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Os indicadores técnicos são ferramentas que 
realizam determinados cálculos de acordo com 
determinadas fórmulas baseadas em indicadores 
de um gráfico de preços e volume de negociação, 
e depois produzem automaticamente um resultado. 
Estes indicadores são utilizados na plataforma de 
negociação InstaTrader.

Os indicadores de tendência são projetados para 
determinar a tendência. A eficácia dos indicadores 
de tendência aumenta quando uma nova tendência 
de mercado é formada. Os indicadores de 
tendência são construídos diretamente sobre o 
gráfico e se movem paralelamente ao preço. Além 
disso, os indicadores podem periodicamente se 
sobrepor ao preço e mudar sua posição.

Aqui estão os principais indicadores de tendência:

ANÁLISE MATEMÁTICA 
(INDICADORES TÉCNICOS) 

INDICADORES DE 
TENDÊNCIA E SEUS TIPOS

INTRODUÇÃO À ANÁLISE MATEMÁTICA 
(INDICADORES TÉCNICOS) 

Média Móvel (MA);

Índice de Movimento Direcional Médio (ADX)
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MÉDIA MÓVEL

Média móvel é um indicador de tendência padrão 
que mostra o valor do preço médio para um 
determinado período de tempo. A média móvel 
mostra a direção da tendência e a tendência do 
preço de subir ou descer no futuro.

O preço de um instrumento de negociação para 
um determinado período é a média para o cálculo 
deste indicador. Por exemplo, o período 10 mostra 
as dez últimas velas que são usadas para traçar 
uma média móvel. No período de 1H, são velas de 
10 horas. Informações mais detalhadas sobre as 
fórmulas são fornecidas em um manual de uma 
plataforma de negociação que aparece quando 
F1 é pressionado. Há uma tendência: quanto mais 
alto é um período, mais suave é a média móvel. E 
vice-versa, quanto mais baixo é um período, mais 
acentuada é a média móvel.

Existem três médias móveis na figura abaixo: MA 
Vermelha - período 10; AM amarelo - período 35;  
MA Azul- período 70.

Preste atenção, que a MA vermelha (o mais 
rápido porque o período é o mais baixo) está 
se movendo perto do gráfico de preços e copia 
quase todas as flutuações de preços.

Ao mesmo tempo, a MA azul (a mais lenta porque 
o período é o mais alto) está se movendo para 
longe do gráfico de preços, mal respondendo aos 
movimentos corretivos. Apenas indica a direção da 
tendência subjacente.
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Existem vários tipos de 
médias móveis:

Os princípios de negociação para cada um desses 
tipos de médias móveis são os mesmos. A única 
diferença está no método de cálculo da média 
móvel.

O indicador de média móvel é uma ferramenta 
bastante importante que geralmente é um 
componente de outros indicadores técnicos.

Se a linha MA está direcionada para cima, serve 
como um sinal de compra, ao passo que, quando 
a MA está indo para o lado negativo, é um sinal de 
venda.

Média Móvel Simples (SMA)

Média Móvel Exponencial / EMA

Média Móvel Suavizada (SMMA)

Média Móvel Ponderada Linear (LWMA)

Como interpretar os sinais 
MA?
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O princípio de negociação com uma média móvel 
é realmente simples: é necessário traçar duas MMs 
com um período curto e um longo e observar os 
momentos em que se cruzam. 

Um exemplo:

Se a MA rápida (com período 10, representado em 
verde) cruzar a MA com um período mais longo 
(representado em vermelho) de baixo para cima, 
uma operação de compra será aberta. Se a MA 
(10) rápida cruzar o MA (30) de cima para baixo, 
uma transação de venda é aberta. Na verdade, 
os melhores períodos de médias móveis e de 
propósito geral não existem. Cada trader aplica 
os períodos que se adequam a seus objetivos de 
negociação (10, 20, 30, 40 e etc.). Existe um método 
amplamente utilizado: os traders aplicam duas MAs 
(por exemplo, com os períodos 5 e 10) a um gráfico 
e observam como eles se comportam. Se eles 
fornecem muitos sinais falsos, então os períodos 
são aumentados em 5 unidades, ou seja, 10 e 15 são 
aplicados em vez de 5 e 10 correspondentemente. 
Desta forma, os comerciantes tentam definir os 
parâmetros mais adequados do indicador.

Como aplicar uma média 
móvel a um gráfico
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O índice direcional médio foi criado por Welles 
Wilder, que escreveu sobre ele em seu livro de 
1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
O ADX se concentra em medir a força ou a fraqueza 
de uma tendência, mas também pode ajudar 
a determinar a direção da tendência. Ajuda a 
determinar se existe uma tendência no mercado e 
quão forte ela é.
O índice direcional médio tem 3 linhas:

A linha ADX mede a força de uma tendência. 
Uma linha ascendente significa que a tendência 
está ganhando força. Uma linha descendente 
mostra uma tendência que está perdendo impulso 
ou sendo revertida. Uma linha plana indica 
consolidação.

É importante lembrar que a linha ADX não 
fornece nenhuma informação sobre a direção da 
tendência. Quando a linha ADX sobe, pode sinalizar 
tendências tanto de alta quanto de baixa.
As outras duas linhas permitem determinar a 
direção da tendência. Quando uma tendência de 
alta se desenvolve, + DI é maior que -DI. Para uma 
tendência de baixa, -DI é maior que + DI.

ÍNDICE DIRECIONAL 
MÉDIO (ADX)

Linha ADX

Indicador direcional positivo (+ DI) que indica 
tendência de alta

Indicador direcional negativo (-DI) que indica 
tendência de queda

No gráfico abaixo, a linha principal do ADX é 
mostrada em conjunto com as linhas + DI e –DI.
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Embora as leituras ADX estejam localizadas na faixa 
de 0 a 100 pips, raramente alcançam um mínimo 
ou um máximo. O valor ADX abaixo de 20 indica 
uma tendência fraca (consolidação Forex), um 
valor acima de 40 indica uma forte tendência em 
desenvolvimento.
Quando há qualquer tendência clara no mercado - 
de alta ou de baixa - a distância entre as linhas DI 
aumenta, assim como as leituras ADX. Ao contrário, 
quando a atividade do mercado é baixa, tanto a 
distância entre as linhas DI quanto a leitura ADX são 
reduzidas.
O ADX mostra o melhor desempenho após os 
períodos de consolidação, mas pode fornecer sinais 
falsos após reversões de mercado em forma de V.

Os sinais de compra são formados quando a linha 
+ DI está acima da linha –DI e a linha ADX sobe. 
O stop loss deve ser definido abaixo da baixa de 
preço recente.

Os sinais de venda são formados quando a linha + 
DI está abaixo da linha –DI enquanto a linha ADX 
está subindo. O nível de stop loss deve ser definido 
acima da alta recente.

Como aplicar o ADX a um 
gráfico 
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O oscilador recebeu o nome do latim oscillo 
que significa oscilar. Na verdade, um oscilador é 
um sistema que oscila (para cima e para baixo) 
com uma certa periodicidade. Os osciladores 
são chamados de indicadores antecedentes. Os 
indicadores antecedentes fornecem informações 
sobre um ciclo econômico que se aproxima ou uma 
mudança na tendência do mercado.

Na análise técnica, os osciladores são uma 
expressão matemática da taxa de preço ao longo 
do tempo. Exteriormente, os osciladores na análise 
técnica parecem sinusóides, oscilogramas ou 
cardiogramas.

Os principais aspectos que devem ser levados 
em consideração ao aplicar osciladores são as 
condições de sobrecompra e sobrevenda do 
mercado. Quando o mercado está sobrecomprado, 
o preço está localizado perto do limite superior 
e é improvável que suba ainda mais. Quando o 
mercado está sobrevendido, o preço está em seu 
nível mais baixo e é improvável que caia mais. Os 
osciladores são melhores para serem analisados 
e usados quando o mercado está estável, mas 
também podem mostrar o momento da reversão da 
tendência.

OSILADORES

Aqui estão os osciladores mais populares:

Vamos considerar alguns deles.

Histograma do MACD; 

Momentum; 

Taxa de variação (ROC);

Índice de Força Relativa (RSI); 

Oscilador estocástico (Estocásticos).
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MACD significa Média Móvel Convergência/
Divergência, ou seja, mostra quando as médias 
móveis convergem ou divergem. É um indicador de 
tendência que mostra a relação entre duas médias 
móveis de preços.

O indicador consiste em três componentes: linha 
MACD, linha de sinal, histograma.

É importante ressaltar que nenhum indicador pode 
fornecer sinais claros o tempo todo, portanto, os 
traders experientes geralmente combinam várias 
ferramentas técnicas em suas estratégias.

INDICADOR MACD

A linha MACD é a diferença entre uma 
média móvel exponencial lenta (MME) e uma 
MME rápida. Por padrão, esses dados nas 
configurações do indicador são definidos como 
12 e 26 (EMA rápida e lenta, respectivamente). 
Para traçar a linha MACD, a EMA lenta (26) é 
subtraída da EMA rápida (12).

A linha de sinal é a média móvel exponencial 
(EMA) da linha MACD.

O histograma MACD é uma interação visual 
simplificada da linha MACD e da linha de sinal. 
O histograma mostra a diferença entre a linha 
MACD e a linha de sinal. Quanto mais a linha 
MACD se desvia para cima da linha de sinal, 
mais altas serão as colunas do histograma. Por 
outro lado, quanto menor se torna a distância 
entre a linha MACD e a linha de sinal, menores 
serão as colunas.
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Os sinais primários são formados quando um 
histograma cruza uma linha zero. Se o histograma 
MACD cruza a linha móvel de baixo para cima, um 
sinal de compra é gerado.

Se o histograma cruzar o MA de cima para baixo, 
um sinal de venda é gerado. A força destes sinais 
depende dos movimentos anteriores do histograma. 
Se o MACD flutuar acima da linha zero por muito 
tempo, mas começou a cair e o histograma cruzou 
a linha zero de cima para baixo, então deve ser 
considerado um forte sinal de venda. Um sinal de 
compra é interpretado de forma inversa. Observe 
que todos os indicadores, não importa quão bons 
sejam, podem e fornecerão sinais falsos de vez em 
quando. Portanto, é aconselhável verificar os sinais 
que você recebe com outros indicadores ou prazos 
diferentes.

Como aplicar MACD a um 
gráfico
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O Índice de Força Relativa (RSI), desenvolvido por 
J. Welles Wilder, é um oscilador de momentum 
que mede a velocidade e a mudança dos 
movimentos de preços. O RSI oscila entre zero 
e 100. Tradicionalmente, o RSI é considerado 
sobrecomprado quando acima de 70 e 
sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais 
podem ser gerados procurando por divergências e 
oscilações de falha. O RSI também pode ser usado 
para identificar a tendência geral

Interpretação típica dos níveis de sobrecompra e 
sobrevenda
A maneira comum de olhar para os osciladores e 
suas áreas de sobrecompra e sobrevenda é pensar 
neles como um sinal para operar na outra direção. 
Como o nome sugere, quando o mercado está 
sobrecomprado, a compra foi excessiva e podemos 
esperar que o preço faça uma correção para baixo 
ou uma reversão. Por outro lado, um mercado 
sobrevendido sinaliza um possível aumento de 
preços.

INDICADOR DE FORÇA 
RELATIVA (RSI) 

Como aplicar RSI a um gráfico
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Esses sistemas esperam por um determinado 
movimento de preço e então dão um sinal para 
abrir uma posição na mesma direção, partindo do 
pressuposto de que a tendência continuará por 
algum tempo.
Eles empregam amplamente instrumentos lineares, 
padrões de análise técnica, indicadores de 
tendência e osciladores. Em regra, as ordens são 
executadas após uma retração no mercado. 

Qualquer sistema de negociação deve responder às 
seguintes perguntas:

Esses sistemas esperam por um determinado 
movimento de preço e então dão um sinal para 
abrir uma posição na mesma direção, partindo do 
pressuposto de que a tendência continuará por 
algum tempo.
Eles empregam amplamente instrumentos lineares, 
padrões de análise técnica, indicadores de 
tendência e osciladores. Em regra, as ordens são 
executadas após uma retração no mercado.

TIPOS DE SISTEMAS DE 
NEGOCIAÇÃO

TIPOS DE SISTEMAS DE 
NEGOCIAÇÃO

Sistemas de negociação 
seguindo uma tendência.

Sistemas de negociação 
seguindo uma tendência.

O que está acontecendo no mercado agora?

O que pode acontecer em um determinado 
momento?

O que um trader deve fazer neste ponto 
específico?posições abertas.
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uma grande faixa de lucro;

stop loss próximo;

uma possibilidade de aumentar os volumes de 
posições abertas.

Quando as condições de mercado não são 
claras, esses sistemas de negociação podem 
gerar muitos sinais falsos.

Vantagens:

Desvantagens:

NEGOCIAR UM ROMPIMENTO 
DE NÍVEIS DE SUPORTE OU 
RESISTÊNCIA. 

A mensagem central deste sistema é simples. A 
capacidade do mercado de atingir um novo máximo 
ou mínimo indica a possibilidade de a tendência 
continuar na direção ao rompimento.

Advantages: 
Vantagens: Esse sistema de negociação fornece 
sinais claros de que uma nova tendência surgiu. 
Além disso, indica quando uma tendência pode 
terminar.

Disadvantages: 
Os principais problemas de tais sistemas de 
negociação são falsos rompimentos dos níveis de 
suporte e resistência, especialmente em mercados 
altamente voláteis.
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Esta estratégia é negociar em um mercado plano, 
onde o preço flutua entre certos níveis, ou seja, 
dentro de um intervalo. Os traders que usam essa 
estratégia encontram os principais níveis de suporte 
e resistência com a ajuda de análises técnicas. 
Depois disso, eles compram nos níveis de suporte 
mais baixos e vendem próximos da resistência. 
Esses sistemas de negociação geralmente 
empregam osciladores que têm as zonas de 
sobrecompra e sobrevenda, por exemplo, um 
oscilador estocástico.

A maioria dos traders profissionais não concentra 
sua atenção em uma única estratégia de 
negociação. Eles aplicam uma combinação das três 
estratégias de negociação que lhes permite obter 
lucros em quaisquer condições de mercado.
Um fator de grande importância para avaliar a 
qualidade de um sistema de negociação é sua 
simplicidade.
Lembre-se de que tudo que é inovador é simples 
e tudo que é simples é inovador. Seu sistema de 
negociação deve obedecer totalmente a este 
princípio.

SISTEMAS DE 
NEGOCIAÇÃO, OPERANDO 
DENTRO DE UMA FAIXA DE 
NEGOCIAÇÃO. 

Combinação de estratégias 
de negociação

Este sistema de negociação permite que os 
traders ganhem sob tais condições de mercado 
quando a maioria dos participantes do mercado 
tem prejuízo.

Vantagens:

É difícil decidir no devido tempo quando o 
mercado estável acabou.

Um trader perde grande parte da ação do preço 
seguindo uma tendência.

Desvantagem:
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Sua estratégia deve incluir:
1. Justificativa. Esta é a ideia principal por trás da 
estratégia de negociação. É a base sobre a qual 
todos os outros componentes são baseados;
2. Instrumentos de negociação;
3. Período e horário de negociação (sessão de 
negociação);
4. Regras de entrada (sinais para abrir uma posição);
5. Regras de saída. Como o stop loss e o take profit 
são definidos (por exemplo, onde definir os níveis 
de stop loss e take profit);
6. O volume de negociação e a gestão de risco.

Muitos traders que obtêm lucros constantes no 
Forex devem seu sucesso à análise técnica. É 
importante ressaltar que a análise técnica deve ser 
precisa e bem fundamentada. Pode ser realizado 
por meio de todos os instrumentos disponíveis 
em uma plataforma de negociação. No entanto, 
os traders iniciantes têm dificuldade em combinar 
e escolher os instrumentos técnicos adequados. 
No entanto, com o devido cuidado e paciência, 
qualquer pessoa pode aprender a fazer uma análise 
eficiente e abrangente.
Aqui está um exemplo de como um trader pode 
aplicar indicadores técnicos.
Por exemplo, vamos supor que o gráfico de velas 
do GBP / USD está mostrando um declínio corretivo 
dentro da tendência de alta prevalecente. Um trader 
precisa decidir onde abrir um acordo de compra.
Para isso, ele traça alguns níveis de suporte e 
resistência, procurando possíveis pontos de pivô. 
Vemos que o preço presumivelmente encontrou um 
ponto de pivô em 1,5648.

INDICADORES DE ANÁLISE 
TÉCNICA
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Em seguida, o trader aplica outra ferramenta 
técnica, os níveis de Fibonacci, que o ajuda a 
descobrir onde o preço está se segurando agora 
e se há um ponto de pivô. Um trader vê que no 
momento que o Fibo 50,0% cruza o nível de 
suporte, confirmando assim a probabilidade de 
um ponto de pivô. O próximo passo é analisar 
indicadores técnicos, em particular um oscilador 
estocástico que é equivalente ao referido indicador 
RSI. O princípio é o mesmo - para identificar 
zonas de sobrecompra e sobrevenda. O valor 
do Estocástico acima de 80 sinaliza condições 
de sobrecompra, enquanto o valor abaixo de 20 
indica condições de sobrevenda. No nosso caso, 
o Estocástico está abaixo de 20. Assim, este já é 
um terceiro sinal de compra. A Divergência de alta 
fornece um sinal decisivo final. Este padrão de vela 
indica que uma reversão de tendência é possível 
para cima se uma vela atual se sobrepõe 100%  ao 
corpo da vela anterior.
Vamos tirar uma conclusão. Todas as ferramentas 
técnicas aplicadas neste exemplo destacam a 
mesma ideia de negociação, ou seja, para comprar. 
Apresentamos uma análise complexa. Cabe a você 
escolher um determinado conjunto de instrumentos 
técnicos.
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SINAIS DE NEGOCIAÇÃO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 
TRIPLE SCREEN

Que sinais específicos de indicadores ou outros 
instrumentos devem ser mantidos em mente ao 
negociar? Depende dos instrumentos escolhidos por 
você, pois eles geram seus próprios sinais e interagem 
com outros indicadores técnicos, fornecendo assim um 
resultado nítido.
Como exemplo, vamos examinar o Triple Screen, um 
sistema de negociação popular de Alexander Elder. 
Nosso objetivo é descobrir como os sinais são gerados.

Alexander Elder introduziu a estratégia Triple Screen 
em 1986 e ela se tornou popular desde então. É usado 
por muitos comerciantes até hoje em uma variação ou 
outra.

A ideia básica do sistema Triple Screen é realizar 
uma tripla verificação das transações: em uma das 
etapas, muitas posições possíveis serão eliminadas. 
Identificamos tendências de longo, médio e curto 
prazos e entramos no mercado apenas na direção da 
tendência predominante.
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A variedade de indicadores que podem ser usados 
não é limitada. O objetivo é determinar a tendência 
em um grande intervalo de tempo usando o 
indicador de tendência e encontrar um ponto de 
entrada usando o oscilador. Assim, você pode usar 
quaisquer indicadores de tendência e osciladores.
Este sistema de negociação é baseado em três 
telas ou três intervalos de tempo: gráficos de 4 
horas, 1 hora e 15 minutos.
A primeira tela nos permite identificar uma 
tendência. Assim, podemos decidir em que direção 
vamos abrir uma posição. Para isso, podemos usar 
um oscilador MACD. Se as barras MACD estiverem 
inclinadas para cima, isso indica uma tendência de 
alta, consequentemente, as barras de baixa indicam 
uma tendência de baixa.

INDICADORES

A estratégia Triple Screen 
usa uma combinação de 
indicadores de tendência e 
osciladores.
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Procuramos aqui o ponto de entrada no mercado 
mais adequado. Pode ser um pequeno retrocesso 
ou uma correção. Nesta fase, nossa tarefa é julgar 
se há uma retração ou correção. Devemos avaliar 
um ponto preciso. Suponhamos que vimos uma 
pequeno retração. Temos que descobrir um grau 
de correção e se o mercado está em condição de 
sobrevenda. Esta tarefa é resolvida por meio de 
um oscilador estocástico. Vemos que um oscilador 
estocástico caiu abaixo do nível de sobrevenda 
(20%) e está subindo. Este sinal significa que uma 
retração acabou e o sinal de compra anterior foi 
confirmado.

A próxima etapa é o segundo 
gráfico. 
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Neste gráfico, colocamos uma ordem pendente ou 
ordem de compra que está alguns pips acima da 
máxima da vela atual (está destacado no gráfico) 
É importante ressaltar que se um stop de compra 
não é acionado quando uma vela subsequente é 
formada, esta ordem deve ser alterada para um 

máximo da vela subsequente com o valor mais 
baixo. Esta é a vela certa onde substituímos nosso 
stop de compra. Se uma ordem for acionada 
corretamente, devemos definir o stop loss. Ele deve 
ser colocado alguns pips abaixo do preço mais 
baixo das duas últimas velas. 

Eventualmente, continuamos 
com a terceira tela que nos 
dará uma ideia de um ponto 
de entrada no mercado.
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O sistema de três telas de Alexander Elder pode 
servir como uma base muito boa para construir 
sua própria estratégia de negociação Forex. O 
principal é verificar as transações em várias etapas, 
seguindo apenas uma tendência de longo prazo.

As qualidades essenciais dos traders de forex 
são autocontrole e autodisciplina. Em condições 
de mercado difíceis, quando as emoções estão 
em alta, todo iniciante e talvez até mesmo 
alguns operadores experientes sejam vítimas 
de suas decisões de negociação precipitadas 
e imprudentes. Como manter a cabeça fria e 
desenvolver autodisciplina? Uma ótima solução é 
manter um diário de operações. Você pode anotar 
todas as suas etapas no Forex, o que pode ajudá-
lo a organizar sua rotina diária de negociação. 
Certifique-se de incluir informações detalhadas 
sobre cada operação e, o mais importante, sobre o 
motivo para abrir ou fechar esta ou aquela ordem 
em uma mesa especial. Aqui está um exemplo 
desta mesa

CONCLUSÃO DIÁRIO DE NEGOCIAÇÃO 
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Todo trader adota sua própria abordagem para 
manter um diário.

No entanto, a qualidade dos registros tem um 
impacto direto nos resultados da negociação. Se 
um trader estabelece uma meta para se livrar das 
emoções e dos erros de negociação, um diário 
deve ser tratado como parte integrante de uma 
rotina. Quando os sinais de negociação foram 
analisados e registrados na forma escrita, a mente 
humana está operando com mais eficiência, 
portanto, um trader é capaz de fazer análises mais 
profundas e detectar erros.

Além de registros regulares e precisos de cada 
operação, é igualmente importante revisar as 
decisões de negociação para um determinado 
período. Sobretudo, a análise das decisões de 
negociação individuais ajuda a descobrir os 
próprios erros, perceber as razões por trás deles e 
ajustar as técnicas de negociação.
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Para resumir, aqui está o que 
você aprendeu depois de ler 
este curso:

1. Indicadores técnicos são ferramentas que 
executam certos cálculos de acordo com 
determinadas fórmulas com base em indicadores 
de um gráfico de preços e volume de negociação 
e, em seguida, produzem um resultado 
automaticamente.
2. Um oscilador é um sistema que oscila (para cima 
e para baixo) com uma certa periodicidade no 
tempo.
3. Um sistema de negociação é um conjunto 
de ferramentas de regras e decisões (tanto de 
negociação quanto analíticas), baseado em sinais 
de negociação, e também instrumentos de análise 
de mercado.
4. O sistema de negociação Triple Screen utiliza 
vários indicadores de negociação como meio de 
filtrar sinais de negociação contraditórios.

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

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


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.


