse nível e retrair na direção oposta.
Se o preço não atingir o nível alvo, ou não virar próximo desse nível, o padrão irá expirar.

AVISO
LEGAL
O serviço Autochartist incluir a identificação de padrão do gráfico em relação a moedas estrangeiras, matérias-primas, capitais e ações. Há
riscos potenciais relacionados com o investimento e negociação. Deverá estar ciente destes riscos e familiarizar-se em relação a estes
riscos e procurar aconselhamento independente relacionado com estes. Não deve negociar com dinheiro que não possa perder. O serviço
Autochartist e o seu conteúdo não devem ser considerados como pedido de investimento e/ou negociação. Deverá procurar
aconselhamento independente sobre esta questão. O desempenho anterior não é indicativo de desempenho futuro. Não é feita qualquer
garantia em como quaisquer resultados debatidos no serviço e conteúdo relacionado serão alcançados. Quaisquer opiniões, notícias,
pesquisa, análises, preços ou outra informação aqui contida é fornecida como um comentário de mercado geral e não constitui conselho de
investimento. O Autochartist, MDIO Software, membros, acionistas, colaboradores, agentes, representantes e revendedores não garantem
a integralidade, precisão ou temporalidade da informação fornecida, nem deverão ser responsáveis por quaisquer perdas ou danos,
consequenciais ou de outra forma, que possam surgir da utilização ou apoio do serviço Autochartist ou do seu conteúdo.

