
 

REGRAS DE OURO  

8 Regras Simples para Operações Rentáveis  

 1. Não entre em Trades durante a seção do Mercado Asiático. A menos que você tenha 

experiência neste mercado. (consulte o arquivo BEST TIMES TO TRADE THE FOREX 

MARKET)    

2. Não entre em Trades se o mercado das duas moedas do par estão fechados (consulte o 

arquivo BEST TIMES TO TRADE THE FOREX MARKET)    

3. A moeda que está liderando o mercado (DRIVER) deve ter -7 ou + 7 e o mercado 

relacionado com essa moeda tem que estar aberto para ser considerado o Líder (DRIVER) . 

Exemplo: AUD + 7 , mas o mercado está fechado assim o AUD não é o DRIVER neste 

momento. (consulte o arquivo BEST TIMES TO TRADE THE FOREX MARKET) 

4. Para considerar a entrada em um Trade a moeda que você escolher deverá ter rompido o 

suporte ou a resistência. E tem que ter pelo menos o número + 5 ou -5. Isso significa que: 5 

das 7 moedas quebraram o suporte ou a resistência.   

5. Para considerar um Trade, o par de moedas que você escolher deve estar acompanhando a 

tendência (Trend) do mercado. Os Time frames H4 e D1 precisam estar apontando para a 

mesma direção do sinal. Procure por um cruzamento ou por um bounce (bate e volta) no H4 

na média móvel (Moving Average). É importante lembrar que existe a possibilidade de se 

obter Pips/lucro executando trades contra a tendência do mercado, mas o risco é muito maior. 

Por isso aconselhamos sempre executar trades que acompanham a tendência do mercado.  

6. Verifique a distância (em pips) entre o Intraday suporte e resistência mostrado no 

Dashboard até o próximo suporte e resistência dos tempos H4 ou D1. O motivo pelo qual 

fazemos este cálculo é conseguir uma imagem clara de um possível movimento.  

7. Assim que você receber o sinal (alerta) no seu email, consulte o Dashboard para confirmar o 

Driver + 7 ou -7  e também para verificar qual a moeda que está apresentando os melhores 

números opostos para fazer o trade. Por favor, veja abaixo:  

 + 7 com -3, -4, -5, -6 -7 ou   

 -7 com + 3, + 4, + 5, + 6, + 7  

8. Verifique as notícias da sessão que você vai operar (executar os Trades), prestando atenção 

no horário das notícias. Isso é tão importante quanto todas as outras 7 regras discutidas aqui.   

 

Se você seguir todas estas regras e, usar a nossa estratégia de gerência de dinheiro, você será 

bem sucedido neste business.  

 

 


