
                                         Efeito Dominó 

 

Nós adicionamos um novo recurso no Dashboard: colorimos o preço de roxo. Chamamos de "efeito 

Dominó". 

O efeito Dominó quando aplicado as moedas, ocorre quando uma ou mais moedas do mesmo grupo 

(Driver) começam a andar e as outras moedas seguem a trilha.  

Quando o primeiro par (ou pares) começar a se mover, aparecerá a cor roxa no preço e se o movimento 

se tornar forte, os outros pares vão seguir.  

Pergunta: como posso usar essas informações para me tornar um melhor trader? 

1.  Quando você receber o alerta, as primeiras moedas que você precisa verificar são as que o preço está 

roxo. Estas são as primeiras a cair sobre o efeito dominó (verifique as 8 Regras de Ouro para entrar em 

um trade).  

2.  Quando você tem uma moeda que apresenta um 7 ou -7 e todos os 7 pares do mesmo grupo estão 

roxo, isso significa que o movimento é estável. Ex: se o EUR está mostrando 7 e todos os 7 pares do EUR 

estão roxos, significa uma grande chance de ter um trade lucrativo (verifique as 8 Regras de Ouro para 

entrar em um trade). 

3.  Quando você tem uma moeda que apresenta um 7 ou -7 mas nem todos os 7 pares do mesmo grupo 

estão roxos, isso significa que o movimento está instável e você precisa verificar aqueles que estão roxos 

para poder entrar em um trade (verifique as 8 Regras de Ouro para entrar em um trade).  

4.  Quando você não tem nenhum alerta e o Dashboard mostrar 3, 4, 5, 6 positivo ou negativo, você 

deve verificar os pares que estão com o preço em roxo, estes serão os primeiros pares a cair sobre o 

efeito dominó. (Este tipo de abordagem é mais avançado). Esta situação acontece muitas vezes durante 

a semana na seção Asiática. Onde o primeiro par ou pares começa a se movimentar durante a seção do 

mercado Asiática e os outros seguem durante a seção do mercado Europeu. O mesmo vai acontecer 

durante a seção do Euro. Onde o primeiro par ou pares vão mover durante a seção do mercado Europeu 

e os outros seguirão durante a seção do mercado Asiático.  

O Forex Divergent adicionou a cor roxa ao preço para ajudar os traders a identificar e a entender melhor 

o mercado Forex. 

  

  

 


