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APRESENTAÇÃO

Olá, amigo, tudo bem?
É com enorme alegria que damos início ao projeto “Apostilando Trades” que
agora faz parte do nivelamento do Curso O Poder do Preço. Aagradece a
confiança e espero que seja uma “viagem” super proveitosa Antes de qualquer
coisa, peço licença para me apresentar:
Meu nome é Luís Nery , sou trader profissional e professor no curso O Poder
do Preço. Antes disso, fui professor de matemática por 7-8 anos, empresário,
funcionário público aprovado em alguns concursos e hoje vivo do trade e o
trade vive em mim. Vamos tentar pegar um atalho pra esse caminho? Começarei
uma série de apostilas com o intuito de maximizar seus resultados e ajudar a
encontrar o melhor caminho para que você vença no mercado financeiro.
No início, assim como todos, tive problemas com perdas e acabei chegando a
quase zerar toda minha reserva de anos. Não sabia por onde começar a estudar
e acabei me perdendo entre tantos materiais e “dicas milagrosas”. O negócio é o
seguinte: eu não vou fazer você virar a chave, muito menos pegar na sua mão
e apertar o botão contigo, mas vou te mostrar um caminho que talvez encurte
algum tempo nessa sua virada, a minha parte estarei fazendo, e a tua? Vamos?
A metodologia das aulas contempla, em cada tópico, a exposição da teoria
seguida de algumas imagens para que vocês pintem e bordem (literalmente).
Se for possível, imprima cada apostila e compre lápis de cor e marca textos de
diversas cores. Quero ver nosso grupo e as mídias sociais (instagram e facebook)
poluídos de estudos! Vamos colorir esse cenário e fazer diferente de todos!
Me marquem (@luisneryx) e vamos estudar? GO! (desce com a gente, sobe
com a gente! Rs)
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COMEÇANDO A ESTUDAR,
COMO ORGANIZAR?
Do que adianta ir pra um lado e pro outro e não sair do lugar? Com o estudo
é igual, vamos FOCAR no que realmente importa. Calcule o tempo que tem
disponível para estudos, isso não conta o tempo que está operando, seu estudo
tem que ser sagrado, faça o cálculo de horas líquidas que realmente te sobram
no dia para se dedicar a isso, vou aqui dar dois exemplos meus, um de quando
trabalhava em banco e outro depois de trader full-time, veja qual se encaixa
melhor ao seu perfil e adapte, é claro.
• OPÇÃO 1 (Bancário)
• Horário de trabalho: 9 às 15:15
• Academia: 7 às 8
• Tempo livre pela manhã: ZERO
• Tempo de operações: 15:50 às 18:00
• Outros afazeres e rotina: 18 às 19:30
• Tempo livre para estudos: 19:30 até 0:30 (5h, sendo 4h LÍQUIDAS)
*hora líquida: Coloque um cronômetro e veja o quanto dessas 5h você
realmente estudou, pause esse cronômetro ao sair para beber água, ir ao
banheiro, conversar com quem for, dançar na boquinha da garrafa, etc.
• OPÇÃO 2 (Full Time Trader)
• Horário de trabalho: 9 às 11:30, 12:30 às 17 (hoje posso me dedicar o
dia todo, recomendo menos tempo para quem está começando)
• Academia: 7:20 às 8:10
• Leitura: 6:30 às 7h
• Outros afazeres e rotina: 18 às 19:30
• Tempo livre para estudos: 19:30 até 0h (4:30h, sendo 3:30h LÍQUIDAS)

Depois de feito isso, vamos analisar as formas de estudo:
• Apostila do Lului
• 1 ou 2 livros
• Vídeos
• Replay
• Gráficos
A partir daí, podemos ir ao próximo tópico e pensar em como MAXIMIZAR os
resultados

CICLO DA MEMÓRIA
Como podemos intensificar o aprendizado? Transformando o nosso estudo em
um ciclo constante, que nos faça ter tudo “grudado na cachola”, nossa mente
tem diferentes formas de guardar o que foi aprendido, isso é individual, mas
uma coisa que é comum à maioria é que temos uma “curva do esquecimento”,
vamos usar ela a nosso favor:
-Revisão no dia seguinte + revisão na semana seguinte + revisão no mês
seguinte (1 x por mês a partir daí).
Faça anotações e marque as coisas mais importantes, aquelas que vão te levar
a lembrar o máximo de informações a respeito do que foi estudado. Veja nos
anexos das últimas páginas o ciclo completo, segue parte dele preenchido para
que tenham idéia de como fazer:
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CANDLES, IDENTIFICANDO
PADRÕES COM CONTEXTO
CORRETO
• CANDLE DE ALTA
variação máxima (topo)

*CH = carga horária (mude conforme necessidade)
*Revisão do dia anterior já programada, 30 min pra revisar tudo menos replay. Na semana seguinte

fechamento

a própria tabela te indica a repetição do dia 01 e do dia anterior.

Caso não consiga cumprir tudo num determinado dia, apague tudo e marque
que realmente não deu, não tente cumprir isso no dia seguinte, você vai se
embolar, faça um dia de cada vez e caso não consiga cumprir, apenas coloque
que não conseguiu. Lembre-se que cada dia que fica em branco, podem ser
alguns reais a menos na tua conta!
Foco + Determinação + Fé + Persistência = PODER!

abertura
fig.(1)

variação máxima (fundo)

“Pô, isso eu já sabia!” Mas e isso?
compradores levaram até aqui, vendedores
apareceram e seguraram a “onda”.
preço pode ter encontrato um equilíbrio
dentro do tempo fixado do candle.

PS: Vamos ao que interessa? Rs

quem comprou aqui talvez esteja disposto a
comprar mais baixo também

fig.(2)

Teve gente vendendo até aqui, vendedores
perderam, mas estão ativos.
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• CANDLE DE BAIXA
variação máxima (topo)

a dica que deixo é: não foque em figuras específicas e fique cego pro restante,
vamos passo a passo evoluir no conhecimento e ver os pontos que realmente
importam, pode parecer chato e simples o que foi visto aqui, mas vocês já
perceberão uma diferença grande na forma de ver determinadas coisas no gráfico.

abertura

EXERCITANDO
fechamento
fig.(3)

Vamos analisar a fundo?

variação máxima (fundo)

compradores levaram até aqui, vendedores
apareceram e seguraram a “onda”.
quem vendeu aqui pode estar disposto a
vender mais acima também.

Vou começar com um exemplo e vocês continuam nas imagens seguintes com
marca texto, lápis de cor ou o que seja, mas identifique adequadamente o que
é pedido:
• EXEMPLO:
Pintarei de vermelho os pontos onde os ursos (vendedores) venceram e de
verde o local onde os touros (compradores) o fizeram, sendo Azul o “ponto de
equilíbrio” encontrado, faça isso candle a candle nas partes cortadas a seguir.

poreço pode ter encontrado um equilíbrio
dentro do tempo do candle.

fig.(4)

vendedores levaran até aqui, compradores
seguraram a “onda”.

O QUE OLHAR E O QUE
“DEIXAR PRA LÁ”
A coisa mais comum que se vê no mercado são os experts em figuras e padrões
de “100% gain”, isso não existe, se existisse seria por pouco tempo, uma grande
instituição ao perceber que sempre perde naquele ponto, deixaria de fazer esse
tipo de trade, sendo assim, analise o contexto, isso será visto mais à frente, mas

PONTO DE EQUILÍBRIO
TOUROS VENCERAM
URSOS VENCERAM
fig.(5)

Depois de feito isso em alguns gráficos, comece a se perguntar: qual motivo
de estar comprando se meu gráfico tá quase todo vermelho? Sou um tourinho
bravo? Rs.
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PARA COLORIR
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PARA COLORIR

Siga fazendo isso em diversos gráficos, crie um arquivo com eles e vamos
complementando nossos estudos, fico por aqui nessa aula e na semana que
vem continuaremos, vamo que vamo!
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