
Os Piores Meses para o Forex: O meses do verão do Hemisfério Norte - Junho, Julho e Agosto
Os dados da S&P indicam que os meses de verão proporcionam retornos fracos para a maioria dos mercados financeiros em muitos países da Europa. O velho
ditado usado em Londres diz “fechem as negociações em maio e saiam de férias“, isso vem a concordar com a análise feita pelos Índices da S&P. A teoria por trás
deste dito é que os meses de verão são caracterizados por um desempenho lento ou por perdas. Ao fechar as suas operações em maio, e voltar a operar somente
no final do verão no hemisfério norte, você protege a sua carteira de investimentos, obtendo melhores retornos.

Agosto é o Pior Mês para Operar
O verão no hemisfério norte, especialmente agosto, é o pior período para o operar o Forex porque Instituições Financeiras na Europa e na América do Norte estão 
em férias. Isso leva a um menor volume de negociações e grandes oscilações de preços. Muitos sugerem que a melhor estratégia é simplesmente sair de férias e 
retomar a operar em setembro.

Meses Após o Verão no Hemisfério Norte são os melhores para Operar o Forex (Setembro a Dezembro) 
O motivo pelo qual os meses de setembro a dezembro são os melhores para operar o Forex é porque estes meses representam uma onda de atividades de 
operação após os meses de verão no hemisfério norte. Se fosse para escolher apenas alguns meses para operar o Forex, estes meses seriam de setembro até a 
metade de dezembro. 
A segunda metade de dezembro apresenta os mesmos baixos índices de operação vistos em Agosto. O período ao redor dos feriados de Natal e Ano Novo até a 
primeira quinzena de janeiro são tão lentos como agosto. 

Meses de Janeiro até Maio são Considerados bons Meses para Operar o Forex
O período que começa na segunda metade de janeiro até maio é considerado bons meses para operar o Mercado Financeiro. Este período não é tão bom quanto
de setembro a dezembro mas ainda apresenta excelentes oportunidades para operar o Forex. 

MELHORES MESES PARA OPERAR O FOREX
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