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Descubra os fundamentos da troca de moeda e obtenha uma boa 
compreensão do funcionamento do mercado Forex, o que impulsiona os 
preços das moedas e as razões pelas quais a negociação de Forex é tão 
popular a nível global.

NEGOCIAR FOREX 
NOÇÕES BÁSICAS

Forex é talvez o mercado mais líquido do mundo, com triliões de 
dólares em moedas, sendo compradas e vendidas diariamente. O 
mercado Forex pode ser avassalador para um trader iniciante, devido 
ao seu vasto tamanho e natureza complexa - portanto, este e-Book 
tenta desvendar todas as complexidades da negociação de Forex, 
revelando como os mercados cambiais funcionam e lançando luz 
sobre os pares de moedas mais populares, tal como as estratégias 
de negociação que os traders bem sucedidos empregam para a troca 
de moedas.

Acima de tudo, este eBook dará uma base sólida para negociar com 
sabedoria, a fim de iniciar uma carreira bem-sucedida como trader.

Esperamos que você goste de ler este guia e que obtenha todas as 
informações necessárias para negociar moedas com eficiência.

A equipa de pesquisa da Tickmill

INTRODUÇÃO

01
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Forex (FX), também conhecido como foreign exchange (câmbio), é o maior e mais líquido 
mercado financeiro do mundo, onde as moedas são compradas e vendidas. 

Se você viajou para o exterior, pode ter feito uma troca física de moeda estrangeira e que tenha 
comprado a moeda do país que está a visitar. Por exemplo, você pode ter vendido euros para 
comprar libras para uma viagem ao Reino Unido. A diferença com o mercado forex online é que 
você não compra ou vende moedas físicas. Você compra ou vende o movimento em moedas 
com o objetivo de lucrar com a valorização ou depreciação de uma moeda sobre a outra. 

Quando você decide comprar ou vender, você especula sobre o preço futuro das moedas. 
Tomemos por exemplo o par EUR/USD. O euro é a moeda base, ou seja, a moeda que você 
escolhe comprar e o dólar serve como contra-moeda que você escolhe vender. Suponham-
os que devido à flutuação do mercado, o valor do euro aumenta em relação ao dólar. Você 
decide então fechar o negócio e vender o euro. O aumento da diferença na taxa do euro 
significa um lucro para o seu negócio. 

O valor de uma moeda no mercado Forex é determinado pela procura. Quanto maior a 
procura de  Zloty polaco, franco suíço ou o iene japonês, isso aumentará ou diminuirá o 
seu valor em relação a outras moedas.

O QUE É A NEGOCIAÇÃO DE FOREX
E O SEU FUNCIONAMENTO

MOEDA 
PARES

No Forex você negocia principalmente moedas, que são sempre negociadas em pares. Os 
pares de moedas são categorizados da seguinte forma: pares principais, crosses, menores 
e exóticos. Os pares principais normalmente envolvem o dólar americano e são considera-
dos os mais líquidos, com o EURUSD a ser o par de moedas mais negociado. 

EURUSD Euro/Dólar Americano “Fiber”

GBPUSD Libra Esterlina/Dólar Americano “Cable”

USDJPY Dólar Americano/Iene Japonês “Ninja”

USDCHF Dólar Americano/Franco Suiço “Swissie”

USDCAD Dólar Americano/Dólar Canadiano “Loonie”

AUDUSD Dólar Australiano/Dólar Americano “Aussie”

NZDUSD Dólr Neozelandês/Dólar Americano “Kiwi”



8 9 www.tickmill.comwww.tickmill.comNegoceie com os principais pares Negoceie com os principais pares

Na Tickmill existem dezenas de pares de moedas disponíveis para negociação, além de 
outros instrumentos populares, incluindo CFDs sobre índices, commodities (incluindo 
metais preciosos), obrigações e criptomoedas.

Cada par de moeda é listado com uma taxa de câmbio que consiste em um preço de 
“compra” e um preço de “venda”. O preço de “venda” é a taxa na qual a corretora deseja 
vender um par de moedas e o preço de “compra” é o preço que a corretora está disposta a 
pagar para comprar o par de moedas. A diferença 
entre o preço venda e o preço de compra é 
denominado spread. Quanto menor o spread, mais 
dinheiro você economiza em cada negociação. 

Mais de 85% de todas as transações diárias envolvem negociação 
das principais moedas, que incluem o Dólar Americano, o Iene 
Japonês, o Euro, a Libra Inglesa, o Franco Suíço, o Dólar Canadiano e 
o Dólar Australiano.

A Tickmill oferece spreads 
a partir de 0.0 pips

FATORES  QUE AFETAM 
O MERCADO FOREX

Os preços das moedas são determinados por uma variedade de condições económicas 
e políticas, incluindo mudanças nas taxas de juro, inflação e estabilidade política. Além 
disso, a medida em que o Banco Central de um país intervem na economia local, para 
assim controlar a oferta de moeda,  pode causar flutuações significativas nos preços da 
moeda. O sentimento do mercado e o  seu julgamento, dão a entender aos traders que  a 
força de uma determinada moeda também pode ser um fator de movimento do mercado. 
Por último, mas não menos importante, a divulgação de notícias pode ter implicações 
diretas na estabilidade económica de um mercado. 

https://tickmill.com/pt/instruments/forex/
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DESCENTRALIZADO
Uma característica única deste mercado global é que não há um mercado 
central para a realização do câmbio. Todas as transações são realizadas 
eletronicamente por meio de redes de computadores entre traders de todo o 
mundo. 

OPERA EM 24/5
O mercado forex está disponível 24/5, o que significa que abre no Domingo às 
21:00 GMT e fecha na Sexta-feira às 21:00 GMT. Os principais centros para a 
negociação de Forex são Nova York, Londres, Hong Kong, Singapura, Tóquio e 
Sydney. 

O mercado forex é dividido em quatro grandes sessões: a sessão de Sydney, 
a sessão de Tóquio, a sessão de Londres e a sessão de Nova York. Então, por 
exemplo, quando o dia de negociação termina nos EUA, uma nova sessão de 
negociação começa na Austrália. Portanto, o mercado forex é excessivamente 
dinâmico e as cotações dos preços estão sempre em constante mudança. 

PARTICIPANTES DO MERCADO
Os participantes do mercado Forex incluem bancos (bancos grandes e 
médios), Bancos Centrais, investidores institucionais, investidores indíviduais, 
corporações, governos, especuladores monetários.   

LIQUIDEZ
Quanto maior os volumes negociados globalmente, maior é a liquidez. Do ponto 
de vista de um trader, a liquidez é importante porque determina o quanto suave 
o preço pode mudar ao longo de um determinado período de tempo. 

ALAVANCAGEM
Os traders usam a alavancagem como um meio para "emprestar" dinheiro e 
maximizar o seu investimento. Embora a alavancagem possa ser vantajosa no 
aumento dos lucros, ela também pode aumentar as perdas e, portanto, deve ser 
usada com cautela. 

DE FÁCIL ACESSO
Entrar na negociação de forex 
é bastante fácil, conveniente e 
relativamente acessível. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DO MERCADO FOREX

Com a Tickmill poderá 
começar a negociar com um 

depósito de $100. 

TIPOS 
DE MERCADOS DE FX

Os mercados de câmbio são geralmente classificados com base no período da transação 
realizada no mercado spot no mercado forward e no Mercado de futuros. 

O mercado spot é onde as moedas são compradas e vendidas ao preço atual (taxa 
à vista ou spot rate) que é determinado pela oferta e procura e reflete várias coisas 
como a situação económica nas economias globais, taxas de juros atuais, condições 
sociopolíticas e percepções do futuro desempenho de uma moeda sobre a outra. 

Por outro lado, o mercado de futuros e futuros lidam com contratos que representam 
reivindicações para um determinado tipo de moeda, a um preço específico por unidade e a 
uma data futura para liquidação. 
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BREVE HISTÓRIA
SOBRE A NEGOCIAÇÃO DE FOREX

PADRÃO-OURO
A negociação de forex remonta ao século XIX, quando o sistema 
monetário “Padrão-ouro” foi introduzido. De acordo com esse 
sistema, a taxa de câmbio de todas as moedas foi medida em 
relação ao ouro.  

BRETTON WOODS
Após a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods 
foi estabelecido e o dólar dos EUA foi definido como a principal 
moeda de reserva.  

ACORDO DE JAMAICA 
Após o colapso do sistema de Bretton Woods, um sistema 
flutuante foi introduzido durante o acordo de Jamaica de 1976, 
onde as taxas de câmbio seriam determinadas pela oferta e a 
procura.  

A NEGOCIAÇÃO DE FX NOS TEMPOS MODERNOS
Com o advento da Internet e das tecnologias modernas nos anos 
90, os bancos começaram a criar as suas próprias plataformas 
de negociação, transmitindo o prço ao vivo, permitindo 
que os traders de todo o mundo executassem transações 
instantaneamente. Nas últimas décadas, o câmbio tornou-se o 
maior e mais dinâmico mercado do mundo.

PORQUÊ
NEGOCIAR FOREX?

VOLATILIDADE

Os traders tendem a favorecer os mercados voláteis, já que eles são 
capazes de capitalizar muitas oportunidades lucrativas que surgem 
através das flutuações dos preços. A volatilidade é muitas vezes o 
ponto fulcral das estratégias utilizadas pelos traders, de qualquer 
classe - investidores de curto e longo prazo. Day traders trabalham com 
movimentos que ocorrem de segundo a segundo ou minuto a minuto, 
enquanto traders mais conservadores podem esperar até que o preço 
de um instrumento aumente substancialmente e que assim beneficie 
dos retornos gerados no longo prazo. Se não houver mudança de preço, 
não haverá lucro. Embora a volatilidade no mercado Forex seja grande, 
você deve monitorá-la constantemente e ajustar a sua estratégia de 
adequadamente. 

OPORTUNIDADES

Graças à alavancagem, você pode negociar quantias muito maiores do 
que o seu depósito. Então, se o mercado se movimentar a seu favor, o 
seu lucro será multiplicado por X vezes a quantidade de alavancagem 
que você está a utilizar. Deve-se observar cuidadosamente que, embora 
o seu lucro potencial possa ser muitas vezes maior do que o seu 
depósito, a sua perda potencial também poderá ser. Portanto, o uso 
prudente da alavancagem financeira é necessária para assim reduzir o 
risco geral da sua carteira. 

REGULAÇÃO

A negociação de Forex é fortemente controlado para garantir a proteção 
do investidor e manter a integridade dos mercados financeiros. Muitas 
corretoras de Forex estabeleceram negócios em várias jurisdições e são 
regulados por mais do que uma autoridade. Algumas destas autoridades 
oferecem esquemas de indemnização aos investidores elegíveis, 
em caso de incumprimento da empresa de investimento, onde estão 
sediados os seus fundos. 

Muitos traders optam por negociar no mercado Forex, do que, negociar em outros tipos de 
mercados, pelas diferentes razões que explicadas abaixo. 

01

02

03
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O RISCO PODE SER GERIDO

É amplamente aceite que a negociação de Forex implica um risco de 
perda. No entanto, existem mecanismos que os tradres poderão utilizar 
para controlar ou minimizar o risco quando o mercado se move contra 
o trader. Uma dessas ferramentas é a ordem de stop loss que fecha a 
sua ordem, se um determinado nível de preço for atingido. Na Tickmill 
oferecemos a funcionalidade de stop loss nas nossas plataformas. 

RECURSOS EDUCATIVOS

Forex é conhecido por ser um dos mercados mais facilmente acessíveis, 
daí muitos aspirantes  a trader podem entrar para abrir uma conta 
(geralmente uma conta demo) enquanto consultam vários materiais 
educativos, incluindo  webinars, eBooks, videos, artigos do blog, que a 
sua corretora fornece para assim aprimorar o seu conhecimento.  

PROMOÇÕES

Para tornar a negociação de Forex mais atraente e recompensadora, 
muitas corretoras de Forex correm periodicamente em competições 
de negociação em contas reais ou de demonstração que, geralmente 
distribuem prémios em dinheiro para os concorrentes com o melhor 
desempenho. Veja quais as promoções que estão disponíveis para si na 
Tickmill.   

TECNOLOGIA

As corretoras de Forex esforçam-se continuamente para manter-se 
atualizados com os avanços tecnológicos da indústria, fornecendo aos 
seus clientes software e ferramentas de negociação de ponta, para 
assim, poderem negociar nos mercados com facilidade, conveniência 
e eficiência. As tecnologias para o Forex estão em constante 
evolução. Hoje em dia, o trader moderno pode usar robôs para as suas 
negociações, podendo assim  executar ordens automaticamente ou 
até mesmo copiar as ordens de outro trader, na sua própria conta sem 
precisar realmente de negociar ou monitorar de perto os movimentos 
dos preços. 

04

05

06

07

Agora que você adquiriu uma sólida compreensão de como o mercado 
Forex funciona, vamos concentrar-nos nas especificidades da troca de 
moedas e familiarizar-nos com os principais conceitos e práticas. 

NEGOCIAÇÃO 
DE MOEDAS
EM AÇÃO

02

https://tickmill.com/pt/education/webinars/
https://tickmill.com/pt/education/webinars/
https://tickmill.com/pt/promotions/


16 17 www.tickmill.comwww.tickmill.comNegoceie com os principais pares Negoceie com os principais pares

POSIÇÕES CURTAS E LONGAS 
POSIÇÕES

Em cada transação de Forex, o trader poderá ter uma posição longa e, ao mesmo tempo, 
ter uma posição curta. Investir longo numa moeda significa que você a compra, na 
expectativa de um aumento no preço de mercado. Pelo contrário, investor curto numa 
moeda significa que você a vende, assumindo que o preço cairá. 

Exemplo:
Investir longo no par EUR/
USD, significa que você está a 
comprar Euros e a vender Dólares 
Americanos.

TIPOS 
DE ORDENS NO FOREX

Uma ordem é simplesmente a forma como um trader entra ou sai do mercado Forex. Há 
muitos tipos de pedidos usados pelos negociadores todos os dias, mas é importante 
escolher o tipo de pedido apropriado de acordo com a forma como você vai negociar, é 
assim que você pretende entrar e sair do mercado. 

Uma market order (ordem de 
Mercado), é uma ordem para 
comprar ou vender um ativo 
pelo preço atual disponível. Esta 
ordem é usada quando os traders  
querem uma ordem de forma 
imediata, com base no preço da 

moeda.

Ordens take-profit (ordem de 
obtenção de lucros), são usadas 
para bloquear lucros num limite 
pré-determinado. Em outras 
palavras, é uma ordem para fechar 
uma posição ou negociar quando 
um determinado preço atinge um 
nível de preço especificado com 

lucro. 

Uma limit order (ordem com 
limite), é uma ordem para comprar 
ou vender, somente quando 
certas condições são atendidas. 
Por exemplo, você pode definir 
um pedido que é executado 
automaticamente quando um 
determinado nível de preço é 

atingido. 

Uma ordem de stop-loss (ordem 
para fazer stop das perdas), é 
um mecanismo defensivo usado 
para restringir perdas. Fecha 
automaticamente uma posição 
aberta quando o preço de um 
instrumento atinge um nível 

predeterminado. 

Um pedido que se converte numa 
ordem de mercado quando um 
determinado nível de preço é 
atingido. Uma stop order (ordem 
de stop), é colocada abaixo (seel 
stop order) ou acima (buy stop 
order) do valor de mercado atual 

dessa moeda.

Uma ordem de trailing stop (ordem 
de stop móvel), é uma (stop order) 
ordem de stop que pode ser definida 
numa determinada distância ao 
preço de Mercado que é expresso 

em pontos.

MARKET ORDER

TAKE-PROFIT ORDER

LIMIT ORDER

STOP-LOSS ORDER

STOP ORDER

TRAILING STOP
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Quando se trata de ordens reais, as moedas são negociadas em quantidades específicas, 
denominados lotes. Estes são apresentados por uma variedade de tamanhos, incluindo: 
Padrão, Mini, Micro e Nano - cada um destes são compostos por quantidades diferentes de 
unidades monetárias. 

Margem é um conceito essencial para a negociação de Forex, que é muitas vezes mal 
compreendido ou negligenciado pelos traders. Uma margem é uma parte do património 
da sua conta que é reservada e, atribuída como um depósito de boa fé para manter uma 
ordem aberta. Geralmente é expresso como uma percentagem do preço total da posição 
escolhida. 

No caso de uma negociação com alavancagem de 100: 1, a margem necessária seria de 
no mínimo 1% (1%). Portanto, se você optar por executar uma ordem para 1 lote padrão 
($100.000) a 100: 1, você deverá ter o mínimo de $1.000 como margem para poder 
prosseguir com a abertura da ordem.  

LOTES

MARGEM

     Lotes      Unidades

     Padrão      100,000

     Mini      10,000

     Micro      1,000

     Nano      100

A mudança no preço entre duas moedas, à medida em que se movem para cima ou para 
baixo, é cotada em pips. Por exemplo, se o preço do AUDUSD mover-se de 1,6525 para 
1,6526, então o movimento incremental representa um pip. O preço medido de uma moeda 
será normalmente representado com quatro casas decimais e é o movimento desse quarto 
dígito decimal que é igual a um pip. No entanto, os pares de moedas que envolvem o Iene 
Japonês são geralmente cotados em duas casas decimais. 

PIPS

USDCAD   1.5696

pip

Use a nossa calculadora de Forex, incluindo o conversor 
de moedas, as calculadoras de margem e pip para assim, 

gerir com precisão os seus riscos.

https://tickmill.com/pt/tools/forex-calculator/
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Existem vários prós e contras relacionados a todos os pares de moedas, 
no entanto, os principais pares de moedas têm sólidas vantagens em 
relação a outros tipos de moedas, que são em grande parte, devido à sua 
popularidade.  

Vamos então explorar os quatro pares de moedas mais populares e suas 
principais características.

NEGOCIAR 
OS PARES DE
MOEDAS PRINCIPAIS

03

O EUR/USD, também conhecido como "Fiber", é aparentemente o par mais negociado 
globalmente, já que envolve a primeira e segunda economias mais fortes do mundo, os 
Estados Unidos da América e a União Europeia. É também o mais jovem de todos os pares 
principais, com o euro entrar em circulação desde 2002. 

Principais impulsionadores: A Reserva Federal e o Banco Central Europeu (BCE), e em 
particular as taxas de juros que os dois órgãos definem, são considerados os mais 
influentes promotores do mercado. Se, por exemplo, o Fed elevar as taxas de juros, 
fortalecerá o Dólar Americano e resultará numa queda do preço do EUR/USD.

Prós: O EUR/USD é o par de moedas mais transaccionável, o que garante que é sempre 
altamente líquido - isto, por sua vez, fornece aos traders spreads mais competitivos e 
muitas oportunidades de comprar ou vender.

Eventos Económicos/Publicações a ter em conta: 

- Decisão da Taxa de Juro do BCE
- PMIs Europeus: Os PMIs de Serviços, Construção e  
  Fabricação são bons indicadores da direção geral da 
  economia.- European Consumer Price Indices (CPI) 
- Consumer Price Indices (CPI) Europeu
- Os dados económicos dos EUA também afetam  
  o preço do EUR/USD. Estes incluem dados de   
  emprego, como folhas de pagamento não agrícolas  
  (NFP), Índices de Preços ao Consumidor(CPI),   
  crescimento de vendas a retalho, anúncios de taxa  
  de juros e números dos PMI. 

EUR/USD
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O GBP/USD, também conhecido como "Cable", é um dos pares mais antigos e mais 
negociados do mundo. O termo deriva dos cabos transatlânticos que foram colocados 
através do Atlântico para conectar a Grã-Bretanha com os Estados Unidos, para assim 
transmitir os preços das moedas entre as duas economias. 

Principais impulsionadores: As políticas do Banco de Inglaterra e da Reserva Federal, que 
tendem a ter um grande impacto no desempenho do par.  

Prós: Devido à libra esterlina ser a terceira moeda de reserva mais importante do mundo 
(o Dólar Americano é o primeiro) e a alta popularidade do GBP e do USD, o par de moedas 
GBP/USD é altamente líquido. Grande parte da popularidade do GBP/USD é devido ao 
facto de que as moedas são baseadas em duas das economias mais antigas e robustas 
do mundo. Tanto o Reino Unido como as economias dos EUA, apresentam uma quantidade 
relativa de estabilidade, devido em grande parte ao tamanho que cada um representa para 
a economia global.

Eventos Económicos/Publicações a ter em conta: 

- U.K. Consumer Price Index
- Gross Domestic Product (QoQ)
- The U.K. Claimant Count
- Diversos PMIs: Os PMIs de serviços, manufatura  
  e construção também são importantes indicadores  
  económicos.
- Os dados económicos dos EUA: Publicação de taxas  
  de juro, relatórios de vendas a retalho relatórios do  
  GDP, dados do PMI e do CPI.

GBP/USD
O USD/CHF, também chamado de "Swissie", está listado entre os pares mais negociados 
no mercado forex global e sua popularidade está ligada aos fortes laços comerciais e de 
investimento entre os EUA e a Suíça. 

Principais impulsionadores: As políticas e ações tomadas pelo Banco Central Suíço e pela 
Reserva Federal que parecem ser os principais impulsionadores do par.  

Prós: O Franco Suíço é famoso pelo seu status de investimento seguro, apresentando 
baixos níveis de volatilidade. Isso faz com que seja uma moeda muito procurada, 
especialmente em tempos de incerteza económica e turbulência nos mercados. A Suíça 
tem sido historicamente uma economia segura, estável e neutra, atribuída em grande parte 
à gestão conservadora e à estabilidade da economia local. 

Eventos Económicos/Publicações a ter em conta: 

- Swiss Consumer Price Index
- The Swiss Purchasing Managers’ Index (PMI)
- Reservas em Moeda Estrangeira
- KOF Economic Barometer
- Os dados económicos dos EUA: Dados de emprego,  
  vendas a retalho, anúncios da Reserva Federal,  
  juntamente com os números do CPI e do PMI. 

USD/CHF
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A junção do Dólar Americano com  o Iene Japones são apelidados de “Ninja” e têm uma 
média de 17% do volume diário de negociações. Os EUA e o Japão são conhecidos como 
superpotências financeiras globais com uma forte taxa de crescimento do PIB e forte 
atividade de importação e exportação, o que torna o par USD/JPY um par interessante para 
o negociar.    

Principais impulsionadores: No geral, a oferta de moeda pelo Banco Central de cada país 
tem um enorme efeito sobre a avaliação do par USD/JPY. 

Prós: O Banco do Japão geralmente intervém direta ou indiretamente no mercado de 
câmbio, criando tendências e reversões que apresentam oportunidades favoráveis aos 
negociadores.

Eventos Económicos/Publicações a ter em conta: 

- Tokyo Core Consumer Price Index (o preço de bens e  
  serviços de Tóquio)
- Japanese GDP (um resumo da diferença entre as  
  exportações e importações e outros fatores)
- Balança Comercial (uma contabilidade mensal da  
  diferença no valor de bens exportados e importados) 
- Os dados económicos dos EUA: Reivindicações sem  
  emprego, anúncios de taxas de juros, dados de CPI e  
  PMI.

USD/JPY

Os tradres de Forex empregam uma variedade de estratégias e 
abordagens para identificar os melhores pontos de entrada e saída 
para comprar e vender moedas e, finalmente, alcançar o melhor retorno 
possível. 

Neste capítulo, investigasse algumas das estratégias mais populares 
para negociar moedas e, abordagens úteis para analisar os mercados. Ao 
obter uma boa compreensão dos tipos de estratégias de negociação, você 
será capaz de tomar decisões bem informadas sobre qual abordagem de 
negociação pode ser a melhor para o seu portfólio. 

ESTRATÉGIAS
DE NEGOCIAÇÃO 

04
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Simplificando, o day trading é baseado no princípio de compra e venda de um instrumento 
financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes durante o curso do dia, com o objetivo de 
beneficiar de pequenos movimentos de preços. Este tipo de negociação requer tempo, 
habilidade e disciplina, como tal, é uma estratégia ideal para quem tem tempo para se 
comprometer totalmente com os mercados.

As estratégias de day trading incluem:

SCALPING
Scalping é provavelmente o mais curto de todos os estilos de negociação e é popular entre os 
day traders que tentam tirar proveito de pequenos movimentos nos preços da moeda para fazer 
múltiplos lucros. Os traders que implementam essa estratégia podem colocar entre 10 a 200 
transações, num único dia. 

Os Scalpers usam principalmente a análise técnica para orientar as suas decisões de 
negociação e indicadores técnicos, como as médias móveis.  

Scalping pode parecer fácil à primeira vista, porque o lucro de um dia inteiro pode ser feito em 
poucos minutos, no entanto, um trader precisa ser muito disciplinado e tomar decisões sem 
hesitação, pois não há espaço para erros. 

TREND TRADING
Trend Trading representa um tipo de negociação em que os traders tomam posições 
dependendo da direção dos movimentos de preços, para cima ou para baixo. A ideia de trend 
trading é abrir uma posição longa (compra) quando a tendência é altista e abrir uma posição 
curta(venda) quando a tendência é baixista. 
 
Trend trading pode ser considerada uma estratégia de longo prazo ou de curto prazo. Os traders 
podem manter as suas posições abertas enquanto durar a tendência e, isso pode variar de um 
único dia ou mais. Portanto, esta não é uma estratégia exclusiva para os day tradres.  

Identificar as tendências de Mercado não é fácil, mas existem vários indicadores-chave que 
podem facilitar a identificação de padrões de direção de preços. Estes incluem, as Médias 
Móveis que mostram o desempenho passado de moedas ao longo de vários períodos de 
tempo (por exemplo, 200 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias), o Relative Strenght Index (RSI), um 
oscilador de dinâmica que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços, e o Average 
Directional Index (ADX), que determina a força de uma tendência. 

DAY 
TRADING

MEAN  

NEWS 

REVERSION 

TRADING

O significado de reversion trading, é uma abordagem em que os preços da moeda voltam 
para a média histórica. O preço médio é geralmente medido usando médias móveis e 
aplicando-o aos gráficos. Os reversion traders procuram lucrar sobre atividades anormais, 
com as mudanças extremas no preço de uma moeda, assumindo que ela voltará ao seu 
estado anterior. Essa estratégia pode ser aplicada a ambos os casos de compra e venda. 

Negociar em eventos noticiosos é um componente integral nas estratégias de muitos 
investidores, independentemente do seu horizonte de investimento. Enquanto os day 
tradres podem negociar em eventos noticiosos algumas vezes durante o dia, outros 
investidores ocasionalmente negoceiam num prazo mais longo. Como o nome da 
estratégia sugere, os traders procuram lucrar nos lançamentos das notícias e seguem uma 
tendência até demonstrar sinais de reversão. 

Qualquer par de moedas pode mover-se rapidamente para cima ou para baixo antes ou 
depois de um comunicado de notícias económicas. Isso significa que as suas negociações 
são suscetíveis ao aumento da volatilidade e, por sua vez, a probabilidade de ocorrer 
slippage é bem maior. 

Verifique o nosso calendário económico para acompanhar os principais 
eventos globais, declarações e conferências de imprensa. 

https://tickmill.com/pt/tools/forex-calendar/
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SWING   BREAKOUT 

POSITION REVERSAL  

TRADING TRADING 

TRADING TRADING 

Este tipo de negociação é baseado na premissa de que os preços flutuam e que nunca vão 
numa direção tendencial. Portanto, os swing traders aproveitam-se de pequenas reversões 
no movimento de preços de uma moeda, em vez dos trend traders que geralmente 
buscam lucrar com as tendências de mercado de longo prazo. Os traders que usam usam 
uma variedade de indicadores técnicos, incluindo os padrões de retração de Fibonacci, 
linhas de suporte e resistência e o crossover MACD, para identificar padrões, direção da 
tendência e possíveis mudanças de curto prazo nas tendências.

Um breakout representa um movimento de preço de uma moeda que excede os níveis de 
suporte e resistência predeterminados devido, à mudança abrupta na oferta e na procura. 
Os breakout traders entram no mercado assim que o preço da moeda quebre acima da 
resistência e saíam assim que a moeda quebre abaixo do nível de suporte. Este tipo de 
negociação é uma forma de momentum trading, o que significa que os traders procuram 
beneficiar de uma breakout que ocorre após um período de um aumento no volume. 

Position trading refere-se a um estilo de negociação no qual os traders mantêm as suas 
posições por um período mais longo, geralmente meses e até anos, procurando capitalizar 
com uma tendência intermediária. Os position traders dependem fortemente de gráficos 
de longo prazo e/ou fatores macroeconómicos para identificar tendências. Mesmo que os 
position tradres não estejam muito preocupados com os movimentos de preços, já que 
suas posições são mantidas enquanto durar uma forte tendência, eles precisam planear 
como entrar e sair do mercado e implementar uma estratégia adequada de gestão de risco. 

Uma inversão de mercado representa uma mudança de direção do preço de uma moeda, 
seja para cima ou para baixo. Os mercados mudam frequentemente de direção numa 
base intradiária, diária e semanal. Uma mudança no preço de uma moeda pode acontecer 
inesperadamente em alguns segundos ou pode levar vários dias, ou semanas, para ser 
desenvolvida. No entanto, os reversal traders estão alertas para reagir aos movimentos do 
mercado - isto é, abrir uma posição quando o preço está em um nível vantajoso e sair do 
mercado quando ocorre um movimento descendente no preço. Ao prever essas reversões 
de mercado, os traders consideram fatores fundamentais, tal como, a oferta e a procura de 
moedas, políticas monetárias nacionais, eventos geopolíticos e características técnicas 
como os níveis de suporte e resistência, pontos de pivô, médias móveis e osciladores de 
dinâmica que são bons indicadores de reversões. A market reversal represents a change 
of a currency’s price direction, either upwards or downwards. Markets frequently change 
direction on an intraday, daily and weekly basis. 
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PIVOT    

RANGE  

POINTS 

TRADING 

Este sistema de negociação tem por objetivo, identificar potenciais áreas de suporte e 
resistência, levando em consideração a média dos preços altos e baixos de um peródo, 
assim como, os preços de fecho. No dia seguinte, a negociação acima do ponto de pivô é 
considerado um sinal de uma tendência de alta, enquanto a negociação abaixo do ponto de 
pivô é um sinal de tendência de baixa.

Com esta estratégia de negociação, um trader geralmente compra e vende, em pontos 
altos e baixos previsíveis de resistência e suporte, repetitivamente numa ou em 
mais sessões. Em outras palavras, esta estratégia ocorre quando uma moeda está 
a ser negociada entre um limite superior e um limite inferior e parece que, ela oscila 
constantemente entre os limite superior e o limite inferior. 

INDICADORES  
TÉCNICOS 

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE)
O Moving Average Convergence/Divergence é usada pelos traders para determinar a direção e 
potenciais reversões da tendência. O MACD flutua acima e abaixo de zero. Se o MACD estiver 
acima de zero, ele aponta para uma tendência de alta, ao contrário, se estiver abaixo de zero, 
sinaliza uma tendência de baixa. No primeiro caso, os traders identificam um potencial sinal de 
compra, enquanto no segundo caso, um potencial sinal de venda potencial poderá ocorrer. 
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MOVING AVERAGE
A Moving Average (Média Móvel) é um indicador interpretativo que mostra o preço médio de 
uma moeda durante um determinado período de tempo. Este indicador é usado para avaliar 
momentos, tendências e definir áreas de suporte e resistência. Existem diferentes tipos de 
médias móveis. Esses incluem:

• Simple Moving Average (SMA)
• Exponential Moving Average (EMA)
• Smoothed Moving Average (SMMA)
• Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Uma maneira popular de interpretar a média móvel de um preço é comparar a sua dinâmica 
com a ação do preço. Quando o preço de uma moeda fica acima da sua média móvel, um sinal 
de compra ocorre, se o preço ficar abaixo de sua média móvel, um sinal de venda poderá ser 
acionado.

RELATIVE STRENGTH INDEX 
Desenvolvido por J. Welles Wilder, um analista técnico Americano, o Relative Strength Index 
(RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a força do preço atual em relação aos preços 
anteriores. O RSI é uma ferramenta valiosa para determinar os níveis de sobrecomprado/
sobrevendido. O oscilador varia entre 0 e 100. Tradicionalmente, um trader pode considerar 
comprar quando o RSI cruza acima da linha de sobrevenda (30) e vender quando o RSI cruza 
abaixo da linha de sobrecompra (70). 
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STOCHASTIC OSCILLATOR
O stochastic oscillator é um indicador de dinâmica desenvolvido por George C. Lane, que mede 
o nível de fecho em relação ao intervalo do ponto mais alto-baixo, durante um período de tempo 
definido, que geralmente são 14 períodos. Este indicador flutua entre 0 e 100. Uma moeda 
está sobrecomprada (o preço está a ser negociado perto do topo da faixa de 14 dias) quando o 
Estocástico está acima de 80, e a moeda está sobrevendida (o preço está a ser negociado perto 
da parte inferior do gráfico numa faixa de 14 dias) se o indicador estiver abaixo de 20.

TIPOS DE 
ANÁLISE NO FOREX

Existem vários métodos disponíveis para analisar o mercado de forex, com o objetivo de 
encontrar oportunidades para a obtenção de lucro. Cada uma dessas abordagens tem os 
seus prós e contras, portanto, vale a pena combinar os diferentes tipos de análise para 
obter uma visão geral do mercado e tomar decisões mais informadas. 

ANÁLISE FUNDAMENTAL
A análise fundamental leva em consideração variáveis económicas, como os atuais fatores 
sociais, políticos e económicos, para indicar os movimentos futuros dos preços. Os traders que 
usam este tipo de análise prestam especial atenção a dados macro e microeconómicos, eventos 
geopolíticos e variáveis como as taxas de juros, inflação, taxas de emprego, eleições etc. 

ANÁLISE TÉCNICA
Ao contrário dos traders fundamentais que analisam os fatores externos que afetam o preço 
do ativo que eles negociam, os traders técnicos focam-se no histórico de gráficos do respetivo 
ativo, para assim examinar e prever movimentos de preços nos mercados financeiros. Em 
termos simples, com a utilização dos gráficos, os analistas técnicos tentam identificar padrões 
e tendências para assim ter uma sugestão sobre a performance da moeda no futuro.

ANÁLISE DO SENTIMENTO
A análise do sentimento é outra forma de análise do mercado forex que é usada para avaliar o 
ânimo geral do mercado num determinado momento. Psicologicamente, as pessoas tendem 
a seguir multidões e, inconscientemente, agem de maneira semelhante. Se o sentimento 
é esmagadoramente inclinado para uma direção, então a grande maioria dos traders 
provavelmente seguirão essa direção. 

Visite o nosso blog para poder explorer alguns 
conhecimentos técnicos e fundamentais.  

https://blog.tickmill.com/
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O TOP 10 DAS DICAS 
PARA OS TRADERS DE MOEDAS

Faça a sua pesquisa
A negociação de forex pode parecer um comprometimento ambicioso, mas é 
preciso ter um bom conhecimento de como funcionam os mercados e uma 
boa compreensão da mecânica da negociação de Forex para assim alcançar o 
sucesso. 

Seja realista
Abordar a negociação de forex realisticamente desde o início. Determine uma 
percentagem viável de negociações vencedoras considerando a sua estratégia e 
experiência.

Faça um plano 
Um plano de negociação bem definido é a Bíblia de um trader bem-sucedido, 
pois serve como um guia que descreve as estratégias, operações e 
procedimentos com os quais se negocia no mercado. 

Escolha um estilo de negociação 
Você é um scalper? Um day trader? ou um swing trader? Existem diferentes 
estilos de negociação, cada um com diferentes timings. Encontre um estilo 
de negociação que corresponda ao seu perfil e personalidade e s    

Abster-se do overtrading
A abertura de ordens durante todo o dia e a análise excessiva não produzirão 
necessariamente o resultado esperado. Tente encontrar aquelas coisas 
que realmente trazem resultados positivos para as suas negociações e que 
eliminam ações que desperdiçam tempo.  

Assuma a responsabilididade das suas 
negociações 
Aceite as perdas como parte do negócio. Aprenda com os seus erros 
e tente evitá-los no futuro. A responsabilidade pessoal é fundamental 
no desenvolvimento de uma mentalidade sólida para melhorar os seus 
resultados.  

Faça a gestão de risco
A importância gestão de risco não deve ser minimizada. Escolha o tamanho 
apropriado para a sua posição, estabeleça limites de lucros e perdas, tal 
como uma alavancagem adequada de acordo com o seu apetite pelo risco. 
Acima de tudo, especule apenas com fundos que você poderá perder. 
Certifique-se de ter fundos líquidos disponíveis ou uma estratégia de 
negociação em vigor, para o caso de um movimento repentino no mercado.

Foque-se no gráfico diário
Concentre os seus esforços de negociação no período de tempo do 
gráfico diário. Os gráficos diários são mais confiáveis para fornecer uma 
compreensão mais clara do Mercado.

Controle as suas emoções
No forex, as emoções precisam estar constrangidas. É essencial exercitar a 
autodisciplina e controlar efetivamente a ganância, o medo e a esperança. 
Mais importante ainda, permaneça positivo em todos os momentos. 

Nunca desista
A negociação de Forex é um comprometimento emocionante, com os seus 
altos e baixos. Um trader bem sucedido é persistente o suficiente para 
manter o entusiasmo, permanecer fiel ao seu sistema de negociação e 
manter sua confiança.     
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A Tickmill oferece o acesso a 62 pares de moedas, pares principais e pares menores. 
Aproveite a oportunidade de fazer parte deste mercado global enquanto desfruta de 
excelentes condições de negociação. 

Comece a negociar Forex através de simples passos

COMO NEGOCIAR PORQUÊ NEGOCIAR
MOEDAS COM A TICKMILL FOREX COM A TICKMILL? 

Eduque-se
Antes de embarcar na negociação de Forex, certifique-se de familiarizar-se com 
o funcionamento da negociação. Ler este eBook é um bom primeiro passo para 
aumentar o seu conhecimento de negociação, mas há muitos outros recursos 
úteis para explorar, incluindo webinars, blog posts e video tutorials. 

Abra uma conta de negociação
Escolha uma conta de negociação real que melhor se adapte ao seu perfil. Cada 
uma das nossas contas de negociação fornece uma variedade de opções e 
condições de negociação para atender às necessidades de todos os tipos de 
traders.   

Financie a sua conta
Faça um depósito usando uma das nossas opções de pagamento convenientes 
e seguras.

Escolha a sua estratégia de negociação
Encontre uma estratégia de negociação que melhor se adapte ao seu tipo de 
personalidade, objetivos de negociação e tolerância ao risco. A Tickmill permite 
negociar utilizando todas as estratégias de negociação, incluindo hedging, 
scalping e arbitragem.  

Coloque as suas ordens
Proceda com o processo de colocação das suas ordens, determinando o tipo de 
pedido preferido, o tamanho da posição, etc.

Feche as suas ordens
Feche as suas ordens quando achar que atingiu o seu objetivo ou se simplesmente 
deseja estabelecer um limite às suas perdas potenciais.

Tenha acesso aos Mercado com maior liquidez do mundo.

Sem taxas escondidas

Spreads a partir de 0.0 pips

Expert Advisors permitidos

Média da velocidade de execução das ordens em 0.1 segundos

Sem requotes

Suporte ao Cliente dedicado

Beneficie dos nossos preços competitivos, profunda liquidez e execução de confiança. 

Descubra mais sobre o Forex nas especificações contractuais.

71% dos investidores perdem dinheiro quando negociam CFDs.

https://tickmill.com/pt/education/webinars/
https://blog.tickmill.com/
https://tickmill.com/pt/education/tutorials/category/forex-trading/
https://tickmill.com/pt/instruments/forex/
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GLOSSÁRIO 
Alavancagem
A proporção do valor usado numa transação para o depósito de segurança exigido.

Análise de sentimento do Mercado
Um tipo de análise de mercado que leva em consideração o sentimento geral em que todos 
os participantes do mercado têm sobre o desempenho de um par de moedas.

Analise fundamental
Análise de informação económica e política com, o objetivo, de determinar movimentos 
futuros num mercado financeiro.

Análise técnica
Um tipo de análise de mercado que prevê os preços, através da análise de dados de 
mercado, ou seja, pelas tendências históricas de preços e médias, volumes, juros em 
aberto, etc.

Apreciação
Uma moeda é dita como “apreciada” quando, em resposta à procura do mercado, o sua 
valor aumenta.

Ask Price (preço de compra)
O preço pelo qual o mercado está preparado para vender uma Moeda específica num 
Contrato de Forex ou Contrato de Moeda Cross. A esse preço, o trader pode comprar a 
moeda base.

Banco Central
Uma organização governamental ou quase governamental que administra a política 
monetária de um país. Por exemplo, o Banco Central dos EUA é a Reserva Federal(FED) e o 
Banco Central da Alemanha é o Bundesbank.

Bid Price (preço de venda)
O preço de venda é o preço pelo qual o mercado está preparado para comprar uma moeda 
específica, num contrato de forex ou contrato de moeda cross. A esse preço, o trader pode 
vender a moeda base.

Breakout trading
Uma tentativa de entrar no mercado no momento em que o preço se se move fora de uma 
faixa de preço definida (suporte e resistência).

Day trading
Um tipo de negociação que envolve a tomada de posições em moedas que são liquidadas 
antes do encerramento do mesmo dia de negociação.

Depreciação
Uma queda no valor de uma moeda devido às forças do mercado.

Forex
A compra simultânea de uma moeda e a venda de outra.

Gestão de risco
Empregar análises financeiras e técnicas de negociação para reduzir e/ou controlar a 
exposição a vários tipos de risco.

Inflação
Uma condição económica em que os preços dos bens de consumo aumentam, corroendo 
assim o poder de compra.

Limit order
Um pedido com restrições sobre o preço máximo a ser pago ou o preço mínimo a ser 
recebido. Por exemplo, se o preço atual do USD/JPY for 117,00/05, uma order limit para 
comprar USD, estaria a um preço abaixo de 117,00.

Liquidez
A capacidade de um mercado para aceitar grandes transações com impacto mínimo ou 
nenhum impacto na estabilidade de preços.

Lote
Uma unidade para medir o valor da transação. O valor da transação corresponde sempre a 
um número inteiro de lotes.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Um indicador técnico popular usado para identificar os principais aspectos da segurança 
de uma tendência geral, incluindo a dinâmica, direção da tendência e duração.

Margem
O capital necessário que um investidor deve depositar para garantir uma posição.

Market order 
Uma market order é uma ordem de compra ou venda a ser executada imediatamente ao 
melhor preço disponível.

Mean reversion
Uma estratégia de negociação baseada na suposição de que o preço de uma moeda irá 
mover-se para o preço médio ao longo do tempo.
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Mercado a prazo (Forward markets)
Um mercado em que no qual, os participantes concordam em negociar algumas 
commodities, títulos ou divisas a um preço fixo para entrega futura.

Mercado de futuros (Future markets)
Um mercado onde os contratos para entrega futura de um produto de negociação são 
comprados ou vendidos.

Moeda base
A primeira moeda num par de moedas. Mostra quanto a moeda base vale, como medida, 
em relação à segunda moeda.

Moeda de contação
A moeda de cotação é a moeda usada como referência ou, a segunda moeda num par de 
moedas. Por exemplo, no par de moedas USD/EUR, o euro (EUR) é considerado a moeda de 
cotação.

Moedas Cross
Um par de moedas que não inclui o Dólar Americano. Por exemplo: EUR/JPY ou GBP/CHF.

Moving Average (Média móvel)
Um tipo de indicador técnico que acumula pontos de preço anteriores e, em seguida, 
calcula a média desses pontos de preço, em vários períodos de tempo para determinar a 
força de uma tendência atual do mercado.

News trading
Uma estratégia de negociação que envolve a negociação de uma moeda, antes ou 
depois, de um anúncio ou evento de noticioso importante. O objetivo será beneficiar das 
flutuações do preço, que provavelmente ocorrerão antes ou depois do evento.

Over the Counter (OTC)
Usado para descrever qualquer transação que não seja realizada durante uma troca.

Pares de moedas exóticas (exotics)
Os pares de moedas exóticas consistem em moedas principais  emparelhadas com 
moedas de economias emergentes ou ao pares de moedas de economias pequenas mas 
fortes. O EUR/TRY (Euro Vs. Lira Turca) e o USD/ZAR (Dólar Americano vs. Rand Sul 
Africano) são considerados alguns dos pares exóticos mais populares.

Pares de moedas menores (minors)
Pares de moedas menores, também conhecidos como pares de moedas cross, são 
pares que não incluem o Dólar Americano, mas incluem pelo menos uma das outras três 
principais moedas do mundo, tal como o Iene Japonês (JPY), a Libra Esterlina (GBP) ou o 
Euro (EUR).  

Pip
Um pip mede a quantidade da alteração na taxa de câmbio de um par de moedas e é 
calculado usando o quarta casa decimal. 

Pontos de pivô
Os pontos de pivô utilizam o período alto, baixo e próximo para calcular os níveis de 
suporte e resistência do período atual.

Posição curta
Uma posição de investimento que beneficia da desvalorização do preço de mercado. 
Quando a moeda base do par é vendida, a posição é considerada curta.

Posição longa
Uma posição de investimento que beneficia da valorização do preço de mercado. Quando a 
moeda base do par é comprada, a posição é considerada longa.

Position trading
Um estilo de negociação com o qual, um trader detém uma posição para o longo prazo; de 
semanas a meses, e até anos.

Principais pares de moedas (Majors)
Os principais pares de moedas referem-se às moedas mais ativamente negociadas no 
mundo, com a lista normalmente incluindo o Dólar Dmericano (USD), Euro (EUR), Iene 
Japonês (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Australiano (AUD) e Franco Suíço (CHF).

Procura
A quantidade de qualquer mercadoria ou moeda que as pessoas estão dispostas a comprar 
num determinado momento por um determinado preço.

Range trading
Uma estratégia que envolve a compra quando o preço move-se para níveis de suporte mais 
baixos e a venda à medida que o preço passa para níveis de resistência superiores.

Relative Strength Index 
Um indicador usado na análise técnica que identifica quando as tendências estão a chegar 
ao final de sua direção atual, bem como as condições de mercado de sobrecompra e 
sobrevenda.

Reversal trading
Um método de contra-tendência de negociação baseado em reversões de mercado, ou seja, 
quando ocorre uma reviravolta no movimento dos preços de uma moeda.

Robôs de negociação
Robôs de negociação são programas de computador que são baseados num conjunto de 
sinais de negociação de Forex que, ajudam os traders a determinar se devem comprar ou 
vender um determinado par de moedas, num determinado momento.
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 Aviso de risco: CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder 
dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 71% e 65% das contas de investidores de 
varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd, 
respectivamente. Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs ou qualquer 
outro de nossos produtos e se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

Aviso Legal: O conteúdo deste E-book inclui informações e dados que não devem ser interpretados 
como dados que possam conter aconselhamento pessoal e/ou de investimento e/ou uma oferta 
e/ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros e/ou uma garantia e/
ou previsão de desempenho futuro. A Tickmill, as suas afiliadas, agentes, diretores, executivos 
ou funcionários não garantem a exatidão, validade, atualidade ou integridade de quaisquer 
informações ou dados disponibilizados e não assumem nenhuma responsabilidade quanto a 
qualquer perda decorrente de quaisquer dados ou informações contidas neste document.

Scalping
Uma estratégia de negociação baseada na abertura e no fecho de uma posição de forma bastante 
rápida, na esperança de lucrar com os pequenos movimentos dos preços.

Sentimento do Mercado
A atitude que prevalence nos investidores, em relação a um mercado específico.

Slippage
A diferença entre o nível solicitado de um pedido e o preço real no qual a ordem foi executada. O 
slippage, geralmente ocorre durante períodos de alta volatilidade e potencialmente na abertura/
fecho do mercado.

Spot market (Mercado spot)
Um mercado físico, onde no qual as moedas estrangeiras e as commodities são compradas e 
vendidas a dinheiro, ao preço de mercado atual, liquidadas “no local” e entregues imediatamente.

Spread
A diferença entre o preço e compra e o preço de venda.

Stochastic Oscillator
Um indicador de dinâmica que compara o preço de fecho de um ativo com o intervalo dos seus 
preços, num determinado período de tempo, para fornecer informações sobre a direção futura do 
mercado.

Stop-Loss Order
Uma estratégia de negociação especulativa em que um ativo negociável é mantido entre um e vários 
dias, num esforço para lucrar com as mudanças de preço ou “oscilações”.

Take-Profit order
Uma ordem take-profit permite que um investidor defina o preço de fecho de uma negociação antes, 
ou depois, de abrir uma posição.

Trailing stop
Uma trailing stop é uma ordem definida a um determinado preço abaixo do preço de mercado atual 
para uma posição longa.

Trend trading
Uma estratégia de negociação usada nos mercados financeiros onde os traders tomam posições ao 
longo do momento de um ativo numa direção específica, seja para cima ou para baixo.

Volatilidade
Uma moeda é dita como “apreciada” quando, em resposta à procura do mercado, o seu valor 
aumenta. 
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