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Apresentação 

 

Olá a todos! 

Abaixo segue a tradução de uma compilação de textos que abordam 

PVSRA, disponibilizados nos sites PVSRA Internacional, 

ForexFactory.com e alguns outros canais no youtube que também 

abordam esse assunto, com agradecimentos especiais aos  traders que 

foram pesquisados para o desenvolvimento desse material: 

Traderathome (Tah), Fisher755, Cigarguy, Japa Rico, SonicR e demais 

traders que contribuem continuamente para a disseminação do PVSRA 

a todos as pessoas interessadas, que buscam viver do mercado 

financeiro de forma consistente. 

Nesse compilado também incluímos conteúdos referente a HTMRW 

(How The Market Really Works) ou em português: "Como o Mercado 

Realmente Funciona" e também incluímos um método de negociação 

baseado em PVSRA: o TVT20 – FIFO. 

Para que haja um melhor entendimento por parte do leitor, é 

altamente recomendado um prévio conhecimento, mesmo que em 

baixo nível, tanto das premissas e conceitos básicos do mercado 

financeiro e Price Action, quanto no que tange ao operacional de uma 

plataforma de negociação e aos elementos nela utilizados 

(Indicadores, linhas de tendência lta e ltb, medias móveis, candles e 

etc). Também é muito importante que você assimile todos os termos 

aqui utilizados e para isso, utilize o glossário que se encontra no final 

desse artigo, pergunte em um de nossos grupos de estudos ou 

pesquise por sua conta, caso encontre algum termo que não esteja no 

glossário, mas não prossiga a leitura sem entender todos os termos e 

siglas que encontrar no caminho.  
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Introdução 

 

Tutorial de PVSRA 

PRICE / VOLUME / SUPPORT / RESISTANCE / ANALYSIS 

Análise de Preço, Volume, Suporte e Resistência 

Para início de conversa, preciso de imediato, lhe dar uma péssima 

informação: Caso você ainda não saiba, o Mercado Financeiro como 

um todo é “manipulado, e muito”. Isso será detalhado mais a frente, 

mas falando em poucas palavras e de um modo bem simplificado, 

poucas empresas, porém gigantes em tamanho, são detentoras da 

maior parte do volume financeiro mundial. 

Essas empresas são chamadas de Formadoras de Mercado ou “Market 

Makers (MMs)”. Tais empresas são grandes bancos e organizações 

gigantescas, cujo o objetivo é prover a liquidez ao mercado e lucrar 

muito com isso. Devido ao imenso poder do volume monetário que 

elas detêm, elas podem, ao seu bel prazer, elevar ou abaixar os preços 

das moedas, quer seja com movimentos pequenos (de poucos pips) ou 

com enormes movimentos que envolvem uma grande quantidade de 

pips no processo, e qual o objetivo disso? Para prover a liquidez 

necessária para as corretoras (Brokers - também conhecidas como 

“Smart Money ou SMs) e também para ludibriar e enganar todos os 

traders de varejo (também chamados de Dumb Money ou DMs) que, 

despreparados e desavisados, acabam por perder todo o seu dinheiro 

e a só aumentar os lucros dessas empresas. Porém, durante esse 

processo de manipulação dos preços, os MMs acabam deixando 

algumas “pistas” do que está prestes a acontecer.  

O método PVSRA tem o intuito de “tentar” prever como o mercado irá 

se comportar nos próximos momentos, lendo as pistas deixadas pelos 

MMs, e associando essas informações a uma série de outras instruções 

seremos capazes de “surfar e aproveitar” esses momentos de 

manipulação, ao invés de sermos pegos desprevenidos, nos tornando 

em fim, traders lucrativos de fato, que tiram dinheiro dos MMs ao 

invés de só perder para eles! 

 

Espero que esse conteúdo lhe seja útil e contribua significativamente 

em seus estudos e lhe ajude a ser um Trader mais assertivo e lucrativo. 

Vamos lá 
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O que é o PVSRA? 

PVSRA significa Análise de Preço, Volume, Suporte e Resistência. 

Nós normalmente não podemos saber como os MM’s (Market Makers 

- formadores de mercado), que são os grandes bancos e empresas 

gigantes, moverão o preço no gráfico a seguir, mas, ao fazer uma boa 

leitura de PVSRA e o fazendo da forma adequada, podemos ter uma 

"boa ideia" do que eles estão fazendo ou prestes a fazer. E com isso, e 

com paciência para aguardar uma "configuração" adequada, podemos 

tirar dinheiro deles, e não o contrário. 

Você será exposto às técnicas de PVSRA por meio de negociações 

publicadas na sala de negociação (no site PVSRA INTERNACIONAL), 

mas aqui está uma introdução ao PVSRA, algo breve sobre cada parte. 

Preço - O Preço leva em consideração as configurações individuais das 

velas, bem como o padrão que elas formam, ou o fluxo do PA (Price 

Action) em geral. 

Não podemos saber como os MM’s movimentarão o preço no próximo 

período. Porém, o preço tende a se “consolidar” (alguns chamam de 

acumular) acima de um KEY SR (leia o sumário) quando os MMs estão 

preenchendo ordens de venda para SM (Smart Money) e ordens de 

compra para DM (Dumb Money), e o preço tende a se “consolidar” 

abaixo de um Key SR quando os MMs estão preenchendo ordens de 

compra para SMs e ordens de venda para os DMs. 

Em vários casos, os MMs também são SMs e por isso tendem a fazer 

em alguns casos, "um movimento melhor"! Isso significa que, depois 

que os MMs atenderem às ordens SMs e DMs, eles poderão fazer 

movimento de Stop hunt (busca rápida pelos pontos de “Stop loss”) 

nessas posições de SM .... Obtendo assim, mais dinheiro dos DMs 

também e consequentemente cada vez mais liquidez para construir 

suas próprias posições de SM aos melhores preços possíveis! 

Volume - O Volume (que é a contagem de negociações ou alterações 

do preço no servidor da corretora) que devemos procurar, são os que 

se elevam subitamente e significativamente, em relação aos volumes 

imediatamente anteriores. Aumentos na atividade denotam aumento 

no interesse. Mas esse interesse é em COMPRA ou VENDA? Para onde 

vai o preço no quadro geral quando esse interesse está acontecendo? 

Está relacionado com as Máximas (topos) ou com as Mínimas (fundos) 

na análise geral de Price Action? E se uma houver barra de volume 

indicando alta movimentação no volume de uma vela, vela essa que 

você pode examinar, indo para gráficos de TF (Time Frames) mais 

baixos, dessa forma você poderá ver onde na formação dessa vela 
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ocorreu o maior volume, quer seja para cima ou para baixo! Usar 

volume significa tomar nota dos aumentos relativos no volume e o que 

o preço está fazendo ao mesmo tempo. Os volumes maiores 

favorecem os preços mais baixos ou mais altos à medida que os MMs 

aumentam e diminuem o preço? E os volumes ficam particularmente 

notáveis quando os MMs assumem o preço acima ou abaixo do Key 

SR? Responder a essas questões são peças fundamentais para 

identificar a intenção dos MMs. 

 

S/R (Suporte e Resistência) – São regiões onde historicamente o preço 

tende a sofrer alguma dificuldade para ultrapassar, porém em PVSRA 

refere-se principalmente às subdivisões (em quatro partes) existentes 

entre números inteiros, denominados daqui para frente como Key 

Levels. São eles: 

•Whole Level - (números inteiros): nomenclatura dada aos números 

terminados em “000” (Ex: 75.000, 1.23000); 

•Half Level - (meios): nomenclatura dada aos números terminados em 

“500” (Ex: 75.500, 1.23500) e, finalmente os... 

•Quarter Levels ¼ e ¾ - (quartos): nomenclatura dada aos números 

terminados em “250 e 750” (Ex: 75.250, 1.23750).  

Os graus de importância das key levels se dão nessa ordem:  whole,  

half e quarter. Outras áreas de suporte e resistência formadas pela PA 

passada também são consideradas, mas o que eu quero que você 

perceba aqui é que esses níveis de preços: “inteiros, meios e quartos” 

são o S/R mais importante de todos neste mercado! Não porque o 

preço pare, faça uma pausa, prossiga ou reverta neles, mas porque é 

acima ou abaixo desses níveis que uma consolidação importante 

ocorre. É nesse momento em que os MMs estão atendendo e 

preenchendo as ordens e pedidos dos SMs. Uma vez que os pedidos 

de Vendas dos SMs são atendidos, eles se interessam em realizar esses 

pedidos e fechá-los a preços mais altos e, portanto, os MMs estarão 

aumentando o preço, eventualmente. Uma vez que os pedidos de 

compra das SMs são atendidos, eles se interessam em realizar os 

pedidos e fechá-los a preços mais baixos e, portanto, os MMs estarão 

diminuindo o preço, eventualmente, tudo isso para maximizar seus 

lucros. Então lembre-se: O preço tende a se consolidar acima dos Key 

Levels quando a SM está vendendo (tanto para fechar as posições de 

Vendas dos DMs ou para abrir suas próprias posições de Vendas) e o 

preço tende a se consolidar abaixo dos Key Levels quando a SM está 
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comprando (tanto para fechar as posições de compra dos DMs ou para 

abrir suas próprias posições de Compras). 

 

PVSRA - Se conseguirmos encontrar consolidações acima/abaixo de 

Key SR, precisamos examinar o quadro geral do Price Action (PA) em 

vários tempos gráficos (TFs – Time Frames) e tomar nota de onde os 

notáveis aumentos de volume ocorreram mais recentemente e se esse 

volume favoreceu preços mais altos ou mais baixos relativamente, 

então podemos construir um consenso sobre que tipo de pedidos os 

MMs cumpriram mais recentemente; Estão COMPRANDO para abrir 

suas ordens de compras ou fechar ordens de vendas de DMs, ou estão 

vendendo para abrir suas ordens de Venda ou fechar ordens de 

compras de DMs. E poderemos ter uma ideia melhor se as coisas 

tenderão a ser Bullish (otimista ou altista) ou Bearish (pessimista ou 

baixista).  

A premissa por trás da análise é que as entidades (MM’s – Market 

Makers) que movem os preços possuem hábitos estabelecidos. 

Quando as entidades que movem o preço são Touros, elas gostam de 

mover os preços abaixo das Key levels S&R para fazer suas compras. 

Quando são os Ursos que estão prestes a fazer um movimento, eles 

gostam de mudar os preços acima dos Key levels S&R para fazer suas 

vendas. Assim, podemos determinar se as entidades que estão a 

mover o preço são touros ou ursos, descobrindo onde (acima ou 

abaixo da Key S&R) eles estão fazendo a maior parte de negociação. 

Depois de determinarmos o status touro/urso das entidades que 

movem o preço, podemos analisar mais a fundo para ver se eles estão 

agindo no modo de "construção de posição" ou se estão no modo 

"correndo para os lucros". É o modo "correr para lucros" que 

queremos para negociar para obter maiores lucros. 

Os touros podem repetidamente mover os preços para baixo (modo 

construção de posição) antes de começarem a subir os preços para 

obter lucro, mas mesmo durante sua “corrida para o lucro”, eles ainda 

podem repetidamente puxar os preços de volta para baixo para 

adicionarem mais entradas de compras (oportunidade de negociação). 

Da mesma forma, os ursos podem repetidamente mover os preços 

para cima (modo construção de posição) antes que eles comecem a 

baixar bruscamente os preços para obter seus lucros, mas mesmo 

durante a “corrida para os lucros”, eles podem repetidamente puxar 

os preços novamente para cima para adicionar mais entradas de 

vendas (oportunidade de negociação). Podemos determinar se essas 
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entidades são touros ou ursos, mas não podemos saber quando eles 

terminarão a “construção de posições” e transformarão os preços em 

direção do lucro. Para evitar ficar preso em uma fase prolongada de 

“construção de posição” dessas entidades, é melhor aguardar por uma 

oportunidade de negociação na fase de “corrida pelo lucro” em vez 

disso. 

Existem pistas e indícios sobre em qual modo, (construção de posição 

ou lucro), as entidades presentes estão movendo o preço. Por 

exemplo, se eles são touros e os preços geralmente estão caindo e eles 

estão fazendo a maior parte de suas negociações abaixo dos principais 

Key levels S&R e outros “lows” anteriores, então eles estão em posição 

de construção. Se os preços geralmente estão subindo e eles estão 

fazendo a maior parte de suas negociações abaixo das key S&R e 

outros pontos baixos durantes pullbacks, então eles estão executando 

o preço na fase de corrida dos lucros. Agora se eles são ursos e os 

preços geralmente estão subindo e eles estão fazendo a maior parte 

de suas negociações acima das key S&R e das outras máximas 

anteriores, então eles estão construindo posições. Se os preços são 

geralmente caindo e estão fazendo a maior parte de suas negociações 

acima das principais key S&R e outras máximas em pullbacks, então 

eles estão executando o preço na fase de corrida pelos lucros. 

 

As várias cores usadas pelos indicadores nas velas PVA e barras de 

volumes PVA (e independentemente da cor real), indicam quando 

ocorrem notáveis aumentos de volume para ajudar você a conduzir 

sua análise PVSRA para determinar se as entidades que movem o 

preço são touros ou ursos, e se eles estão construindo posições ou 

correndo para os lucros. 

Depois que o PA confirmar nossas indicações de alta ou baixa do 

PVSRA, e ao reconhecer a importância dos níveis, podemos olhar além 

do PA atual na direção em que está indo e examinar a consolidação 

histórica em torno de outros níveis para deduzir de forma um pouco 

mais precisa, para onde o preço pode estar indo. Os movimentos de 

touros ou ursos geralmente ocorrem em torno de 100+, 150+, 200+ 

pips, etc ... etc. E agora você sabe o porquê! 

Então, esta é sua primeira introdução ao PVSRA, e depois de ler tudo 

acima, você provavelmente está coçando a cabeça e ainda está meio 

confuso. Isso é normal. Vou lhe contar um segredo sobre o mercado e 

por que você tem o direito de se confundir. O segredo é esse: O 

mercado não pode ser definido pela matemática nem pela lógica 

imutável. É por isso que os matemáticos mais avançados ao longo de 
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um século nunca chegaram nem perto de quebrar o mercado. Isso não 

pode ser feito. Você já viu uma criança tentar concluir um quebra-

cabeça pela primeira vez? E viu a criança crescer e tentar concluir 

outros, maiores e mais complexos? Confie em mim nisso. Precisamos 

nos dedicar a aprender a fazer PVSRA, assim como uma criança tenta 

aprender a fazer quebra-cabeças. E devemos continuar fazendo o 

PVSRA, porque com o tempo nossa mente "aprenderá" o exato 

momento quando acabamos de pegar uma peça importante do 

quebra-cabeça e que sabemos exatamente para onde ele vai! 

Desenvolver a habilidade do PVSRA é uma forma de arte. Não 

devemos nos permitir sentir mal se perdermos as pistas. PVSRA é uma 

forma de arte que leva tempo para aperfeiçoar. Com o tempo, nossa 

habilidade aumentará e nossa "leitura" desse mercado imprevisível 

aumentará. Devemos nos dedicar ao aprendizado e à aplicação 

contínua do PVSRA, porque A QUALQUER MOMENTO ... não importa 

a aparência de vários gráficos de vários TFs ... não importa o que as 

"notícias" estejam dizendo ... e com total desconsideração dos 

supostos “fundamentos”, os MMs podem, e frequentemente o fazem, 

moverão o preço exatamente para a direção contrária do que todos os 

outros estudos e teorias indicam! O PVSRA pode nos ajudar a ver 

lugares onde "Carregamentos avançados de Ordens" pela SM pode ter 

ocorrido e pode nos ajudar a entender melhor as probabilidades de 

direção, apesar do "ruído" e da análise convencional dos Gráficos, 

muitas vezes “Enganosa”. 

Nós NUNCA podemos saber como os MMs movimentarão o preço a 

seguir, e nunca se esqueça dessa verdade! Mas com o PVSRA podemos 

obter pistas sobre o que está acontecendo. Com o “momentum” 

descrito por nosso Setup e com as dicas do PVSRA que "sustentam" a 

mesma noção da direção que o preço deve tomar, isso nos ajudará a 

ficar cada vez mais do lado certo das probabilidades. E, ao fazer isso, 

tudo o que resta é gerenciar cada trade de maneira apropriada; 

portanto, se os MMs mudarem de preço contra nós, não estaremos 

forçados a ficar "casados" com uma tendência que nos mantém no 

Trade, perdendo dinheiro. 
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O que é HTMRW? 

HTMRW significa “How The Market Really Works” ou em português: 

"Como o Mercado Realmente Funciona", aqui o intuito é entender 

por que o preço se move da maneira que o faz. 

Alguém se lembra dos desenhos de "lil 'Abner" nos jornais de 

domingo? Deixe-me fazer uma analogia e desenhar para você uma 

imagem mental de como o mercado realmente funciona: 

Imagine o papai Yokum correndo ferozmente com uma carroça para 

cima e para baixo nas encostas íngremes. Ele desce velozmente na 

estrada áspera e rochosa da montanha que tem curvas acentuadas e 

um penhasco de um lado. As rodas da carroça estão lançando pedras 

do lado do penhasco! Até a espingarda do papai Yokum está 

disparando devido aos solavancos da carroça! Papai Yokum tem um 

olhar demente no rosto, mas ele está sorrindo! O cavalo tem um ar 

selvagem nos olhos e espumando pela boca. Há dois passageiros 

sendo jogados na parte de trás da carroça, aterrorizados! Agora, 

vamos nos afastar dessa imagem de desenho animado e colocar os 

rótulos necessários e dar “nome aos bois”. Na lateral do vagão da 

carroça está escrito "Preços do mercado". O papai Yokum, sorridente, 

demente e doido é o Market Maker. Os passageiros que estão sendo 

jogados são os compradores e vendedores. 

...Entendeu Agora? Os preços de mercado NÃO são determinados 

pelos compradores e vendedores. Eles são determinados pelos Market 

Makers (MMs). 

 

O "mercado" é a única criação dos bancos ladrões que "fazem o 

mercado". Embora tenha sido criado para atender ao mundo dos 

negócios, eles o administram somente para obter mais e mais lucros. 

E eles abriram o mercado para promover o comércio prolífico de 

moedas por outros comerciantes com o único objetivo de obter mais 

lucros. Eles movem os preços para cima e para baixo para "criar 

liquidez" para atender aos pedidos de SM (Smart Money) e DM (Dumb 

Money), pelas comissões que eles fazem preenchendo os pedidos. 

Quando eles têm alguns pedidos acima do preço atual e outros abaixo 

do preço atual, quem você acha que determina a sequência de direção 

e distância que o preço irá mover para que esses pedidos possam ser 

atendidos? E sempre - uma vez que eles sabem como irão mover o 

preço a seguir - tomam posições para obter lucros adicionais. 

Eles fazem isso da seguinte maneira: 



 

11 
 

1. Manipulam o preço e ganham os lucros dos os “tontos” no mercado 

(DMs) que estão assumindo a posição contrária daquela que eles já 

pré-determinaram, dessa forma fornecendo liquidez para atenderem 

aos pedidos feitos pelas SMs. 

2. Manipulam o preço para ferrar os “tontos” no mercado, nas 

corretoras (SMs) que estão assumindo a posição correta, mas que 

talvez tenham entrado na operação cedo demais! 

3. Mais tarde, manipulando o preço para atingir os stops nas posições 

de SMs e também dos DMs, usando tanto os DMs e roubado também 

dos outros SMs para construir da melhor forma possível as suas 

próprias posições de SMs! 

Eles têm controle total dos preços e, com essas ações, efetivamente 

"enganam e roubam" para conseguir dinheiro para preencher suas 

próprias posições "do lado certo" antes de passar o preço para a 

próxima área em que decidiram atender pedidos e tomar lucro em 

suas posições construídas de antemão. Não me interpretem mal. Não 

me oponho à volatilidade do mercado criada por esses bancos 

assaltantes ladrões. Nós precisamos disto. Mas também precisamos 

entender como são essas pessoas. Eles são manipuladores de preços 

de mercado e ladrões especialistas e bastante técnicos. Temos que ter 

muito cuidado com as negociações no mercado em que operam. Em 

alguns dias especiais, você pode vê-los em ação de maneira bem clara 

e evidente, quando por exemplo, em um dia onde não houve nada e 

nenhuma notícia relevante, e subitamente o mercado faz um “rally” e 

voa para uma direção totalmente inesperada. Deveríamos dizer isso 

aos quatro cantos. Tome nota disso. Fale disso. E, acima de tudo, 

lembre-se dos truques e da forma que eles jogam! 

 

Entendendo como uma Corretora Funciona 

Será que precisamos entender como uma corretora funciona para 

sermos bons traders? 

Anteriormente quem operava o mercado eram pessoas que realmente 

entendiam o que estavam fazendo, pois as ordens eram abertas via 

Fax ou ligações telefônicas, o que gerava inúmeros custos operacionais 

com mão de obra de pessoal e outros, além de tornar tudo bem mais 

burocrático e demorado de ser feito. Hoje em dia as operações podem 

ser abertas pela internet através de uma home broker (corretora) com 

muito mais velocidade nas informações com uma diminuição 
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considerável tanto na burocracia quanto nos custos de uma 

negociação. 

E com toda essa tecnologia, qualquer pessoa pode entrar no mercado, 

sem conhecimento nenhum e realizar operações, e isso fez aumentar 

significativamente a quantidade de pessoas operando o mercado, mas 

também aumentou exponencialmente o índice de pessoas que 

perdem dinheiro no mercado financeiro, justamente por não terem o 

conhecimento necessário para operá-lo, pois nenhuma tecnologia irá 

fazer você entender como o mercado funciona e irá lhe fazer ganhar 

dinheiro se não houver muito estudo e dedicação de sua parte. 

Se você quiser abrir uma loja, como uma sapataria por exemplo, você 

precisa entender como o mercado de calçados funciona. Da mesma 

forma, se você quer ser um trader, você precisa entender como uma 

Corretora funciona. 

E isso tem uma relação direta com uma estatística real chamada de 90-

90-90, que mostra que 90% dos Traders amadores perdem 90% da 

margem depositada nos primeiros 90 dias, e que demonstra também 

que a maioria dos traders amadores perdem todo o seu capital dentro 

de 3-4 meses. 

Então, vamos ver abaixo algumas informações sobre o funcionamento 

de uma corretora, e o que elas fazem para ganhar dinheiro, e iremos 

falar sobre isso com alguns dados e informação sobre valores que são 

bem realistas e confirmadas por pessoas que trabalharam em bancos 

de investimentos: 

Quanto é necessário para abrir uma corretora? 

O investimento inicial seria algo entorno de 30 a 50 milhões de USD 

(Dólares Americanos). 

Porém somente esse valor não garante a liquidez necessária para os 

traders fazerem suas negociações, montar toda a estrutura, investir 

em marketing e etc, e por isso as corretoras buscam formas de resolver 

todas essas questões, e algumas dessas formas são: 

 

As corretoras não conseguem crescer seu negócio a menos que 

aumente seus gastos com Marketing, para angariar mais traders 

amadores, e para isso, elas gastam de 30% a 50% das 

comissões/Spread para fazer marketing e ganhar novos clientes. 

 

Quem financia uma corretora são os Bancos de Investimentos, pois 

somente o capital inicial de 30/50 Milhões de USD não são suficientes 

para manter o seu negócio funcionando. Para isso as corretoras fazem 
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empréstimos aos bancos de investimentos de 250 milhões de Dólares 

no formato de Revolving Credit Facility a 2,75% (por ano), e esse 

credito é oferecido aos traders amadores como alavancagem. Eles 

pegam esse valor de empréstimo dos bancos e acabam repassando 

esse empréstimo para os clientes a 3,75% (por ano), e isso resolve 2 

problemas de uma vez só: Gera liquidez para o mercado, e repassando 

esse valor com juros maiores para os clientes operarem alavancados, 

zeram qualquer tipo de risco para eles mesmos. Inteligente não?! Mas 

ainda existem mais formas de ganhar dinheiro como: 

 

A corretora também ganha fazendo OTC, indo contra a posição que 

você abriu. 

Imagine que você é uma corretora e tem todos esses dados a seu favor. 

Então se você sabe que 90% dos traders amadores perdem dinheiro. 

Então a conta é bem simples, basta a corretora entrar em uma posição 

contrária a posição da maioria dos traders. 

Se um trader amador entra em uma posição “comprado”, a corretora 

entra “vendida” na mesma operação, pois sabe que 90% dos traders 

irão perder dinheiro nessa negociação. 

Ou seja, nesse mercado existe um conflito de interesse entre você e a 

corretora, pois a corretora tem intenção que você perca, e ganha 

dinheiro das seguintes formas: 

 

 

1º - Ganha nos Spreads (diferença entre o preço de compra e o preço 

de venda)  

2º - Ganha nas Comissões (porcentagem em cada operação que você 

abre) 

3º - Ganha no Financing Turn (empréstimo para Alavancagem) 

4º - Ganha fazendo OTC (indo contra a posição que você abriu) 

 

Ou seja, quando você coloca dinheiro em uma corretora e opera sem 

nenhum conhecimento, você está patrocinando o seu próprio fim! 

 

Onde os MM’s entram nisso tudo? 

 

Toda vez que você clica para abrir uma posição, se essa posição for 

passada ao mercado, essa sua posição vai para uma corretora, depois 

vai para um Banco de Investimento e depois para uma Exchange, e 

poucas pessoas sabem disso porque pouquíssimas pessoas já 

trabalharam dentro Bancos de investimento. E é aqui que as coisas 
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ficam complicadas, pois o mercado financeiro é Monopolizado / 

Duopolizado por essas duas empresas: 

•ICE (Intercontinental Exchange) - proprietária da NYSE e Euronext 

•CME (Chicago Mercantile Exchange) - proprietária da CBOT (Chicago 

Board of trade), da NYMEX (NY Mercantile Exchange) e COMEX 

Então, o que vocês acham que acontece quando existe uma ou duas 

empresas que monopolizam os preços? É isso mesmo: Manipulação! 

Agora que você já sabe isso, podemos prosseguir! 

 

 

As fases do Mercado 

Para entender o mercado, precisamos saber como ele funciona. O 

mercado se move em ciclos, e eles fazem o mesmo repetidamente. O 

tempo dos ciclos não é fixo, mas o comportamento é sempre o 

mesmo. Podemos dividir esses ciclos em diferentes fases. 

 

Acumulação: O estabelecimento de um investimento ou posição 

especulativa por interesse profissional na expectativa de um avanço 

no preço. 

Marcação: um movimento de preço sustentado para cima. 

Distribuição: o encerramento ou finalização de um investimento ou 

posição especulativa. 

Remarcação: Um movimento sustentado de queda nos preços 

 

Claro, a forma de cada fase não tem de ser sempre a mesma. Às vezes, 

as fases de acumulação e distribuição estão em uma faixa ou linha 

perfeita, mas às vezes eles não são tão "perfeitos". Nestas fases, 

podemos ver lateralizações, ranges, canais, padrões de "W", etc. 

 

É extremamente importante identificarmos em que fase o mercado 

está, pois isso vai nos ajudar muito a determinar a nossa estratégia. E 

também temos que estudar a "forma" dessa fase. O preço está se 

formando um range? Lateralizando? Em um canal? Isto nos permitirá 

seguir a regra mais importante no forex: "comprar na baixa e vender 

na alta". 

 

Como você pode fazer isso? Recorrendo ao básico! Use áreas S / R, 

linhas de tendência ou volume para identificar essas fases. Você não 
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precisará de 900 indicadores, apenas ouvir a história que o preço está 

lhe dizendo. 

 

Depois de ter estabelecido em que fase o mercado está, é hora de 

configurar sua estratégia. Recomendamos fortemente que você, 

especialmente se você é um trader principiante, esperar até que a fase 

atual termine. 

 

Com o tempo e experiência, você vai aprender a entrar no mercado, 

mesmo quando a fase de acumulação / distribuição ainda está em 

andamento. Mas agora não é hora de correr, seja paciente e espere 

até ter mais habilidade, agora é hora apenas de aprender como isso 

funciona, pois mais a frente utilizaremos esses conceitos nas entradas 

em PVSRA. 

 

 

Os detalhes são a chave, identificando a fase 

 

Precisamos de experiência para dominar nosso sistema. Dominar o 

PVSRA levará tempo, mas uma vez que você fizer isso, isso o ajudará 

muito, mesmo que seu sistema de negociação seja diferente. 

Felizmente, o usuário TAH descobriu algumas dicas para nos ajudar a 

determinar se os MMs são touros ou ursos. Vamos ver alguns desses 

truques. 
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O volume aumenta nos topos ou fundos 

(Logo mais a frente iremos detalhar sobre as cores das velas PVA, mas 

por enquanto saiba apenas que as velas e barras que são coloridas 

(não cinzas) são as velas e barras PVA, e indicam movimentação feita 

pelos MMs). 

 Esta pode ser a nossa primeira dica para descobrir se os MMs são 

touros ou ursos. Onde o volume está subindo independentemente da 

zona de preço? Está aumentando nos topos ou nos fundos. Se você ver 

repetidamente o volume aumentando nos topos, “pode” significar que 

os MM são ursos. O mesmo no lado oposto, se o volume estiver 

subindo nas mínimas, isso pode significar que os MM são touros. Esta 

é apenas uma dica inicial, e precisamos de mais confirmação para ter 

certeza sobre os MM's. 

 

O volume aumenta acima ou abaixo das áreas de S/R 

A segunda dica é: o volume e a zona. Outra maneira de determinar se 

os MM são touro ou ursos, é observar se o volume sobe acima ou 

abaixo de áreas de S/R, tal como: Zonas históricas de S / R, números 

inteiros (1.52000), números médios (1.52500) ou números de quartos 

(1.52250 ou 1.52750). 

Por que é isso? Após horas e horas de observação, sabemos que os 

MMs gostam de fechar compras / adicionar vendas acima dessas zonas 

e números e gostam de fechar vendas / adicionar compras abaixo 

deles.  

Se vemos o volume aumentar somente após o preço estar abaixo 

dessas zonas, isso pode significar MM's são touros. O mesmo com a 

outra situação: Se vemos o volume subindo acima daqueles números 

e zonas descritos anteriormente, pode significar que os MM são ursos. 

É claro que temos que prestar atenção aos candles individuais e à sua 

cor PVA. Não é a mesma coisa se o preço cruza um número inteiro com 

uma enorme vela verde, do que se ele cruzar sem volume então temos 
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muitas velas pequenas com um volume enorme. Preste atenção aos 

detalhes e se você precisar ir para um período menor para coletar 

informações, faça-o! 

Atividades “Fora de hora” 

O "horário de folga" do mercado é quando os preços podem ser 

movidos mais facilmente e, portanto, os MMs podem levar os preços 

para onde eles se beneficiam com menos investimento (leia isso como 

também significando “O que os MMs podem fazer para chegar onde 

as “Ordens a serem preenchidas” estão localizadas) 

 

Se você vir o preço derrapando para baixo após o encerramento da 

sessão em Londres. Não pense que os MMs decidiram vender em um 

mercado fraco, onde isso diminuiria rapidamente o preço em si 

enquanto tentam manter o preço alto enquanto vendem. Se o preço 

desvia para baixo, é uma vantagem para os MMs, isto é porque eles 

podem fechar vendas e/ou abrir compras a preços mais baixos, ou 

seja, com mais lucro! Portanto, um preço à deriva para baixo é 

confirmação de que os MMs são touros. 

 

Use Times Frames diferentes 

Nós precisaremos analisar diferentes TFs para determinar se os MMs 

são touros ou ursos. 

Por exemplo, podemos usar um grande período de tempo (como H1, 

H4 ou D1) para ver onde está o preço e as zonas importantes que tem 

por perto. Depois disso, podemos começar a observar o 

comportamento do preço em M15 e observar a tendência atual, onde 

está aumentando o volume e por quê. Finalmente, podemos ir para 

M5 ou M1 para observar o preço em situações e zonas específicas, isso 

nos ajudará a determinar se os MM's são touros ou ursos. 

 

Coloque tudo dentro da panela 

Com todas essas dicas, você precisará analisar o preço. Se o preço 

estiver sendo repetidamente empurrado para cima e para baixo em 

uma faixa, range, cunha, etc, isso poderia ser uma fase de acumulação. 

Mas se você vir o preço subindo e fazendo pulbacks (ainda com alto 

volume nos fundos), isso pode ser uma fase de marcação. O mesmo 

acontece com o caso de baixa. 

Desenhe pistas, não tenha medo, elas são gratuitas. Tente encontrar a 

lógica no comportamento do preço. E se você não consegue encontrá-

lo, tenha cuidado e não negocie (ou aguarde até a entrada clássica 
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correta do SonicR) porque você perdeu alguma coisa e, se faltam 

informações, isso custará o seu dinheiro. 

 

 

Velas PVA 

As velas são uma parte essencial da análise PVSRA. Temos que analisar 

a cor, tamanho, forma, zona e a reação a essa vela. Uau é muita coisa! 

Sim, isso não é fácil. Mas, novamente, com tempo e prática, você fará 

isso mais rapidamente. Vamos nos aprofundar em cada uma das 

partes da análise das velas. 

 

Cor 

Quando usamos o sistema SonicR e o PVSRA, encontramos 6 cores 

diferentes em nossas velas: 

• Cinza: vela normal de alta 

• Cinza escuro: vela normal de baixa 

• Azul: vela de alta com volume grau 1 

• Verde: vela alta com volume grau 2 

• Roxo: vela de baixa com volume grau 1 

• Vermelho: vela de baixa com volume grau 2 

 

Simplificar as diferenças entre o azul e o verde, ou roxo e magenta 

apenas como sendo grau 1 e 2, não é a maneira perfeita de fazê-lo, é 

um pouco mais complexo do que isso. Mas, por hora, tudo que você 

precisa saber é que grau 2 tem mais poder do que grau 1. Então uma 

vela verde terá mais poder do que um azul, e uma vela vermelha tem 

mais poder do que uma vela roxa. As cores das velas estão 

relacionadas ao seu volume. Portanto, velas coloridas terão sempre 

mais importância do que uma vela cinza. A cor é apenas uma parte do 

quebra-cabeça, e apenas a cor não vai nos dizer muito. Precisamos de 

mais informações. 

Lembre-se, tudo é sobre “ter informação”. Para reunir essas 

informações, precisamos analisar bem outros parâmetros. 

 

 

Tamanho 

O tamanho da vela também é importante. Se virmos uma enorme vela 

vermelha isso poderia significar uma grande venda. Por outro lado, se 

vemos uma vela realmente minúscula com um volume enorme, 

sabemos que a vela é importante. Temos que analisar o tamanho e 

compará-lo com o volume associado a essa vela. Já temos as 
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informações de cor e tamanho, mas senão sabemos a zona dessa vela, 

estamos perdendo uma grande quantidade de informação. O mesmo 

com a forma da vela. 

 

Forma 

Temos que prestar atenção ao formato da vela, porque como você 

deve saber, existe vários padrões de uma vela. Existem muitas formas, 

e não as descreveremos aqui porque é algo que você precisa conhecer 

e estudar por conta própria. Mas como você pode imaginar, não é a 

mesma coisa ver uma vela normal do que, por exemplo, uma pinbar 

colorido com enorme volume. As informações que obtemos são 

completamente diferentes. 

 

Zona 

A última parte da análise de velas é a zona. Temos que prestar atenção 

e onde está aquela vela. Está em uma importante zona S/R? Tocando 

em um canal? Um nível de fibo? Novamente, a informação da vela será 

diferente se estiver em uma zona importante ou não. 

 

Reação 

Qual é a reação do mercado após uma vela importante? Esta simples 

pergunta irá ajudá-lo muito a determinar a intenção dos MMs. Se 

vemos uma enorme vela de baixa com um grande volume e logo 

depois vemos uma série de pequenas velas cinza sem volume, que 

poderia ser um sinal de continuação e isso poderia significar que os 

MMs são ursos. No entanto, se nós vermos uma vela de baixa seguida 

por um Pinbar verde, temos que ter cuidado ao adicionar uma venda. 

 

Como você pode ver, um único parâmetro não nos diz muitas coisas. 

Por isso, precisamos prestar atenção em tudo. Se reunirmos a análise 

sobre a cor, o tamanho, forma, zona e reação a essa vela, a quantidade 

de informação será incrível, e isso nos dirá muito sobre a intenção dos 

MMs. 

Antes de continuar, vamos ver um exemplo: 
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Vamos dar uma olhada para a imagem anterior. Nós temos 4 zonas 

destacadas onde podemos ver diferentes comportamentos no preço 

em relação à composição das velas. 

- Olhe o primeiro círculo: Grande vela de ursos, vermelha, com mais 

volume do que as velas anteriores, e seguida por pequenas velas com 

muito menos volume. Claro que precisamos de mais informações para 

determinar se os MMs são touros ou ursos. Mas essa primeira vela 

vermelha está nos mostrando que os MMs poderiam ser ursos. 

 

Segundo círculo: Volume subindo novamente. Vemos uma pequena 

vela com enorme volume. Está vermelha. E qual é a reação a essa vela? 

Crescimento! Grande vela de baixa com grande volume também. A 

segunda vez que a análise das velas está nos mostrando que os MM's 

podem ser ursos. 

 

Terceiro círculo: Preste atenção em como o preço está subindo sem 

volume (velas cinza) e então o volume começa a aumentar (na parte 

superior). Veja a forma da vela mais alta, é verde, mas é um Pinbar. Às 

vezes, confundimos velas e temos que ser esperto. Temos um pinbar, 

e qual é a reação a esse pinbar? Duas velas de baixa, a segunda de bom 

tamanho e com volume cada vez maior que a vela do pinbar. 

Novamente, a análise da vela nos mostra que os MM's podem ser 

ursos. 

 

O último círculo é o mais óbvio. O preço está sendo aumentado, 

porém sem volume e então o volume começa a aumentar com 

algumas velas verdes. Normalmente, isso seria uma oportunidade 

clássica de entrada de COMPRA usando o sistema SonicR, mas 

anteriormente vimos sinais de baixa, então eu esperaria mais 

confirmações. É por isso que o PVSRA é tão importante! 
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O que temos depois das velas verdes? Mais volume! Alguns pinbars ou 

semi-pinbars e uma enorme reação de baixa. Mais uma vez, os MMs 

estão fazendo o trabalho deles. Por que eles aumentam o preço 

então? Bem, eles precisam fazer isso para poder adicionar vendas a 

preços melhores. 

Este é um bom exemplo de como uma análise de velas pode nos ajudar 

a determinar se os MMs são touros ou ursos. Mas não podemos fazer 

apenas isso, precisamos usar todas as informações que pudermos 

coletar, em time frames diferentes, para confirmar os pensamentos e 

a intenção dos MMs. 

 

Volume PVSRA 

Como acabamos de ver com velas, o volume é igualmente importante 

em nossa análise, e temos que prestar atenção nisso. Nesse caso, 

temos que ver onde está o volume mais alto, a relação sobre a 

atividade do volume e atividade do preço, etc. 

 

Onde está o volume mais alto? 

Esta é uma boa ferramenta para verificar se os MMs são touros ou 

ursos. Mais uma vez, e sei que repito muito isso, mas apenas porque é 

necessário. Analisar uma única parte do quebra-cabeça geralmente 

não nos mostrará a intenção dos MMs, precisamos analisar cada uma 

das partes. 

Como sabemos, os MMs gostam de aumentar os preços para adicionar 

posições de vendas e pressionar para baixo para adicionar posições de 

compra. Isso criará oscilações ou ondas no preço como resultado da 

uma batalha de oferta/demanda. É muito importante analisar onde 

está o volume mais alto. Se o volume for repetidamente mais alto no 

topo, isso pode significar que os MMs são ursos, porque seria estúpido 

adicionar posições de vendas no fundo dos movimentos de swings. O 

mesmo acontece quando são touros, o volume será normalmente 

mais alto no fundo dos swings pela mesma razão. 

 

Como eu disse, é muito importante detectar isso mais de uma vez. Se 

eles estão construindo posições, eles farão esse processo mais de uma 

vez; portanto, reserve um tempo para detectá-lo e não se precipite. 
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A imagem anterior é um exemplo de como o volume aumenta nos 

topos, mostrando que os MM's podem ser ursos. 

Atividade de preço versus atividade de volume 

Outra coisa que devemos levar em consideração é a relação geral 

entre volume e preço. Temos que detectar se o volume está 

aumentando ou diminuindo quando o preço está indo para baixo ou 

para cima.  

Se o volume estiver subindo quando o preço estiver caindo (não 

apenas em 1, 2 ou 3 velas como explicado antes, mas no geral) e o 

volume está diminuindo quando o preço está subindo, pode significar 

que os Ursos (vendedores) tem mais força. Por outro lado, se o volume 

for aumentando quando o preço está subindo e diminuindo quando 

está caindo, isso poderia significar que os Touros (compradores) têm 

mais força. Essa coisa simples parece estúpida, mas às vezes nos ajuda 

muito a determinar a intenção geral dos MMs. 

 

Tudo precisa de um contexto 
Quando estamos usando o PVSRA, nada é escrito em pedra. Podemos 

ter regras simples, mas o preço é o preço e temos que colocar nossos 

sinais e análises em um contexto. A mesma vela pode significar duas 

coisas completamente diferentes em 2 lugares diferentes. O mesmo 

acontece com o volume. 

É muito importante entender a situação e o contexto de nossos sinais. 

Infelizmente, não há um tutorial para isso porque é simplesmente 

impossível. Você precisa praticar e obter experiência, fácil assim. Mas 

eu lembro que todos nós usamos o fórum, portanto, não hesite em 

fazer suas perguntas, pois haverá alguém para ajudar. 

 

Análise de diferentes prazos 

Um trader sempre precisa de informações e, às vezes, podemos obter 

todas as informações que precisamos olhando apenas um Timeframe. 

Normalmente, teremos um timeframe principal (algumas pessoas 
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usam M5, outros M15) para ter uma visão geral, mas precisamos 

examinar timeframes diferentes para reunir mais informações. É 

importante observar timesframes mais altos, como H1, H4 ou D1, para 

ter uma visão geral mais precisa sobre o que está acontecendo nesse 

par de moedas, qual é a tendência geral e assim por diante. E as vezes, 

temos momentos específicos em que precisamos olhar para 

timesframes mais baixos, como M1 para reunir mais informações. A 

ordem normal é ir do maior para o menor e, em seguida, volte ao seu 

TF principal e faça seu trade. 

 

Abaixo, temos descrito um método de negociação baseado em PVSRA, 

para Day-Trade, o TVT20 - FIFO. Vamos a ele: 

 

 

Descrição dos indicadores do Setup PVSRA 

Aqui demonstrado na plataforma MetaTrader 4. 

 

Antes de entrarmos no Método TVT20, é necessário que você 

compreenda todos os indicadores que fazem parte do Setup PVSRA. 

 

#1 – Painel de Acesso: Painel com várias informações importantes 

como: Nome do Ativo, valor do Spread, swap, valor do ativo, Sessões 

abertas no momento e outras; 

#2 – Set de Candles PVA: Velas padronizadas com as cores utilizadas 

em PVSRA; 

#3 – 25 WGT: Linha de tendência Wgt de 25 períodos; 
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#4 – Dragão (Dragon): Conjunto de linhas de tendência formado por 

uma EMA de 50 períodos com uma banda superior e uma banda 

inferior, também chamada de Tendência Sólida; 

#5 – 200 EMA: Linha de tendência EMA de 200 períodos; 

#6 – Indicador de Sessões: Linhas verticais que mostram em quais 

sessões estamos atualmente. As informações mais utilizadas nesse 

indicador são: H (HongKong) F (Frankfurt) Lo (Londres Open) Ny 

(NewYork) e Lc (Londres Closed); 

#7 – Key Levels: Linhas que indicam as key levels; 

#8 – Set Volumes PVA: Barras de Volume padronizados com as cores 

utilizadas em PVSRA; 

Abaixo alguns indicadores opcionais, porém de grande importância: 

#9 – Painel de Notícias: indica o horário em que as notícias 

importantes para cada ativo sairão no dia. 

#10 – Currency Strength Alerts: Indicador que mede a força das 

moedas mais negociadas. 

#11 – TRO Multimeter Candle Color: Indicador que mostra a cor da 

última vela (se verde de alta ou se vermelho de baixa) de cada um 

dos timeFrames da plataforma. (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, 

MN) 

 

 

PVSRA TVT20 – FIFO by Traderathome 

O PVSRA TVT20, negociando um mercado complexo de maneira 

eficaz e simples 

O método de negociação PVSRA TVT20 não é um trabalho "original". 

Como ocorre com nossos indicadores, ele se baseia em contribuições 

ao longo do tempo, porém atua com um simples "jardineiro" para 

retirar as ervas daninhas e aparar as arestas. Portanto, devemos dar o 

devido crédito a outros traders que foram pioneiros que contribuíram 

e deixaram exemplos notáveis como pistas para outros que os 

seguiriam. 

 

E porquê? O motivo é que os MMs dos Bancos ladrões “jogam” os 

preços para onde querem, agitam o mercado e executam suas 

“artimanhas” para ludibriar, aplicam “Stop Hunt”, tudo isso com o 

objetivo de manter todos, exceto a si mesmos, em séria desvantagem 



 

25 
 

quando tentamos tirar algum proveito em momentos que "prevemos” 

ser bons movimentos de preços, tudo isso para deixar traders bem-

intencionados com perdas não intencionais! 

 

Um crédito especial para o colaborador Fisher755, que diligentemente 

leu o que havia para ler, absorveu, aprendeu tudo o que pôde e acabou 

descobrindo que havia uma joia escondida em tudo o que lia. As 

informações não estavam em sua devida ordem, cortadas e polidas. 

Tudo apenas estava lá. Ninguém pegou e começou a examinar da 

maneira correta. Ninguém viu seu verdadeiro valor ... ninguém, exceto 

Fisher755, que havia feito escrupulosamente todo o dever de casa e, 

portanto, estava em posição de reconhecer o que os outros deixaram 

passar desapercebido. 

 

E assim, chegamos ao PVSRA TVT20 que significa "Trend Validated 

Trade for 20 pips" ou em português seria algo do tipo, "Trade validado 

por tendência para 20 pips". As informações a seguir descreverão esse 

método. Ele identificará as considerações essenciais do método e as 

discutirá massivamente. Qualquer necessidade de alterações 

descobertas à medida que o método é amplamente utilizado, será 

incorporada a estas informações com o passar do tempo. Aqui vamos 

nós! 

 

O PVSRA TVT20 combina dois benefícios reconhecidos para os 

Traders: um, que o momento "natural" do mercado beneficia os 

traders, independente de qualquer outra coisa, e dois, que as 

negociações "FIFO" – Fast In Fast Out (entrada rápida, saída rápida) é 

uma maneira muito eficaz de capturar pips antes dos MMs tentarem 

decapitar você! E, no processo, descobriu-se que o antigo problema 

era a posição da colocação do SL (Stop Loss) e finalmente isso foi 

resolvido para o benefício do Trader! 

Aqui estão as considerações do PVSRA TVT20 .... 

1. Negocie preferencialmente na LS (Londres Session – Sessão de 

Londres). Sim, às vezes a AS (Australian Session – Sessão Australiana) 

parece um bom começo, mas é melhor esperar a LS ou mesmo a NYS 

(New York Session – Sessão de Nova York). 

2. Negocie de preferência apenas se a Tendência tiver um bom ângulo. 

3. Negocie apenas se o PVSRA suportar um movimento na direção da 

tendência. 
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4. Para abrir uma EP (Enter Position - Posição de Entrada ou Enter Price 

– Preço de Entrada), aguarde por essa combinação: 

        * O PA deve exibir um afastamento do Dragão. Não precisa 

necessariamente vir de dentro da dele. 

        * O PA deve exibir um retorno na direção do Dragão (na direção 

dele, para dentro dele ou passar através dele). 

        * O PA deve exibir um afastamento do Dragão, com uma “quebra” 

ou “quebra iminente” de um nível key S/R (nível inteiro, meio, às vezes 

um quarto). 

 

5. O TP (Take Profit) tem 20 pips aproximadamente, portanto escolha 

uma área de S/R ou consolidação realmente próxima dessa distância. 

6. O SL está localizado em algum lugar além do movimento de 

retração, talvez um pouco além de algum S/R histórico próximo ou um 

pouco mais distante. 

7. Adicione Entradas aos Trades apenas perto do SL. Se você entrar em 

uma negociação, caso os MMs empurrarem o preço contra você, uma 

EP (Enter Position – posição de Entrada) próximo ao SL fará você 

perder menos se você desistir da posição posteriormente. 

Desenvolvendo melhor:  

1. Negocie preferencialmente na LS. 

A LS é de longe o melhor horário do dia em termos de volume, para se 

negociar. Se houver impulso para realizar uma negociação, se o Dragão 

exibir isso mostrando um bom ângulo, então quando isso acontecer, é 

o momento para negociar. Algumas corretoras anunciam o mercado 

cambial como "24/5", como se isso fosse uma coisa boa para os traders 

de varejo. Não acredite! Lembre-se, no final do dia de negociação, 

quando houver uma "mudança ou Swap" para o próximo dia de 

negociação, os MMs dos Bancos Ladrões aumentarão 

significativamente os spreads! Para alguns pares, os spreads podem 

disparar subitamente de vários pips a dezenas de pips. Eles fazem isso 

para “acertar os Stops (SL)” e desencorajar os traders de negociar 

durante esse período, enquanto usam toda a liquidez disponível para 

si mesmos. Então negocie apenas a Sessão de Londres. Não "carregue" 

operações para o dia seguinte! 

2. Negocie de preferência apenas se a Tendência (Dragão) tiver um 

bom ângulo. 

Conforme mencionado acima, o Dragão deve mostrar um bom ângulo. 

Para Longs (Compras), seria um ângulo entre 1 e 2 horas no relógio. 

Para shorts (Vendas), esse seria um ângulo entre as 04:00 e as 05:00 
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no relógio. Qualquer coisa menos do que isso não é uma indicação tão 

clara de bom momento para realizar uma negociação. É melhor se o 

ângulo for o resultado da atividade do mercado ao longo do tempo, e 

não o resultado de uma súbita manobra de aumento de preço pelos 

MMs! 

3. PVSRA deve suportar .... 

Sua habilidade com o PVSRA é um elemento essencial para o seu 

melhor sucesso como trader. Preenche os "espaços em branco". Isso 

leva ao "entendimento" de como o mercado REALMENTE funciona. É 

o que muda você de um operador cego que está à mercê de uma 

infinidade de indicadores, EAs e MMs (boa sorte!), em um operador 

que é sábio, disciplinado e paciente. Não abandone o PVSRA por 

alguma "foto bonita", entrando em ação e acabando por sair zerado! 

Como você pode ver no exemplo da imagem anexada, antes do TVT20, 

os MMs já haviam vendido muito acima do Whole Level (Nível Inteiro), 

uma indicação PVSRA de ursos. 

 

4. Espere por essas coisas para posicionar sua EP: 

O que você quer ver é que o preço já fez um movimento em zigue-

zague, primeiro fora do Dragão (não precisa vir de dentro dele), depois 

volta para o Dragão indo em direção a ele, depois para dentro e após 

isso, passando através dele, e depois esse preço afasta-se dele, tendo 

feito uma quebra ou apresentando uma quebra iminente de um Key 

Level (nível inteiro, metade, às vezes um quarto). Pense nisso como 

"zig-zag de quebra de Key level". Este é o momento da entrada. 

Aqui é um bom momento para mencionar o tamanho da entrada. Se 

você possui, por exemplo, uma conta de US $ 500, o tamanho da sua 

entrada deve ser 0,01 (um micro-lote). Isso permitirá que você crie até 

três desses EPs, construindo seu trade. À medida que a sua conta 

cresce, o tamanho da sua negociação pode aumentar de acordo. 

Recomenda-se negociar com muita leveza em relação ao tamanho da 

conta. Isso promove confiança em vez de medo, disciplina em vez de 

ganância, e paciência ao invés de precipitação. Lembre-se, à medida 

que sua experiência real aumenta e sua conta real aumenta, você pode 

aumentar o tamanho da negociação de acordo com esse crescimento. 

Você pode ver que as coisas vão melhorar apenas lentamente no 

começo, mas com sucesso elas realmente irão, com o tempo, 

melhorando a um ritmo cada vez maior! 

Seja sensato, seja disciplinado e seja paciente. 

 

5. O TP (take Profit) tem 20 pips... 
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A chave para esse método TVT20 é o "FIFO – Fast In Fast Out" ou 

entrada rápida, saída rápida! Isso é um estilo de negociação! Sim, 

haverá momentos em que o preço “correrá” mais rapidamente. “A 

Cavalo dado não se olha os dentes”! Pegue o lucro e saia. E não fique 

ganancioso, nem despreze o “cavalo dado” ou espere ele chutar você 

e levar tudo de volta e muito mais! Os MMs e Bancos ladrões 

chicoteiam e atingem os preços para decapitar os traders que 

procuram corridas tranquilas, suaves e longas. Não acredite! Tire seu 

lucro da mesa e saia. Aguarde um retrocesso decente e a possibilidade 

de um trade repetido ou ao menos similar. 

 

6. SL (Stop Loss) é colocado logo após o movimento de retração... 

O método TVT20 depende de um zig-zag de preço e, em seguida, uma 

quebra de um nível inteiro, meio nível, às vezes um quarto de nível, 

tudo isso enquanto o Dragão tem um bom ângulo. Essa situação torna 

a colocação do SL bem óbvia. Coloque-o um pouco além do retrocesso 

do movimento de zigue-zague, ou talvez um pouco além de algum 

óbvio nível histórico de S/R nas proximidades. Como o preço acabou 

de estrear em um Key level, a probabilidade é de que não ocorra outra 

retração profunda até que o preço faça primeiro alguns pips na direção 

do trade. Mas por quê isso? Os MMs geralmente permitem mais 

tempo e dão mais pips para atrair mais dinheiro para o trade antes de 

executar outra retração brusca ou um “stop Hunt” buscando atingir os 

SL. 

7. Adicione EPs ao Trade apenas perto do SL. 

Em suas negociações, você sofrerá com muita frequência com a 

movimentação do preço contra você por parte dos MMs logo após 

você fazer sua entrada. Esse é o resultado de um mercado instável, o 

tipo de mercado mantido pelos MMs por meio da manipulação de 

preços, a fim de criar liquidez para atender aos pedidos de SM e roubar 

dinheiro dos participantes do mercado. Feito de forma cuidadosa, 

adições de EPs ao trade podem nos permitir tirar proveito dos MMs 

quando eles estão tentando tirar vantagem de nós. Adicione apenas 

ao trade, Eps próximas ao SL. Tais adições perderão menos se o SL for 

atingido. Eles vão lucrar mais se não for feito dessa forma. É uma 

questão de probabilidades, se fizermos assim, isso irá nos favorecer se 

as nossas seleções de TVT20 forem de qualidade. 

 

Resumo do TVT20: 1º Parte 

PVSRA TVT20 em poucas palavras é isso! 
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O método foi projetado para permitir que você aplique seu PVSRA a 

um estilo de trade específico que favorece você fazer pips com risco 

mínimo e um “não posicionamento” sem sentido do SL, se for o caso. 

Você entende agora por que o alvo de pips é pequeno. Se você quiser 

mais pips, à medida que sua conta cresce (e ela aumentará), basta 

aumentar seu tamanho de negociação para mais pips "totais". Você 

deve perceber que esse método de negociação "FIFO" não o deixa 

totalmente exposto as manipulações de mercado, a taxas de swaps ou 

a drawdowns severos. É muito improvável que você seja exposto a um 

evento "Black Swan" (eventos de baixa probabilidade, mas impacto 

extremamente elevado). E você terá tornado extremamente difícil 

para os MMs e Bancos Ladrões receber seu dinheiro em vez de você 

ficar com o deles. 

 

Em anexo está uma figura ilustrando esse método. 

 

 

Você pode, por favor, ser mais "exato"?  

Depois de ler todas as informações acima no TVT20 FIFO, se você ainda 

procura mais "exatidão", sua pergunta ou perguntas podem assumir 

as seguintes formas: 

Pergunta hipotética: Você pode dar algumas palavras sobre 

Gerenciamento de Risco? E você, como lida com seu Gerenciamento 

de Risco? 

Resposta: Ok, vamos aceitar que o Gerenciamento de Risco esteja 

envolvido em todo o processo desde escolher uma configuração para 
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negociar, entrar, colocar EPs adicionais, dependendo de como o PA vai 

após o EP inicial, colocar o TP e possivelmente modificá-lo, 

dependendo do PA e após o EP inicial, ter um SL bem definido para o 

trade. Então, qual é a nossa descrição de como lidar com tudo isso? 

Estão nos itens # 1 a # 7 acima! 

Entendo que sempre estaremos recebendo perguntas sobre essas 

questões e que nos esforçamos ao máximo para responder com 

antecedência. Porém isso ocorre porque nem todo mundo lê os textos 

acima, alguns leem sem reter, porque está lendo apenas com um 

sentimento de obrigação de fazê-lo. Então porque todo mundo pensa 

que deve haver mais detalhes, mais "exatidão"? Aprender PVSRA é um 

processo demorado. Aprender HTMRW é um processo demorado. E 

no momento em que uma proficiência razoável é alcançada, também 

se tem um respeito muito saudável pelo fato de que ninguém pode 

saber exatamente como os Markets Makers mudarão o preço a seguir! 

Esse fato é o motivo pelo qual tentativas de "muita exatidão" podem 

danificar um método, em vez de melhorá-lo. 

Sabemos se MMs farão Stop Hunt? Se o fizerem, sabemos até onde 

vai? Se definirmos nosso SL um pouco além da máxima ou da baixa 

mais significativa anterior (por exemplo), e o preço se mover nesse 

sentido, é sempre melhor fechar o trade sem ponderar outras 

considerações existentes? Você pode colocar a exatidão nos itens de 

1 a 7. Ou então, você pode dar um” espaço de manobra”. Você tem 

quatro opções se uma negociação for contra você: Dobrar, Dobrar e 

Reverter, Segurar, Segurar e Adicionar. A gerência de qualquer trade é 

exatamente feita pelas escolhas de um indivíduo, que são baseadas 

naquilo que ele está vendo. 

Não podemos fazer mais do que expor o trabalho básico de um 

método de negociação razoável, completo com todos os parâmetros 

razoáveis para as principais considerações. Não podemos forçar as 

pessoas a ler, pensar e aplicar com razão. 

Fornecer mais exatidão NÃO É UMA SOLUÇÃO! O caráter do mercado 

não se presta a traders que são mais lucrativos ao restringirem as suas 

negociações para terem cada vez mais e mais exatidão em seus 

parâmetros de negociação. Negociar com lucro não é fácil. Este não é 

um empreendimento do tipo "fique rico rapidamente". E, quanto mais 

complicado você é, aumentando cada vez mais os parâmetros de 

negociação e sua exatidão, mais pode passar do ponto de "mais 

lucrativo" para a área de "ficar menos rentável novamente". E quais 

são os parâmetros e exatidão dos que são chamados "mais 
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lucrativos"? Ninguém pode saber porque pode variar de vários fatores 

como as "condições" atuais do mercado, ou até que ponto os MMs 

estão sacudindo e batendo o preço, e etc, ou seja, é algo que pode 

mudar em um instante. 

É como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Os pais não 

entregam à criança uma lista completa de instruções e “parâmetros de 

Exatidão” sobre como manter o equilíbrio. A criança precisa apenas 

tentar e, com o tempo, aprender como manter o equilíbrio sob 

condições mutáveis e diversas. Fazendo coisas diferentes em 

momentos diferentes, porque é disso que se trata. Não existe a melhor 

exatidão ou parâmetros exatos! 

 

Como nos "encaixamos" no mercado? 

Aqui está uma rápida visão geral do mercado e como o PVSRA e nosso 

plano de negociação TVT20 FIFO se encaixam nele. 

Pessoas de todas as esferas da vida podem vir a ver o mercado de 

moedas como uma oportunidade. Quando eles olham para isso, o que 

eles vêem? Bem, eles ouvem sobre quão grande é, como as 

negociações podem ser "24 horas por dia, sete dias por semana" e 

como é fácil configurar uma conta com muitas corretoras diferentes 

que oferecem gráficos com zilhões de indicadores que tornarão isso 

uma maneira "fácil de ganhar dinheiro", ou mostrando uma 

oportunidade ainda mais fácil! Algumas dessas pessoas podem ter 

restrições de tempo e desejam negociar com gráficos de prazos altos, 

para que não precisem ficarem colados ao computador. Todos os tipos 

de pessoas com todos os tipos de perguntas, preocupações e 

preferências. 

Então, eles se envolvem (como você) e começam a olhar para os 

gráficos, em um esforço para aprimorar essa capacidade de saber 

como o preço passará a seguir, e se juntam aos muitos milhares que 

estão procurando fazer um bom dinheiro com esse negócio de 

moedas! E o que eles veem? O que eles NÃO veem? O que é que eles 

podem fazer? 

Pessoal, o mercado de câmbio de Moedas é um matadouro "cachorro 

come cachorro", todos fantasiados por fora para atrair as ovelhas e 

levá-las a entrar! Resumidamente, aqui estão algumas coisas que você 

precisa saber. 
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O mercado de moedas é um mercado fraudulento. É como os 

mercados de ações, mas enorme em comparação a eles. Alguns 

bancos muito, muito, grandes, que faturam bilhões em lucros 

anualmente e pagam zero em impostos, administram o mercado de 

câmbio por lucro. Eles têm controle total dos preços das moedas e os 

manipulam para "fazer o mercado", o que é apenas uma maneira 

agradável de dizer "fazer uma fortuna anualmente com os tolos que 

vêm jogar". 

Vamos dar uma olhada em como os preços das moedas se movem. 

Vejamos alguns exemplos, em qualquer gráfico de período mais alto e 

o que vemos? Vemos é que o preço se move do ponto A para o ponto 

B. Às vezes rápido, às vezes lentamente. Às vezes com muitos 

“serpenteados” para cima e para baixo ao longo do caminho, e outras 

vezes com menos “serpenteados” para cima e para baixo ao longo do 

caminho. O ponto crítico a entender é que, se o preço está subindo ou 

descendo nos gráficos mais altos de tempo, “existe muitas coisas 

acontecendo por detrás das cortinas, o que significa que o preço estará 

causando oscilações de alta e baixa. PERÍODO! No geral, não importa 

quais sejam as condições do mercado, quais sejam os chamados 

"fundamentos" ou como eles mudam, não importa em quantos zilhões 

de indicadores você acredite, ...... o preço estará gerando balanços de 

lucros tanto para touros quanto para Ursos! PERÍODO! 

 

O método de negociação PVSRA TVT20 FIFO visa esta realidade de 

mercado. Nós, estudantes de PVSRA, não nos importamos com o que 

é fundamental (análise fundamentalista baseada nas notícias do 

mercado), nem com o que dizem os zilhões de indicadores 

empacotados (e às vezes muito caros)! Tudo o que nos preocupa é 

observar atentos aos pares de moedas que decidimos negociar e 

procurar configurações decentes a cada dia de mercado. 

Configurações para cima ou para baixo dentro da chamada tendência 

de prazo mais alto "existente". Não nos importamos qual é a tendência 

de período mais alto "existente" (e provavelmente é diferente em cada 

um dos gráficos de período mais alto selecionados que você ver!)... 

PERÍODO! 

Infelizmente, muitos veem o mercado como uma oportunidade de 

ganhar dinheiro "24/7". O fato é que não é assim. Há momentos 

diferentes durante o dia do mercado. Alguns são altamente perigosos 

para o trade. Alguns são melhores. A sessão de Londres é, em geral, o 

melhor ambiente para negociação. E não temos uma boa visão do 
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Price Action em uma sessão de Londres a partir de gráficos de prazos 

mais altos. Eles são bons para confirmar áreas históricas de suporte, 

resistência e consolidação. Use-os dessa forma. Tente usá-los de 

qualquer outra maneira e você se arrependerá. 

Portanto, preferencialmente usamos o gráfico de prazos M15 durante 

a sessão de Londres para vigiar possíveis configurações. Não há nada 

de errado com os gráficos H1 e prazos mais baixos para ver o Price 

Action nessas diferentes perspectivas, mas o melhor gráfico para 

confirmar uma configuração é o TF M15 e às vezes pode ser o TF M5, 

o que também é aceitável pois o TVT20 - FIFO é um método de 

negociação no mercado de pips conservadores, entrando e saindo da 

posição no mesmo dia. 

 

Estes quatro são tudo o que temos 

Ao negociar, as emoções não devem ser colocadas em um trono que 

não merecem ocupar. 

Temos apenas quatro áreas sob nosso próprio controle: o que 

pensamos, dizemos, fazemos e sentimos. É isso em poucas palavras. O 

que pensamos tende a progredir no que dizemos. E isso pode, por sua 

vez, progredir no que fazemos, ou seja, as ações que tomamos. E no 

plano de fundo estão as emoções. Eles também estão sob nosso 

controle, embora às vezes pareça o contrário. Acredito que Deus nos 

deu emoções para desfrutarmos: paz, alegria, felicidade, amor. Mas, 

no espírito de ter nos dado livre-arbítrio, também recebemos a 

capacidade de nos agitar, sentir tristeza e odiar. Escolhemos como 

responderemos a tudo o que acontece na vida. E a forma como 

reagimos determinará algumas coisas no nosso futuro. Se 

permanecermos com os bons pensamentos, palavras e ações, 

alcançaremos o "ponto alto" e encontraremos o que Deus pretendia 

que tivéssemos por meio de emoções. Se formos com os maus 

pensamentos, discurso e ações, não alcançamos o "terreno elevado". 

E nos afogaremos com as más emoções. 

Na vida, nos controlamos o que pensamos, dizemos, fazemos e 

sentimos. Agora, quanto aos trades, nos envolvemos na negociação 

para ganhar dinheiro. Há emoções que podem interferir nisso, como a 

ganância, o medo e etc. Emoções que nos levam a pensar errado e agir 

errado. Portanto, no final, o melhor lugar para as emoções é "fora da 

sala durante as negociações".   
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Estratégia e Execução 

Eu estava lendo um livro. Parte dele lidava com a guerra e se 

aprofundava em estratégias. Ao ler esta parte, percebi os mesmos 

princípios aplicados à negociação. Então, li e reli, pensei, deixei minha 

mente absorver o máximo de informação até chegar a um claro 

paralelo entre adversários em guerra e negociar no Mercado 

Financeiro. Meu desejo para o que se segue é que ele o ajude no seu 

trabalho a se tornar um profissional melhor. 

Todo profissional procura um método de negociação que melhor lhe 

convenha. Qualquer que seja o método de um trader profissional, este 

é uma estratégia para obter lucros e tirá-los para fora do mercado. 

Todos os métodos e estratégias têm regras. São as regras que definem 

a estratégia, que definem exatamente como o trade deve ser 

conduzido e exatamente como deve ser executado. 

No entanto, deve-se perceber que a execução bem-sucedida “as 

vezes” depende de saber quando quebrar as regras ... de ter uma 

"sensação" de uma oportunidade e de saber como alterar a estratégia 

para tirar vantagem, e de entender todos os altos riscos envolvidos e 

aceita-los completamente ao fazê-lo. 

O adversário do trader é o mercado. Especificamente, são os Market 

Markers e Bancos Ladrões, porque essas são as instituições que 

controlam o preço e o manipulam para seus próprios lucros; 

preenchendo pedidos de comissões, não importa como eles precisem 

mudar o preço para isso, e roubando dinheiro dos participantes do 

mercado, movendo o preço para acionar as ordens de stop loss e etc. 

Devido à capacidade dos MMs de manipular o preço, tudo pode 

acontecer a qualquer momento. Os traders experientes sabem disso e 

estão constantemente conscientes disso enquanto negociam. Mas, às 

vezes, quando isso acontece abre as portas para que um trader 

obtenha maiores lucros, embora com maior risco, o que significa que 

pode ou não funcionar. E se não der certo, as perdas serão maiores. 

Um Comandante bem treinado e muito talentoso conhece bem a 

estratégia selecionada para ser aplicada no conflito que se aproxima e 

também continua a avaliar o progresso da estratégia durante o 

conflito; e "sentirá" quando as forças precisarem ser aplicadas 

diferentemente do planejado. Essa é uma flexibilidade astuta. É saber 

quando e como romper com o plano. Saber quando correr um "risco 

calculado", o que pode resultar simplesmente em “salvar o dia” ou 

obter uma vitória “maior do que o esperado”. 
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Para comandantes e traders igualmente, "sentir" quando quebrar as 

regras é um talento especial. Não é um presente com o qual nascemos. 

É um talento / habilidade desenvolvida apenas através de muita 

dedicação aos estudos e muitas horas de árdua experiência de campo. 

Os traders que não tiverem o estudo e o tempo de tela necessários 

para desenvolver essa habilidade e que não saibam quando é 

necessário “quebrar as regras”, serão cortados em pedaços! Compare 

isso a ter sua conta explodida e a perda de todo o seu dinheiro! 

Precisamos nos dedicar a aprender a fazer PVSRA, assim como uma 

criança começa a aprender a montar um quebra-cabeças. E devemos 

continuar fazendo o PVSRA, porque com o tempo nossa mente 

"aprenderá" quando acabamos de pegar uma peça importante do 

quebra-cabeça e que sabemos para onde ele vai! Desenvolver a 

habilidade do PVSRA é uma forma de arte. Não devemos nos permitir 

sentir mal se perdermos as pistas. PVSRA é uma forma de arte que 

leva tempo para aperfeiçoar. Com o tempo, nossa habilidade 

aumentará e nossa "leitura" desse mercado imprevisível aumentará. 

Somente o estudo e aplicação contínua do PVSRA nos levará ao 

aprendizado!  

Isso significa estudar seriamente (sua lição de casa) e muito tempo na 

tela, e se feito da maneira correta, isso lhe mostrará significantes 

melhorias com o tempo! Isso trará maior lucro às suas negociações. 

Sua habilidade com PVSRA melhorará. Seu entendimento do HTMRW 

melhorará. Seu talento / habilidade para ter essa "sensação" de 

quando e como ajustar a estratégia se desenvolverá. Você se tornará 

um melhor Comandante de seus trades na guerra com os MMs porque 

sua execução da estratégia incorporará a “flexibilidade astuta”. Esta é 

a "arte da guerra". 

 

A utilidade do "volume" 

O que é o "volume"? O que o histograma do "volume" realmente 

mostra na plataforma de negociação? 

O que é chamado de "volume" é na verdade a contagem de “ticks”, 

que é a menor leitura de dados referente a alteração do preço de um 

par de moedas, ou seja, a barra de volumes mostra quantas vezes o 

preço de um par de moedas se alterou no espaço de tempo 

correspondente a vela no gráfico ao qual ela se refere. Não tem nada 

a ver com o tamanho dos pedidos, é apenas o número de vezes que o 

preço dos pedidos mudou desde a última marcação dos dados. E daí? 
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Bem, aqui está algo que pode “abrir seus olhos” (se você ainda não 

percebeu isso). 

Você já observou o comportamento do Preço e do Volume em um 

gráfico com um Time Frame baixo? Eu realmente já assisti e 

acompanhei bem de perto! Se você também já acompanhou, então 

você viu como algumas vezes uma série de ticks mostram um alto 

volume entrando e o preço se movendo (digamos que o preço está 

caindo, ok?). E então vem outro tick, ou alguns ticks de volume muito 

leve, que trazem o preço de volta, ou até um pouco mais acima do que 

estava antes! E você começa a se perguntar como uma ação pesada 

que reduz o preço pode ser tão facilmente revertida, e mais do que 

apenas revertida, com uma ação tão leve pode fazer o preço retornar 

imediatamente para onde estava antes, e ainda elevá-lo um pouco 

mais? Também pode ser o contrário: de repente, você vê uma barra 

de volume de ação muito alta e pesada, mas o preço quase não se 

move. No próximo TF, dificilmente qualquer ação de volume irá 

conseguir, de alguma forma, aumentar o preço de forma 

eficiente...como isso é possível?? 

Quando os MMs estão segurando o preço (como neste exemplo), 

depois de uma ação pesada de preenchimento de ordens de venda 

para os SMs, isso pode fazer com que o preço comece a se mover de 

forma mais lenta, eles ainda podem facilmente colocar o preço de 

volta para cima em uma nova rodada para ludibriar os compradores 

que entraram na posição contrária, fazê-los perder e com a liquidez, 

continuar preenchendo pedidos de venda dos SMs, ou de suas 

próprias carteiras! Como é tão simples para esses MMs e Bancos 

ladrões fazerem isso? Bem, e isso é apenas um pensamento: Tudo o 

que eles precisam fazer é contraparte de quaisquer ordens pendentes 

reais na fila de preços que não sejam equilibradas por ordens 

pendentes do lado oposto e "fabricar" o restante do preço para cima, 

tão longe quanto eles quiserem levá-lo, usando entradas do livro de 

mudança de preço "centavo a pip". Nesse caso, o que não parece 

muita ação, não é. E o que pode parecer muita ação, também não é. 

Tudo é apenas a execução de lançamentos do livro de alterações de 

preço "centavo a pip". 

O que estamos a aprender aqui é HTMRW! Por um lado, os MMs 

controlam completamente o preço. Eles podem jogá-lo para cima, 

para baixo ou travá-lo no lugar o quanto quiserem. Por outro lado, o 

número de transações contábeis "centavo a pip" usadas para controlar 

o preço (para cima / para baixo / travar) entre os ticks pode ser muito 

pequeno, mas também intencionalmente aumentado para fazer com 
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que o PA pareça ter mais atividade comercial real por trás do que 

realmente tem. Em terceiro lugar, durante os dias de mercado, os 

períodos de baixa volatilidade (menos pedidos reais sendo executados 

pelos MMs) são as vezes que os MMs podem manipular o preço mais 

facilmente. 

Então, o "volume das variações de preços" tem alguma relevância? 

Sim! Contanto que você considere as alterações em relação ao volume 

geral e perceber que, na sessão genuinamente mais movimentada de 

Londres, a imagem do volume é provavelmente mais verdadeira do 

que ficção, em comparação com as sessões menos movimentadas 

(sessão de NY "fora do horário comercial" e sessão asiática). É por isso 

que recomendamos negociar a sessão de Londres. As leituras do 

PVSRA aqui podem ser melhores. 

 

A Configuração Perfeita 

A configurações de uma possibilidade de “fuga de preços” (rally) por 

parte do MMs são mais fáceis de detectar usando nosso modelo. 

Infelizmente, na maioria das vezes os MMs atacam e acertam preços, 

confundem e enganam, caçam os stops e roubam antes de iniciar a 

fuga (rally). Aqui é onde os trades ficam sobrecarregados ao fazer as 

marcações de SL e depois assistir ao circo que frequentemente leva ao 

fechamento de EPs com prejuízo. O imperativo para os traders, é 

buscar as situações de configuração que maximizem a probabilidade 

de sucesso. 

1- Ter as duas tendências empilhadas adequadamente, ambas com 

algum ângulo apropriado para a direção de compra ou venda, é 

uma maneira de maximizar a probabilidade de sucesso.  

2- E isso ajuda se o histórico recente das tendências também 

suportar a configuração. Mas nesta foto você verá outra coisa 

que poderá usar no futuro: 

3- Uma situação primordial para os MMs se prepararem para um 

rally é puxar o preço de volta de um key level, para a 200 EMA 

ou até bem perto dela (para baixo para compras, para cima em 

caso de venda). 
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Quando você vê uma configuração composta dessas três coisas 

(ilustrada na figura em anexo), a probabilidade de sucesso é bastante 

aumentada. 

 

Iniciando uma negociação 

Comece uma negociação da melhor maneira e você terá menos dores 

de cabeça. Inicie uma negociação somente na Sessão de Londres com 

o suporte ao PVSRA e com nossas tendências adequadamente 

posicionadas. 

COMPRA (Long) – O Dragão deve estar inclinada para cima e situada 

acima da 200 EMA, que também deve estar inclinada para cima. 

VENDA (Short) – O Dragão deve estar inclinada para baixo e situada 

abaixo da EMA 200, que também deve estar inclinada de baixo para 

baixo. 

Você NÃO deve iniciar um trade quando: 

• O Dragão está lateralizando (sem tendência); 

• O Dragão está do lado errado da 200 EMA; 

• Fora do horário da Sessão de Londres; 

Os itens acima implicam em “boas configurações” ou a “configuração 

adequada”. No entanto, lembre-se de um preceito básico: que se o 

Dragão está inclinado para cima e o PA está acima dele, a tendência 

então é de alta (Bullish trend ou tendência dos Touros), e se o Dragão 

está inclinada para baixo e o PA está abaixo dele, a tendência então é 

de baixa (Bearish trend ou tendência dos Ursos). E esse é o caso, não 

importa onde o Dragão esteja em relação à 200 EMA e não importa 
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qual seja o ângulo da 200 EMA. Situações como essas ocorrem durante 

os Stop Hunts nas “boas configurações”.  

E lembre-se também de que, quando essas situações contrárias a uma 

“configuração boa" se desenvolvem, a tendência (quer seja bullish ou 

bearish) têm precedência. Talvez pode ser que temporariamente os 

MMs estão apenas executando uma busca pelos Stops, mas se não for, 

uma reversão pode estar sendo feita. Esteja ciente, seja flexível, nunca 

ignore esse preceito! Uma “configuração boa" pode se iniciar 

desenvolvendo o que parece ser uma busca rápida de stops, mas 

depois continuar mais lenta a progredir para uma configuração mais 

curta e menos lucrativa que simplesmente não é uma de nossas "boas 

configurações”, mas, no entanto, ainda sim lucrativas! Fique atento! 

Quanto ao início de um trade fora do horário da LS, se uma 

“configuração boa" aparecer na AS (Sessão Australiana), use seu 

próprio julgamento, pois a AS é geralmente uma "zona de criação de 

liquidez". 

EPs - A entrada deve ser à medida que o PA passa pelo H/L anterior 

(para compra, topo mais alto anterior ou, para venda, fundo mais 

baixo anterior) do PA em zigue-zague cruzando o Dragão, ou se não 

houver um padrão em zigue-zague, o PA sai do Dragão e passa o último 

H/L significativo da PA geral. 

Você não deve fazer um EP, quando: 

• PA ainda está dentro do Dragão; 

• Pior, PA está do lado errado do Dragão; 

• Pior ainda, PA está onde você acha que vai tirar o máximo proveito 

dela! 

As opções acima se aplicam, exceto se as tendências estiverem 

adequadamente empilhadas e com bom ângulo e o PA já tiver movido 

para a possível área de início do rally. Se PA, logo em seguida, se 

inverte na direção do Dragão ou até mesmo chega a cruzá-la, indo na 

direção oposta do trade, existe boas chances de um movimento de 

Stop hunt. Assim sendo, se você estiver negociando “leve” em ralação 

ao tamanho do lote, tente tirar mais algum proveito da situação, se 

puder. 

Isso elimina muitas "configurações". E o que é realmente bom é que 

as “boas configurações” são mais fáceis de detectar! Se você for 

paciente e iniciar trades dessa maneira, estará negociando menos, 

lucrando mais, e com menos dores de cabeça. 
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Gerenciando uma negociação 

Gerencie essas cinco coisas quando você tem uma negociação aberta; 

tamanho total do trade, espaçamento das EPs, SL, TP e a duração do 

trade. 

Tamanho total do Trade - É recomendável limitar o tamanho total 

aberto de todas as transações da conta a 0,01 (um micro lote) por cada 

US $ 100 do saldo da conta. Com passar do tempo de pelo menos três 

meses completos continuamente lucrativos, com apenas pequenas 

perdas, então aumente para 0,02 por cada US $ 100. Repita o processo 

com o objetivo de aumentar uma última vez para o máximo de 0,03 

por cada US $ 100 do saldo da conta. São 3 lotes completos por US $ 

10.000 e isso é o suficiente para causar problemas reais, se você não 

levar isso a sério! Provavelmente, é melhor ter apenas uma negociação 

de cada vez. Mas se você fizer mais do que isso, verifique se o tamanho 

combinado está em conformidade com isso. Não exceda isso e você 

não fará overtrades (quebrará a sua conta). Você estará negociando 

com muito menos estresse! Os lucros gradativamente farão sua conta 

crescer e você não terá úlceras nesse processo. 

Espaçamento das EPs - Recomenda-se não colocar mais de 2 EPs por 

gráfico em nosso modelo, talvez 3 se você conseguir adicionar em um 

movimento Stop Hunt. Lembre-se, o objetivo é obter lucro de pips em 

uma boa operação. Agrupar EPs é um sinal de ganância ou um sinal de 

que você sente que o trade está lento e você precisa fazer isso para 

obter algum lucro; e nesse caso, se o trade realmente estiver muito 

lento, feche-o! Trades muito lentos podem significar nova 

consolidação/acumulação e isso pode trazer contratempos. 

SL: Stop Loss - Recomenda-se que um SL razoavelmente próximo (se 

você quiser um SL próximo) esteja além da extremidade de uma vela 

PVA (vela de grandes volumes) ou de uma série de velas PVA, a mais 

próxima abaixo para compras, a mais próxima acima por vendas. Se o 

PA é empurrado por uma área muito ativa, são grandes as chances de 

que o PA vá além da sua marcação de SL, quer seja por um movimento 

se Stop Hunt ou talvez por uma real reversão. 

TP: Take Profit - Recomenda-se que o TP seja 20 pips, ou para o 

próximo nível de consolidação histórica, quando esta estiver dentro do 

range diário para o par de moedas negociado. Se, por acaso, você tiver 

a chance de obter o TP e acreditar que o PA ira iniciar um novo "rally", 

aguarde um retorno ao EP novamente. Mas não deixe uma segunda 
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EP ser vítima de PA "sem energia". Se o PA não sair da retração e 

prosseguir na direção da negociação, acabe com a negociação e feche-

a! 

Duração da negociação - O objetivo final aqui é fazer pips modestos 

diariamente, ou em qualquer dia que surgir uma “boa configuração”. 

E recomenda-se que o trade seja fechado antes do final do dia. 

Lembre-se: FIFO, "Entrada Rápida, Saída Rápida". Evite cobranças de 

swap e também a possibilidade de cair em um evento Black Swan 

(Eventos tipo Cisne Negro) que são eventos altamente improváveis, 

mas que impactam drasticamente o mercado. 

 

O Maior Obstáculo aos Lucros 

Claro, existem vários tipos de dificuldades para os traders: dificuldades 

financeiras, overtrading, falta de seriedade, a lista é bem longa. 

Independentemente disso, existe apenas uma "Dificuldade Maior" que 

absolutamente DEVE ser tratada para você ser lucrativo. Vamos 

exemplificar isso agora: 

Dizem que o preço está lateralizando (em range) ou entrando em 

tendência. Os traders se deparam com muitos métodos para negociar 

tanto em uma quanto na outra situação. Mas, de fato, o preço SEMPRE 

está fazendo, mas UMA COISA: está sendo chicoteado e golpeado, 

subindo e descendo, às vezes apenas alguns pips e outras vezes muitos 

pips. Os MMs criam essa variação do preço para seus próprios lucros, 

movendo o preço tanto para acionar as “ordens pendentes” quanto 

para fazer stop hunt e dessa forma roubar dinheiro legalmente dos 

participantes do mercado. Os movimentos mais significativos tanto 

para cima quanto para baixo, são inconsistentes no tempo e na 

distância, não existe padrão e isso deixa os participantes do mercado 

sem base para prever com lucratividade. E um trader não será 

lucrativo somente tentando prever o PA. No entanto, todo trader 

DEVE aprender a ser rentável, apesar disso! 

Teorias dizem que quanto o preço está variando em “Range” (canais 

de alta, baixa ou laterais), dizem que esses momentos oferecem os 

lucros mais fáceis de serem obtidos. Se o preço estiver na parte inferior 

do range, entre com uma Compra, com um SL razoavelmente abaixo 

da vela mais baixa do range e aguarde. Uma das três coisas acontecerá: 

o PA sobe e você obtém lucro, ou o PA desce e atinge o seu SL, quer 

seja porque os MMs estão jogando o preço para fora do range para 

um movimento verdadeiramente de baixa, ou porque apenas 



 

42 
 

executaram uma ação de stop hunt em você e nos outros que também 

estão comprados e o preço aumentará novamente agora que os MMs 

roubaram seu dinheiro. Se o preço estiver no topo do range, entre com 

uma Venda, com um SL razoavelmente colocado acima da vela mais 

alta do range e aguarde. Uma das três coisas acontecerá: o PA se move 

para baixo e você tem lucro, ou o PA se move para cima e atinge o SL. 

Quer seja porque os MMs estão jogando o preço para fora do range 

para um movimento real de alta, ou porque eles fizeram um 

movimento de stop hunt em você e em outros vendedores, e o preço 

cairá novamente agora que os MMs roubaram seu dinheiro. Consegue 

ver? Isso são apenas negócios. Não há outras opções para você ou para 

os MMs fazerem na negociação de áreas de range. 

Teorias dizem que negociar a tendência é uma maneira mais segura de 

obter lucros. Isso ocorre porque as pausas/correções (pullback) na 

tendência, que é o que traz prejuízos para o trade de tendências, são 

eventualmente cancelados, pois o PA tende a se mover novamente na 

direção da tendência, indo ainda mais longe do ponto onde iniciou a 

correção, isso vale para todos os movimentos, exceto para o último 

pullback. Ainda assim, estamos lidando com PA em tendência (para 

cima ou para baixo) e há um perigo real aqui. O perigo é que os traders 

tenham a “confiança de sempre” nas negociações de tendência. Então, 

eles adicionam EPs nos Pullbacks da tendência, e até "agrupam" mais 

entradas para lucrar ainda mais nas retrações. E o que os MMs farão 

quando virem a maioria do mercado fazendo isso? Simples: O pullback 

até este ponto será um daqueles com "poucos pips" que são 

imediatamente seguidos por um daqueles "enormes" movimentos de 

pips! Executar uma busca rápida em todos os SL aqui é uma 

oportunidade "boa demais para os MMs deixarem passar" e assim 

roubarem dinheiro legalmente dos participantes do mercado! 

Assim, podemos ver que, embora “negociação de range” seja 

considerado o mais fácil de lucrar, e a “negociação de tendência” seja 

a maneira mais segura de obter lucros, ambas as teorias podem incutir 

no profissional uma sensação de segurança que NÃO PERTENCE A ESSE 

NEGOCIO! Enfim, agora chegamos ao ponto crucial de tudo isso: De 

que maneira um profissional pode lidar com lucro com essa 

”Dificuldade Maior” promovida pelos MMs? 

Sejamos bem claros aqui: A "Dificuldade Maior" é que os MMs movem 

o preço para cima e para baixo, o tempo todo e de maneira 

imprevisível! Este é HTMRW! E quando se move na direção oposta ao 

nosso trade, causa-nos perda. O que podemos fazer? A ÚNICA coisa 

que realmente ajuda é negociar com muita “leveza” em relação ao 
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tamanho da conta! E como isso pode realmente ajudar? Se negociar 

pesado, a perda poderá ser permanente devido a um SL ser atingido 

ou se caso a corretora fechar a sua negociação, ao ver que as coisas 

estão indo muito erradas. Ou você pode negociar “leve” e a perda será 

temporária, já que os MMs executam seus movimentos de Stop Hunt 

tanto nas negociações de range, quanto nos pullbacks nas negociações 

de tendência e, logo em seguida, recuperam o preço e continuam a PA 

na direção da inicial da nossa negociação. Seja a perda permanente ou 

temporária, as situações que os MMs causam para criá-las fazem parte 

das negociações e nós devemos aceitar isso. E realmente não há 

problema, a menos que o trader perca demais, ou até que receba uma 

ligação da corretora dizendo que está atingindo o limite da “margem” 

ou que a conta explodiu devido a um overtrading! 

Então, aqui está como você deve lidar com a "Dificuldade Maior", 

independentemente do método de negociação usado. Faça seus 

trades muito leve em relação ao tamanho da conta. Implemente esses 

argumentos em suas negociações: Use tamanhos pequenos nas suas 

EPs, isso permitem mais EPs adicionais caso a situação se desenvolva 

dentro de um modelo onde pareça ser razoável a adição uma 

negociação. Calcule o volume nas colocações das EPs, porque o 

movimento contra o seu trade pode chegar em um ponto em que 

parece razoável aumentar o trade, mas na realidade (mais tarde será 

descoberto), que o movimento até agora foi de "poucos pips" e se um 

movimento "enorme” estiver prestes a acontecer, se você ultrapassou 

seu limite, você estará morto!  

E acompanhe o tamanho total aberto de todas as transações, versus 

seu limite auto imposto para a sua conta e não exceda seu limite! Você 

deve impor um limite à sua negociação para manter sua negociação 

muito leve em relação ao tamanho da conta. E você deve impor o 

limite de todas que você operar! Lembre-se, esses bancos assaltantes 

e suas operações de criação de mercado faturam bilhões anualmente. 

Eles manipulam os preços para cima e para baixo por um bom motivo: 

Porque funciona para eles! E funciona para eles porque a maioria dos 

trades ou são gananciosos ou são predispostos a acreditar que podem 

confiar cegamente em todos os tipos de indicadores, ou ainda assim, 

baseiam-se em sua própria experiência, "inteligência" e conhecimento 

dos fundamentos e acreditam que possuem uma "ideia justa de como 

o preço se moverá a seguir", e acabam por colocar muito dinheiro nas 

negociações e só aumentam suas perdas fazendo isso! 
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A luta entre a "Dificuldade Maior" vs Ser Lucrativo 

Apesar de agora já sabermos qual é a "Dificuldade Maior", só por 

precaução, vamos apenas relembrar. Os MMs constantemente estão 

movendo o preço para cima e para baixo, apenas um pouco em ranges 

pequenos, uma grande quantidade em grandes ranges, às vezes uma 

quantidade maior de chicotadas e pancadas e, ocasionalmente, 

quantidades extremamente grandes parecidas com "Bombas de 

implosão" (baixo) ou "Mísseis e Torpedos” (cima). Tudo acontece pelo 

mesmo motivo; criação de liquidez. E com os MMs manipulando o 

preço para cima e para baixo dessa maneira, ninguém pode ter a real 

certeza de para onde o preço pode se mover na próxima hora, na 

próxima sessão de negociação ou até em que ponto pode subir ou 

descer. O PA pode parecer estar em uma área de alta e estar comprado 

em excesso (sobre comprado), e depois ocorre uma pequena corrida 

por mais 50, 100, 200 pips para cima, para que os MMs possam roubar 

de muitos, caçando os SL dos que entraram com VENDA no topo. Ou o 

PA pode parecer estar em uma área de baixa e estar vendido em 

excesso (sobre vendido), e então vem um abalo por mais 50, 100, 200 

pips para baixo, para que os MMs possam roubar de muitos, caçando 

os SL dos que entraram com COMPRA no fundo. 

Trade o “momentum”, ou seja, negociem na tendência: "Deixe o 

dragão e o PA mostrarem o caminho". 

• O Dragão precisa ter um ângulo razoável (Compras: 1-2 horas, 

Vendas: 4-5 horas); 

• O PA deve estar do lado correto do Dragão e quebrar o último H/L 

(Topo ou Fundo mais alto); 

• Inicie os trades somente na Sessão de Londres; 

... Melhor se: 

• O PA também está no lado correto da inclinação do Dragão; 

... Melhor ainda se: 

• As velas PVA recentemente cruzaram o Dragão; 

• O Dragão também está no lado correto da inclinação da tendência; 

 

Se você perdeu a negociação de Quebra de H/L: localize o H/L anterior 

que definindo a quebra do nível de H/L, e faça a ordem pendente logo 

depois desse ponto, pois se caso os MMs manipularem novamente o 

preço e fizerem uma correção, uma EP posicionada é uma boa opção. 

No caso de PA revertendo na negociação: Estude os Time Frames mais 

altos (como H1 e H4 se o TF do trade for M5 ou M15). Se o Dragão 

mostrar diminuição aceitável do ângulo de inclinação, e juntamente 
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com sua habilidade no PVSRA e seu conhecimento de HTMRW, você 

poderá avaliar se as probabilidades ainda lhe favorecem, se essa 

reversão for apenas uma correção ou um stop hunt, então segure a 

posição, mas apenas enquanto a retirada da negociação não exceder 

3% do saldo da sua conta (Isso é mostrada pelo nosso indicador de 

trade levels na etiqueta PL de negociação aberta). Caso não exceda e 

você, após toda a análise do trade, perceber que a negociação ainda 

irá ao seu favor, então dobre a negociação e adicione mais uma EP. 

Você pode optar por usar um "%" diferente até se acostumar com isso. 

Pode ser que você sinta que 3% é muito alto e opte por usar um "%" 

mais baixo para operar com mais tranquilidade.  

Gerencie o risco da sua conta: negocie com muita leveza em relação 

ao tamanho da conta. Imponha um limite ao número de micro lotes 

abertos em sua conta (já foi explanado em textos anteriores). 

Restrinja-se a apenas algumas operações abertas por vez. Nunca 

permita que o risco agregado das transações abertas atinja 10% do 

saldo da sua conta. Antes de atingir os 10% do total da conta, feche 

todos os trades e aguarda pelo menos até o próximo dia antes de 

prosseguir com a negociação. 

Não há muita coisa nova aqui. Ah, a(s) barra(s) de PVA que cruzaram o 

dragão recentemente, antes da quebra do PA, é uma boa observação 

sobre algumas das configurações mais bem-sucedidas. A sugestão do 

que fazer se o PA reverter uma negociação é apenas uma “sugestão”, 

e o quão bem-sucedido você será dependerá em parte da sua 

habilidade no PVSRA e do conhecimento do HTMRW. Considere os 

"3%" como “atualmente experimentais”, portanto, use seu próprio 

julgamento. Algum trabalho em andamento está sendo realizado 

nessas áreas e, eventualmente com alguma sorte, poderemos fazer 

alterações para tornar o método um pouco mais exato e definitivo. 

 

Resumo do TVT20: 2º Parte 

Cada dia de mercado oferece mais oportunidades para transações de 

20 pips, FIFO do que qualquer outra coisa, podendo ser aceito 

operações de “scalp” de 3 a 8 pips! E o "FIFO" evita a exposição a 

eventos de "Cisne Negro", cobranças de swap e talvez algum 

movimento repentino de reversão tipo “violinada” buscando seu stop 

loss e lhe trazendo perdas, o que é exatamente o que os MMs querem 

de você, que você perca! E eles podem fazer isso também por razões 

externas, ou seja, baseado em um conjunto de informações de alto 
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impacto da economia mundial ou por nenhuma outra razão, exceto a 

ganância. 

 

Pré-requisitos: 

• Abrir e fechar as operações apenas SESSÃO DE LONDRES! 

• O Dragão deve ter um ângulo adequado: para cima para Compra (o 

melhor é de 40-50 graus de inclinação para cima), ou para baixo para 

Vendas (o melhor é 40-50 graus de inclinação para baixo). 

• O PA deve estar dentro ou acima do Dragão para Compra, dentro ou 

abaixo do Dragon para Vendas. 

• A tendência geral de mercado deve ser plana para cima para Compra, 

plana para baixo para Venda. Pode estar em qualquer um dos lados do 

Dragão, mas é melhor que esteja abaixo (compras), acima (vendas). 

• PVSRA: será melhor se mostrar recentemente que a atividade de 

mercado favorece Compra (variando rapidamente, e com volume de 

baixo para cima) ou vendas (variando rapidamente e com volume de 

Cima para baixo) 

• MOMENTUM: PA sozinho nunca é um indicador confiável de 

momentum, e o “momentum” é o que você necessita para maximizar 

as chances de um resultado favorável. É o ângulo do Dragão que indica 

o momentum! Então, repetindo: o dragão deve ter um ângulo 

decente! E isso ocorre na Sessão de Londres mais do que em qualquer 

outro momento em qualquer dia de mercado. 

• CONFIRMAÇÃO no TF em H1: Para obter melhores chances de 

sucesso, o Dragão em H1 também deve ter um bom ângulo com o PA 

no lado correto. 

 

Implementação: 

• Monitore as configurações durante a Sessão de Londres. 

• Certifique-se de que o dragão esteja corretamente inclinado e que a 

tendência esteja plana e com um ângulo adequado. 

• Certifique-se de que o PVSRA mostre sinais recentemente 

"confirmados". 

• Abra e feche os trades por 20 pips  até o final da Sessão de Londres 

(FIFO), no mais tardar, antes do final da Sessão de Nova York! 

• Após iniciar uma EP, se a PA não fizer progresso durante os primeiros 

momentos no TF M15, Feche o trade devido à falta de impulso. 

• Após iniciar uma EP, e se o PA inverter através do lado errado do 

dragão? Feche o trade imediatamente ou aguarde para ver se o PA 

ultrapassa as extremidades das velas anteriores, que também se 

estendem pelo lado errado do dragão e, em seguida, feche o trade 
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imediatamente se isso acontecer. Não há uma "melhor" resposta para 

essa pergunta e é uma questão de sua tolerância ao risco e a 

capacidade da sua conta de lidar com essas perdas. De qualquer 

maneira, se o PA continuar na direção errada, você se poupará de 

maiores perdas e pesares. Se o PA reverter novamente para a direção 

da negociação e os pré-requisitos de configuração forem atendidos 

novamente, você terá outra oportunidade de negociação e agora com 

mais "confirmação" do que antes. 

 

Gerenciamento de risco – parte 01 

No gerenciamento de sua conta, é imperativo que: 

Negocie com leveza em relação ao tamanho da conta. Isso significa 

abrir seus trades com um EP de tamanho muito pequeno em relação à 

sua conta. Você pode adicionar mais EPs quando tiver maiores 

garantias de que a negociação está se movendo como você deseja. 

Você pode adicionar mais cuidadosamente se os MMs executarem um 

stop hunt e retornarem o PA à sua direção inicial. Mas se o pior 

acontecer com o seu trade, sua conta não será prejudicada e, sem 

estresse, você poderá começar a "consertar" as coisas à medida que 

vê mais oportunidades no futuro da PA. Logo mais abaixo, na sessão 

de gerenciamento de risco – parte 02, mostraremos uma tabela que 

mostra o tamanho recomendado de EPs individuais, bem como o 

limite máximo para o tamanho total de todos os EPs abertos, levando 

em consideração a “equidade” e a “margem” da sua conta. Por hora, 

recomendamos que o tamanho individual de uma EP de 1 micro lote 

equidade da conta de até US $ 1.999 e 1 micro lote para cada US $ 

1.000 de equidade da conta posteriormente e sempre com um limite 

total aberto de 1 micro lote por US $ 100 em equidade da conta. 

Naturalmente, o valor da sua conta variará, o que você deve fazer é 

dimensionar suas EPs para acomodar suas negociações nesses 

parâmetros. Em poucas palavras, o objetivo é atingir uma média de 

talvez 2,5% de crescimento semanal da conta, mas acalme-se e se 

acostume com isso. Você pode se perguntar: “Isso tudo é necessário”? 

Não, não se você já é um sucesso nas negociações. Mas "fortes 

rebatedores" podem de repente se tornar “fortes perdedores” e 

desaparecer de cena para nunca mais serem ouvidos. O que estamos 

recomendando aqui não vai machucá-lo. Isso fará você sobreviverá às 

travessuras dos MMs e você crescerá e irá se tornar cada vez mais 

bem-sucedido, e com o tempo seu limite irá aumentar, mas com 

segurança, à medida que sua conta crescer, porque você aprendeu a 
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sabedoria de negociar com muita leveza em relação ao tamanho da 

conta e você criou o hábito de fazê-lo! 

 

Método Disciplina = Não negocie configurações falsas! 

O que são configurações "falsas"? Elas são ALGO QUE PARECE BOM, 

MAS NÃO É UMA CONFIGURAÇÃO ADEQUADA! Entenda isso: 

Diferentes situações de PA podem nos "atrair para o fogo", podem nos 

tentar, podem nos seduzir a assumir uma negociação que apresenta 

maior risco e essa sedução geralmente acaba saindo caro. 

Pode ser que o PA esteja em uma tendência fortíssima por tanto 

tempo e distância, e com a PA agora próximo a algum verdadeiro 

"topo" ou "fundo" histórico, e que talvez não possamos ver outra coisa 

acontecendo senão uma reversão, e que além disso, a PA está em um 

ótimo lugar para abrir uma negociação agora, antecipando o 

movimento de reversão que “provavelmente” virá pois 

aparentemente é muito favorável que a reversão venha. Ou ainda 

pode ser algo mais simples e comum, onde o dragão assumiu um bom 

ângulo oposto a um bom movimento de PA anterior que 

aparentemente parece "estar concluído" e o PA está se movendo 

agora através do novo dragão re-angulado na direção reversa, oposta 

a direção anterior. 

Situações como essa e muitas outras são configurações falsas! Eles 

não são do nosso método, e é aqui que precisamos ter CUIDADO! 

Com e sem o empilhamento adequado das tendências (plural), os 

MMs podem fazer com que as situações pareçam uma boa 

oportunidade de ganhar dinheiro. Então se pergunte: Que ângulo o 

Dragon tem? E a PA está do lado correto? A longo prazo, depois de 

muitas negociações, isso se torna um hábito. Aprendemos que 

estamos ou perdendo, ou ficando sem sem lucrar, ao sermos 

seduzidos a negociar essas falsas configurações porque às vezes 

parecem ser muuuito boas! O ponto chave aqui é: Não é uma questão 

se eles podem ou não, gerar lucro. É UMA QUESTÃO DE DISCIPLINA 

DE MÉTODO. 

Pessoalmente, primeiro me pergunto: "Tenho as tendências 

empilhadas na ordem correta?". Caso contrário, não faz sentido fazer 

mais perguntas. O que sentido é passar para outra negociação. E se 

não houver nada em nenhum lugar bom pra negociar, o que fazer? 

Simples: Não faça nada e aguarde! Por quê? Porque o que você acha 
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que tende a aparecer quando o preço se move seguindo essas 

"CONFIGURAÇÕES FALSAS"? 

Nós apenas precisamos exercitar a disciplina do método. Se o 

fizermos, ficaremos relaxados, aguardando pacientemente até a 

próxima rodada de configurações adequadas começar, em vez de suar 

e arrancar os cabelos durante esse período, porque nos permitimos 

ser seduzidos pelas manipulações de preços dos MMs negociando as 

"configurações falsas", que sabíamos facilmente que não eram 

configurações adequadas, mas estávamos mais interessados em outra 

oportunidade “bonita de negociar” do que em exercitar a DISCIPLINA 

DE MÉTODO. 

 

 

Configurações: Reflexões e Dicas 

Recapitulação do que é uma "Configuração" 

Uma configuração é primeiramente, um evento da Sessão de Londres. 

Começa quando a PA sai do Dragão. Para compra, o PA e se separa do 

dragão, enquanto o dragão tem ângulo de subida e as linhas de 

tendência começam a subir, ou pelo menos iniciam esse movimento 

de alta. Para shorts, o PA se separa do dragão enquanto o dragão tem 

um ângulo de queda e as linhas de tendência começam a descer, ou 

pelo menos iniciam esse movimento de queda. A situação pode ser 

melhor se o PA no primeiro EP também estiver acima das tendências 

para compras, e abaixo das tendências para vendas (ou seja, o PA deve 

estar acima ou abaixo de ambas as tendências), e essa situação pode 

ser ainda melhor se o Dragon e as tendências de alta ou de baixa 

estiverem "perfeitamente empilhadas", embora eles não precisem 

estar "perfeitamente empilhados" para termos uma configuração 

decente. 

 

 

Por onde começar o sua Negociação TVT 20 

Normalmente, o PA poderá ficar variando em um range após sair do 

dragão antes de uma disparada real, portanto, dentro desse intervalo, 

é geralmente um bom lugar para iniciar o trade, ou se o PA quebrar e 

sair desse intervalo de variação. Se você esperar que apareça esse 

intervalo e esse range não acontecer, e o PA continuar a ir para longe 

do dragão, você até pode entrar, a seu critério e usando seu próprio 

julgamento. No entanto, nesses casos, os MMs às vezes retornam PA 
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rapidamente para o Dragão, então você também pode colocar uma 

ordem pendente para iniciar seu trade (ou adicionar manualmente 

uma EP) mais próxima do Dragão. 

 

 

Quando fechar o seu TVT 20 Trade em uma "configuração 

malsucedida " 

Se o PA reverter em você, feche o seu TVT 20 Trade se o PA cruzar a 

linha central do Dragão. Considere isso uma negociação fracassada. 

Você pode amenizar seu prejuízo e perdas adicionais definindo um SL 

na linha central do Dragão no momento em que inicia o seu trade, para 

que você não precise monitorar constantemente essa situação e não 

correr o risco de fraquejar e não conseguir fazê-lo caso seja necessário 

parar a operação. 

 

Quando adicionar mais EPs 

Se o PA continuar a seu favor após os rallys e você desejar aumentar o 

tamanho da negociação, adicione novas EPs em níveis de S/R 

previamente já superados e/ou logo após um pullback caso a PA 

retorne para níveis S/R. Mantenha um bom espaçamento entre as EPs, 

no entanto, lembre-se de que parte da disciplina está em negociar com 

muita leveza em relação ao patrimônio da sua conta. 

 

 

 

 

 

Quando fechar o Trade TVT 20 em uma "Configuração bem-sucedida" 

A menos que um volume de interrupção aconteça (Volume Alto e 

Repentino) e o PA pare, deixe o seu TVT 20 Trade continuar até que a 

meta do TVT 20 Trade seja alcançada ou o dia chegue ao fim. Se o 

Volume de interrupção ocorrer e o PA parar, feche o seu Trade  TVT 20 

imediatamente para obter qualquer ganho que você tiver nesse 

momento. Às vezes, volumes de interrupção ocorrem porque o PA 

atinge outras áreas importantes onde os MMs começam 

imediatamente a atender novos pedidos. 
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Entretanto, depois que sua negociação for encerrada, se você ver o PA 

entrando em range novamente, os MMs podem estar fazendo um 

preenchimento prolongado de novos pedidos. E caso isso ocorra e 

você ver que o PA começou a ir novamente na direção da sua 

negociação, pare, pense e considere se você deve negociar novamente 

com as chances aumentadas, pois devido a esse novo preenchimento 

de pedidos, poderá haver um preço alvo adicional e isso ocasionar um 

movimento ainda mais distante e mais longo do que você almejou 

alcançar inicialmente. 

 

 

 

 

 

Características das Melhores Configurações 

Configurações podem ocorrer em momentos diferentes ao longo do 

dia de negociação, em meio a uma PA bem agitada e em uma direção 

inesperada. Em um dia instável ou com preços absurdamente 

chicoteados. Validar uma configuração pode ser difícil. Aqui estão as 

chaves para identificar as melhores configurações. Procure por elas! 

1 - O corpo do Dragão deve estar levemente curvado à medida que o 

ângulo do dragão melhora e aponta na direção do B.O (break out) 

2 - A linha de tendência não tem ângulo oposto, ou seja, não está 

apontando para uma outra direção, contrária a direção do Dragão. 

3 – A formação do B.O não deve ser antes da abertura das Sessões de 

Frankfurt e/ou Londres. (FO-LO). 

4 - No histórico diário da PA, devem existir barras PVA nos níveis 

anteriores ao nível do B.O. 

5 - PA saindo do Dragon pode entrar em um range. Uma EP pode ser 

adicionada nesse range, ou logo que a PA ultrapassar esse range, 

quando a PA romper um H/L (High/low - Topo/fundo) significativo ou, 

ou quando a PA retornar para mais próximo do Dragon ou para mais 

próximo da linha de tendência rompida no B.O. Assim como no 

exemplo baixo: 
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Atenciosamente ... PVSRA , Disciplina, Paciência, Lucros, 

 

 

 

 

PVSRA - Conta & Gerenciamento de risco – Parte 02 

Esses são os pontos-chave para gerenciar adequadamente sua conta 

durante a negociação, para se prevenir de ter a conta quebrada. 

 

Configurações mais adequadas: 

•Tempo para observar/negociar (Time): 

Da abertura de Hong Kong (HK) até o fechamento da Sessão de 

Londres (LS), melhor ainda, após a abertura da LS. 

 

•MA’s (Moving Avarages) – Médias Móveis:  

Dragão com ângulo inclinado, melhor ainda se empilhado e bem 

alinhado com as médias móveis (200 EMA e 25 WGT). 

 

•PA (Price Action) – Comportamento do preço: 

PA Saindo do dragão e indo em direção do ângulo de inclinação do 

mesmo. 

 

 

Se o PA reverter para o Dragão 

Verifique como está o Dragão em um Time Frame imediatamente 

inferior (exemplo, se estiver em M15 veja M5 ou se estiver em H1 veja 

M15 e etc...) e considere sair se o Dragão tiver revertido o seu ângulo 

inicial. Esta é uma situação delicada, pois às vezes, os MMs revertem 

a PA na direção oposta ao movimento inicial para criar liquidez e logo 
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em seguida retomam o preenchimento de ordens na direção inicial do 

trade que ainda não foi concluída. Porém não sabemos até onde vai 

essa ação, e nem onde eles finalizarão esse movimento contra a 

direção inicial do trade. Então, se o gráfico mantiver o Dragão com 

bom ângulo, provavelmente esse movimento não é realmente uma 

reversão. Porém se o Dragão mostrar um ângulo duvidoso e se, no TF 

diretamente inferior o Dragão já possuir um ângulo indicando uma 

possível reversão, nesse caso fechar a negociação pode ser a melhor 

opção. 

 

 

 

Dicas de (TP) Take Profit - para TVT 20, FIFO 
No surgimento de uma barra PVA com o volume de interrupção em 

uma das situações: 

a) Em algum nível de S/R próximo, ou 

b) Com o surgimento de um movimento reverso repentino! 

 

Limites 

Negocie com muita leveza em relação ao patrimônio da conta, e para 

isso, siga alguns critérios: 

•Tamanho máximo das EP’s: 

1 micro lote (0,01) para cada US $ 500 (ou menos) em patrimônio da 

conta; 

•Densidade Máxima das EP’s (Quantidade de EP’s em cada nível de 

Key level): 

1 Ep por nível de 25 pips; 

•Quantidade máxima de EP’s:  

1 micro lote (0,01) para cada US $ 100 em patrimônio* 
(Exemplificando: Caso você tenha até 500 dólares você deve operar com um micro lote (0,01) 

e você pode inserir posições de 0,01 para cada 100 dólares. No caso de 500 dólares, você pode 

adicionar até 5 EP’s de 0,01 lotes). 

 

•Alavancagem MÁXIMA <= 1:25 

*Quanto maior a alavancagem usada nas EP’s, menor é a proteção da 

sua margem contra as posições em aberto, o que pode fazer você 

quebrar sua conta ou receber um stop-out por falta de margem. É 

como uma relação de trabalho exponencialmente desfavorável e 

prejudicial: quanto menor é a porcentagem restante de sua 

alavancagem, maior é o risco de quebrar a conta. 
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Fique atento e avalie quando seu índice de alavancagem estiver 

alcançando 1:25. Você pode observar essa informação de Nível de 

margem no MT4 comparando com as seguintes informações: 

 

Nível Máx. de Alavancagem      |     Nível Mín. de Margem 

         Da conta                                             recomendada 

1:50          .......            |                       200% 

1:100                .     .... |                       400% 

1:200                     ..... |                       800% 

1:500                     ..... |                       2.000% 

1:000                   .....   |                       4.000% 

 

 

Você pode acompanhar seu nível de margem na parte inferior do MT4, na guia “Terminal”, 

na aba de “Negociações”. 

 

*Nunca use tanta alavancagem que faça sua margem cair para níveis 

abaixo desses níveis mínimos! Se você vir seu nível de margem 

inferior a esses, feche imediatamente as posições que estiverem com 

lucro e depois as posições com menos prejuízos, até que seu nível de 

margem seja restaurado para níveis acima do mínimo mostrado 

nessa tabela! 

 

No mais, até as próximas atualizações! 

Atenciosamente ... PVSRA , Disciplina, Paciência, Lucros, 
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Glossário 

(Podem haver divergências nos significados por haver diferentes tipos 

de “Ensinos Livres” disponibilizados na internet, porem essas 

definições são as mais frequentemente encontradas). 

Bullish: Tendência predominantemente de alta, dominada pelos 

“touros” (Bulls) 

Bearish: Tendência predominantemente de baixa, dominada pelos 

“Ursos” (Bears) 

DM’s – Dumb Money – É como são chamados os Trader’s de varejo, 

amadores, aventureiros, os famosos “Sardinhas” do mercado 

financeiro, prontos para serem devorados pelas “baleias” do mercado. 

A tradução desse termo é algo parecido como “Dinheiro Tonto”, 

“Dinheiro Tolo”, ou seja, “Dinheiro Fácil” para os MMs e SMs. 

Dragão – No template do PVSRA, o Dragão é a linha de tendência 

sólida, mais grossa, azul no gráfico. Ela é composta pela EMA 

(Exponencial Moving Average) de 50 períodos e algumas outras 

configurações. 

EP – sigla para “Enter price” ou “Preço de entrada”. Alguns traders 

chamam também de “Enter Position” ou “Posição de Entrada”. Refere-

se ao ponto de entrada em uma negociação, quer seja de compra ou 

venda. 

Forex: abreviação de Foreign Exchange, o maior mercado de moedas 

do mundo. Por não ser um mercado listado em bolsa, também é 

chamado de mercado de balcão. 

Key level – São níveis numéricos que subdividem um “Inteiro” em 

quatro partes (000 – 250 – 500 e 750). Níveis de preços que terminam 

em 000 (Ex: 73.000, 1.57000) são chamados de Whole Levels (Inteiros), 

já os níveis de preços terminados em 250 (Ex: 73.250, 1.57250) ou 

terminados em 750 (Ex: 73.750, 1.57750) são chamados de Quarter 

Levels (Quartos) e os níveis de preços terminados em 500 (Ex: 73.500, 

1.57500) são chamados de Half Levels (Meios). 

Key SR – São regiões de Suportes e Resistências que são alinhados 

sobre os Key Levels. 

MM’s – Market Makers – Grandes bancos e instituições financeiras 

que provêm liquidez ao mercado financeiro e monopolizam a maioria 

do capital. Dessa forma eles conseguem, através de grandes 

movimentações financeiras, aumentar ou diminuir o preço conforme 

lhes convém. 
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PA - Price Action: Tradução livre do inglês: Ação do Preço. De forma 

bem genérica, é a Análise Gráfica baseada puramente no 

comportamento do preço ao longo do tempo, levando em 

consideração diversas outras informações como suportes, 

resistências, linhas de tendência, bem como a análise do padrão de 

formação dos candles (abertura, fechamento, tamanho do corpo, 

sombras, forma do candle, padrões de combinações de candles e etc). 

S/R - Suportes e Resistências – São níveis nos gráficos onde os preços 

tendem a sofrer alguma dificuldade para serem ultrapassados. Se um 

preço encontra dificuldade para ultrapassar um valor ou uma região 

de preço enquanto está em tendência de alta, essa região chama-se 

de “Resistência”, e quando um preço encontra dificuldades para 

ultrapassar um valor ou região de preço enquanto está em tendência 

de baixa, essa região chama-se de “Suporte”. 

Scalp: Um tipo de negociação que visa entrada e saída rápida da 

operação, com busca de poucos pips nas negociações. 

SL - Stop Loss: Lugar pré-determinado em um trade, onde 

posicionamos um alvo para determinar o limite de possíveis perdas. 

Ao abrir uma posição geralmente determinamos o SL para evitar 

perdas excessivas no caso de mudanças na tendência. 

SM’s – Smart Money – São as empresas (brokers, corretoras, etc) que 

são responsáveis por receber a liquidez de mercado (dinheiro) que é 

provido pelos MM’s, e fornecer aos traders de varejo, geralmente com 

alta alavancagem, para que esses “percam” o seu capital. Isso mesmo, 

o objetivo tanto dos MM’s quanto dos SM’s é prover todas as 

facilidades para que você, trader de varejo não profissional, PERCA 

DINHEIRO! 

Spread: termo usado para descrever a diferença entre o preço de 

compra de uma moeda para o seu preço de venda. 

Stop Hunt: Operações onde os MMs “caçam” as posições de Stop Loss 

dos traders de varejo ou amadores (DMs), buscando “stopar” o 

máximo de operações possíveis antes de mover o preço. Ex: Durante 

sua análise de Price Action, você deduz que a seguir o preço irá subir e 

muitos outros traders como você também fazem essa mesma leitura. 

Então abrem-se as operações de compra, com os TPs bem definidos 

assim como seus SLs. E realmente o mercado sobe, porém antes de 

subir, os MMs manipulam o preço fazendo-o cair bruscamente 

somente com o intuito de ativarem todas as marcações de Stop Loss 

determinadas pelos DMs para só então após isso o preço subir. Essas 
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operações de Stop Hunt geralmente aparecem no gráfico com uma 

formação de candles com grandes volumes, tipo Martelo, Pinbar ou 

qualquer outro formato com corpo pequeno e uma sombra muito 

grande na posição oposta à direção real que o mercado tomará. 

Stop-out: Momento em que a sua corretora finaliza, por conta própria, 

as suas operações em aberto, por entender que você ficará sem 

margem suficiente para continuar a cobrir as eventuais perdas em uma 

negociação, com o intuito de que você não fique com débitos com a 

corretora caso aconteça um movimento mais agressivo do mercado, 

que possa fazer com que sua conta fique com saldo negativo (abaixo 

de zero). 

Pip: O pip é uma unidade usada para medir mudanças num ativo 

financeiro. A palavra pip vem da palavra inglesa "point in percentage". 

No Forex é designado como a quarta casa decimal de um par de 

moedas, que é a menor unidade de cotação, exceto para os pares de 

moedas JPY (iene japonês) para os quais o pip designa a segunda casa 

decimal. 

Trade: Termo inglês, que traduzido seria algo como Negócio ou 

Comércio. 

Trader: É aquele indivíduo que faz “trade”. Algo como Negociador ou 

Comerciante. 

Trend (Tendência): em Forex, uma tendência é a direção para a qual o 

preço de uma moeda está se dirigindo, o que pode ser observado por 

meio dos gráficos de sua cotação em um determinado intervalo de 

tempo. As tendências podem ser de Alta (também chamadas de 

tendência altista, tendência otimista, tendência Bullish etc...) ou 

podem ser de Baixa (também chamadas de tendência baixista, 

pessimista ou tendência Bearish). 

TP – Take Profit: Lugar pré-determinado em um trade, onde 

posicionamos um alvo para o lucro. Ao abrir uma posição geralmente 

determinamos o TP para, assim que o preço atingir esse valor, o trade 

ser encerrado automaticamente. 
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Fontes base deste conteúdo: 

 

 

 

•PVSRA internacional: 

http://pvsrainternationalwithtraderathome.com 

•ForexFactory: www.forexfactory.com  

•Canal Japa Rico Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCAwWGYQxSh9BN6kzR_enXIg 

•Canal no Telegram: 

t.me/japarico 

 

http://pvsrainternationalwithtraderathome.com/
http://www.forexfactory.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAwWGYQxSh9BN6kzR_enXIg
http://www.t.me/japarico
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=540706
https://pvsrainternationalwithtraderathome.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAwWGYQxSh9BN6kzR_enXIg
http://t.me/japarico

