
CURSO DE 
NEGOCIAÇÃO PARA 
INICIANTES

user
Typewritten text
Data: 04/13/2023



Para cultivar plantas, um agricultor 
precisa preparar sua base, neste 
caso, solo rico. Para aumentar os 
investimentos, um profissional 
precisa preparar sua própria base, 
base sólida, ou seja, adquirir 
conhecimento e experiência. 
Nosso curso de negociação 
ajudará você a entender os prós 
e os contras da negociação, para 
que você tenha confiança em dar 
os primeiros passos no mercado 
internacional de moedas.

AO LER ESTE CURSO, VOCÊ 
APRENDERÁ SOBRE:

História e vantagens do mercado 
forex
Horário de negociação 
Instrumentos de negociação 
(pares de moedas e CFDs)
Alavancagem e margem
Plataformas de negociação
Gráficos de forex e períodos 
gráficos
Tipos de ordens
Tipos de análises



O mercado de divisas - em resumo Forex - foi 
estabelecido em 1971 quando o presidente 
americano Nixon anunciou que o dólar americano 
não era mais lastreado pelo ouro. Nesse período, o 
sistema de moeda fixa foi substituído pelo sistema 
de taxas de câmbio flutuantes. O valor das moedas 
foi determinado de acordo com as condições de 
mercado criadas pela relação oferta-demanda. 

O mercado forex emprega ativamente as 
tecnologias atuais. Acompanhando as atualizações, 
o Forex tornou-se disponível para absolutamente
todos os que possuem computador e acesso à
Internet.

QUANDO O FOREX SURGIU?

POR QUE O FOREX É TÃO 
POPULAR?

1. Disponibilidade
Como já mencionado, qualquer pessoa com
conexão à Internet e desejo de ganhar com as
flutuações de preço pode acessar o mercado forex.

2. Alta liquidez
O volume diário no Forex é de cerca de US $
6 trilhões. Além disso, o mercado de divisas
raramente vivencia falhas, pois a demanda por
dinheiro é sempre alta. Se uma moeda em um par
perder valor, o valor de outra aumenta.

3. Trabalho 24 horas
Forex funciona sem parar de segunda de manhã
até sexta à noite. Você pode combinar facilmente a
negociação com o trabalho ou estudar e negociar
quando quiser.

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


O mercado forex está fechado apenas nos finais de semana e 
feriados internacionais, como Natal (25 de dezembro) e véspera 
de Ano Novo (1.º de janeiro). Veja mais detalhes sobre o horário 
de negociação das bolsas mundiais aqui.

NO ENTANTO, ALGUMAS MOEDAS SÃO 
ESPECIALMENTE VOLÁTEIS DURANTE CERTOS 
PERÍODOS:

QUAIS SÃO OS HORÁRIOS 
DE NEGOCIAÇÃO DO 
FOREX?

Na sessão asiática, quando as bolsas de 
Tóquio e Sydney abrem, as moedas mais 
negociadas são o iene japonês, o dólar 
australiano e o dólar da Nova Zelândia.

Na sessão europeia, quando as bolsas de 
Frankfurt e Londres são abertas, os pares 
de moedas EUR / USD, GBP / USD e USD / 
CHF assumem a liderança. Fortes flutuações 
podem ser observadas durante as primeiras 
2-3 horas do pregão.

O mercado revive quando a sessão de Nova 
York é aberta. Todas as principais empresas 
são negociadas em relação ao dólar, portanto 
a volatilidade é geralmente alta durante esse 
período.

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/stock_clocks
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


QUAIS INSTRUMENTOS SÃO 
NEGOCIADOS NO FOREX?

1. Pares de Moedas

Um par de moedas é uma cotação de uma moeda 
contra a outra. Por exemplo, o par EUR / USD 
consiste em duas moedas, com o Euro sendo a 
moeda base e o dólar americano como a cotação. 
Portanto, esta cotação indica quantos dólares são 
necessários para comprar 1 euro.

Os pares de moedas mais populares e 
frequentemente negociados são os principais pares 
de moedas, também conhecidos como majors ou 
principais, todos eles incluindo o dólar americano:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


3. A terceira classe de pares de
moedas são os pares exóticos.

Um par exótico geralmente compreende uma 
moeda de um país em desenvolvimento e uma 
moeda principal. Esses pares são altamente 
voláteis, mas carecem de liquidez, portanto, têm 
um potencial de altos retornos e riscos igualmente 
altos.

2. Existem também pares de
moedas menores, também
conhecidos como cruzados ou
«crosses».

Esses pares incluem as moedas dos países 
desenvolvidos sem o dólar americano:
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US DOLLAR
HONG KONG DOLLAR

EURO
TURKISH LIRA

US DOLLAR 
SWEDISH KRONA

US DOLLAR 
SINGAPORE DOLLAR

US DOLLAR 
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US DOLLAR 
DANISH KRONE

US DOLLAR 
SOUTH AFRICAN RAND

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Um contrato de diferença é um instrumento 
de negociação de derivativos que permite aos 
investidores especular sobre a diferença de preços 
de ações, índices, commodities, criptomoedas e 
outros ativos sem realmente possuí-los. A ideia 
básica dos CFDs é bastante simples: para ter lucro, 
um trader precisa prever se a diferença entre 
o preço atual e o preço futuro será positiva ou
negativa. Os CFDs são instrumentos adequados
para negociação de curto e médio prazo.

Os CFDs têm muitas vantagens, como baixos 
requisitos para depósito inicial, uma ampla escolha 
de ativos subjacentes, cobertura de risco e outros. 
Para ver todos eles, acesse aqui.
Uma das principais vantagens dos CFDs é que 
eles oferecem a oportunidade de diversificar 
seu portfólio. Os ativos subjacentes de CFD são 
abrangentes e incluem commodities, ações, metais, 
índices e criptomoedas.

CONTRATOS POR 
DIFERENÇA (CFDS)

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/cfd_trading
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


PETRÓLEO BRUTO

O petróleo bruto é talvez a commoditie mais 
negociada. Os preços do petróleo são altamente 
sensíveis a vários fatores econsequentemente, 
eles estão em constante movimento, o que torna 
os CFDs do petróleo um instrumento ideal para 
investimentos de curto e médio prazo.

Quais fatores influenciam os preços do petróleo?

O fator-chave é a relação demanda-oferta. Uma 
escassez de oferta resulta em maior demanda e 
preços mais altos, enquanto oferta excessiva pode 
levar a uma queda na demanda e uma queda 
nos preços. As ofertas de petróleo, por sua vez, 
são influenciados por fatores macroeconômicos 
e geopolíticos, como as relações entre os países 
exportadores de petróleo. 

Certamente, você já ouviu falar de gigantes como 
Google, Microsoft, Apple, Tesla e Facebook. Essas 
e muitas outras empresas emitem ações que são 
valores mobiliários que confirmam a propriedade da 
fração da empresa. No entanto, para comprar essas 
ações, é preciso muito dinheiro. Para contornar os 
altos requisitos de depósito, muitos investidores 
preferem negociar CFDs de ações. Assim, sem 
possuir uma ação, você ainda pode se beneficiar 
das flutuações do preço da ação.

AÇÕES

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


O ouro é o metal precioso mais negociado. Possui 
status de ativo porto seguro, pois é considerado 
uma boa cobertura contra distúrbios econômicos, 
como deflação ou recessão. A negociação de CFDs 
do ouro tem várias vantagens. Por exemplo, você 
não precisa pagar um valor total desse ativo para 
ganhar com a diferença de preço. Além disso, os 
CFDs do ouro não têm prazo de expiração, para 
que você possa fechar sua posição quando quiser. 
Muitos traders veem o ouro como um investimento 
sólido, por isso pode ser uma boa ferramenta para 
diversificação de portfólio.

METAIS ÍNDICES

Os índices de ações são os indicadores que 
refletem a dinâmica dos mercados de ações. Os 
principais mercados de ações e seus índices são:

Os índices de negociação de CFDs, em vez de 
ações de empresa única, permitem exposição 
diversificada, à medida que mais fatores são 
incluídos na formação de preços de um índice de 
ações.

o americano com os índices S&P 500, NASDAQ
e Dow Jones Industrial Average
os britânicos com o índice FTSE 100
o alemão com o índice DAX
os japoneses com o índice Nikkei 225

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Simplificando, a criptomoeda é dinheiro virtual que 
não possui forma física. Pode ser usado para pagar 
compras, transferido entre contas e trocado por 
dinheiro fiduciário. As principais características das 
criptomoedas são anonimato, descentralização, 
transparência e segurança. É por isso que o 
dinheiro digital ganhou imensa popularidade entre 
os investidores. Certamente, todo mundo já ouviu 
algo sobre Bitcoin, mas também existem outras 
criptomoedas, como Etherium, Litecoin, Ripple e 
Bitcoin Cash, que você pode negociar sob a forma 
de CFDs com a InstaForex.

CRIPTOMOEDAS

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Simplificando, alavancagem é um empréstimo 
que uma corretora dá para você para que você 
possa negociar volumes maiores. A margem é uma 
parte de seus próprios fundos que uma corretora 
bloqueia para fornecer a você a alavancagem. 

A alavancagem oferece maiores oportunidades 
de negociação, mas também representa um 
grande risco. Suponha que um trader decidiu 
negociar com um depósito de US $100 e escolheu 
uma alavancagem de 1:10. Isso significa que 
todo movimento de preço por um pip alterará 
seu depósito em US $0,10 (com um tamanho de 
transação de 0,1 lote). Em outras palavras, um 
movimento de preço de apenas 100 pips contra sua 
posição causará ao trader uma perda de US $10.

O QUE É ALAVANCAGEM 
E MARGEM?

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


A negociação em Forex é facilitada através de um 
software especial - uma plataforma de negociação. 
De fato, existe uma grande variedade de 
plataformas de negociação, mas a mais popular é a 
MetaTrader 4 (MT4), ou sua rival, a MetaTrader 5.

A InstaForex oferece a plataforma InstaTrader 
baseada na MT4. Esta plataforma suporta 
muitos idiomas, possui um extenso conjunto 
de ferramentas para gráficos e indicadores 
incorporados que permite executar várias tarefas, 
fornece feed de notícias econômicas e possui 
muitos outros recursos.

Além das versões para desktop, você também pode 
usar plataformas de negociação de smartphones 
(para iOS e Android) ou negociar em um navegador 
da web com nosso WebTrader.

O QUE É UMA 
PLATAFORMA DE 
NEGOCIAÇÃO?

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real            

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Depois de registrar uma conta de negociação, 
você recebe automaticamente suas credenciais 
de login no seu endereço de e-mail. Para começar 
a negociar, você precisa baixar a plataforma de 
negociação aqui e instalá-la no seu PC. Depois de 
fazer isso, execute a plataforma e digite seu login e 
senha na janela popup. Certifique-se de que você 
selecionou o servidor correto para uma conta Demo 
ou Real e clique em Login.

A conta demo está disponível gratuitamente na 
InstaForex aqui. A conta demo está disponível 
gratuitamente na InstaForex aqui. Isso ajudará os 
iniciantes a ter a sensação de negociação ou testar 
algumas estratégias, usando fundos virtuais em vez 
de seu próprio dinheiro. Observe que nossa conta 
Demo é adequada principalmente para iniciantes, e 
se baseia nas mesmas características de uma conta 
Live Standard, portanto, talvez nossas outras contas 
Live sejam mais apropriadas para sua estratégia de 
negociação.

COMO FAZER LOGIN EM 
UMA PLATAFORMA DE 
NEGOCIAÇÃO E COMEÇAR 
A NEGOCIAR?

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Depois de abrir uma plataforma de negociação, 
você verá gráficos de preços. O InstaTrader e o 
MT4, três tipos de gráficos.

QUAIS SÃO OS GRÁFICOS 
DE FOREX?

Um gráfico de linhas mostra uma linha, conectando 
uma série de preços de fechamento registrados por 
um determinado período de tempo. Por exemplo, 
no período M5 abaixo, você pode ver que a cada 5 
minutos as linhas estão conectadas para mostrar a 
tendência geral dos preços de um par de moedas.

GÁFICOS DE LINHA

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Um gráfico de barras mostra os preços de abertura 
e fechamento, bem como as máximas e mínimas por 
um determinado período de tempo. O período pode 
ser escolhido nas configurações da plataforma. O 
ponto superior da barra é o preço mais alto para 
um período escolhido, enquanto o mais baixo 
representa o preço mínimo. Uma linha à direita 
representa um preço de abertura, enquanto a 
esquerda representa um preço de fechamento.

GRÁFICO DE BARRAS

Um gráfico de velas japonês fornece as mesmas 
informações que um gráfico de barras. No entanto, 
as velas japonesas são mais simples e fáceis de 
trabalhar. Se o preço aumentar em um determinado 
período, o corpo da vela estará vazio. Se os preços 
caírem, o corpo é pintado de preto. O corpo da vela 
representa um intervalo entre os preços de abertura 
e fechamento. O InstaTrader permite ajustar a 
configuração de cores para uma negociação 
confortável. Na figura abaixo, a vela verde mostra 
o crescimento dos preços, enquanto o vermelho 
indica uma queda de preço.

VELAS JAPONESAS

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


A análise consistente do gráfico deve ser realizada 
em diferentes períodos gráficos. Os prazos do 
período gráfico incluem os seguintes períodos:

Períodos gráficos maiores ajudam a analisar 
tendências de longo prazo. Um gráfico semanal, 
por exemplo, pode mostrar os movimentos de 
preços por um período de cinco anos e um 
mensal por vinte anos. Dessa forma, você analisa 
os movimentos do mercado a partir de uma 
perspectiva de longo prazo e faz previsões corretas 
à medida que obtém dados mais objetivos.

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


QUAIS SÃO AS 
FERRAMENTAS GRÁFICAS E 
COMO USÁ-LAS?

As ferramentas gráficas podem ajudá-lo a analisar 
os movimentos do mercado nos gráficos. O 
InstaTrader possui uma barra de ferramentas que 
contém elementos e objetos gráficos, como texto, 
formas, sinais, etc. Esses elementos podem ser 
adicionados à janela do gráfico. Na análise técnica, 
várias ferramentas de linha são importantes para 
uma negociação eficiente, mas abordaremos isso 
mais tarde.

Uma ordem é a sua instrução para uma corretora 
comprar ou vender um determinado ativo. Existem 
as ordens instantâneas que são executadas logo 
após você colocá-las e as ordens pendentes que 
são executadas no futuro assim que determinadas 
condições forem atendidas.

Para saber como fazer uma ordem no InstaTrader, 
assista ao nosso vídeo tutorial.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
ORDENS?

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/video_trading_with_instaforex
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


AS ORDENS PENDENTES 
SÃO DOS SEGUINTES TIPOS:

Ordem Buy Limit é colocada abaixo de um determinado 
nível de preço. Ou seja, ao analisar o mercado, um 
trader espera que o preço suba no futuro próximo, ele 
coloca um pedido de Limite de compra abaixo do nível 
de preço atual.

Sell Limit é exatamente igual a ordem de limite de 
compra, mas é colocado acima do nível de preço atual.

Buy Stop e Sell Stop as ordens pendentes diferem da 
ordem Limite apenas na medida em que são colocadas 
quando a tendência deve continuar e não reverter.

As ordens  Stop Loss e Take Profit  também são 
ferramentas indispensáveis para um trader para 
gerenciar posições em aberto.

Como o nome sugere, a ordem Stop Loss destina-se 
a limitar as perdas. É uma instrução para um corretor 
fechar uma negociação assim que um preço atingir um 
nível específico conhecido como preço do stop. 
 

Uma vez atingido esse nível, a ordem Stop Loss se 
transforma em uma ordem de mercado e é executada 
com o melhor preço disponível.

A ordem Take Profit geralmente é usada em 
negociações de curto prazo para fixar lucros. 
Semelhante às ordens Stop Loss, a ordem Take 
Profit é acionada quando um preço atinge um nível 
especificado e é executada com o melhor preço 
disponível.

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
ANÁLISE DE MERCADO?

Para qualquer trader de forex, é crucial prever 
um movimento adicional de preços para tomar a 
decisão de negociação correta. Para esse efeito, 
é aplicada a análise de mercado. Existem 2 tipos 
principais de análise: Fundamental e Técnica.

A análise fundamental é baseada no estudo dos 
indicadores econômicos de um determinado país. 
Analistas fundamentais prestam muita atenção 
às notícias sobre o produto interno bruto, taxas 
de juros, inflação e outras estatísticas, tentando 
antecipar como afetarão as moedas e outros ativos.

A análise técnica é a previsão de movimentos 
futuros de preços com base no exame de 
movimentos passados de preços. A essência desta 
análise é a identificação de padrões nos gráficos 
de negociação em combinação com o uso de 
indicadores técnicos. A análise técnica é aplicável 
a todos os instrumentos de negociação, como 
moedas, ações, criptomoedas etc. 

Você pode começar a negociar no Forex agora!
Abra sua  conta demo ou real                                                                                                                             

https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration


Disclaimer:
Estas informações são fornecidas aos clientes de varejo e profissionais como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm 
e não devem ser interpretadas como conselho, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em 
qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de 
desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não é responsável ou responsável pela precisão, ou integridade das informações 
fornecidas, ou por qualquer perda resultante de qualquer investimento baseado em análise, previsão ou outras informações 
fornecidas por um funcionário da empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

Comece sua jornada para o mundo do comércio com a
InstaForex, seu guia confiável para o Forex.

Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro 
rapidamente devido à alavancagem. 73,78% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao 
negociar CFDs com este fornecedor. Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se 
pode correr o risco de perder seu dinheiro.




