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SUPORTES E RESISTÊNCIAS
Que tema! Creio que esse foi um dos pontos chaves pra minha virada de chave,
pode ser a de vocês também, desde que tenham total dedicação ao estudo
disso, MUITOS traders fazem apenas operações com suportes e resistências,
estaremos estudando hoje as HORIZONTAIS, linhas onde alguns players
montaram posição e tentarão defende-las a (quase) todo custo.
•

Suporte: Ponto onde, imaginamos grande força de compra e esperamos
que ao tocar, o preço começa a subir, despertando os compradores

•

Resistência: Ponto onde, esperamos grande força de venda e esperamos
que os Vendedores tomem a ação.

Primeiramente, analisaremos a seguinte situação:
Imagine que Filismino é representado pela letra “F” e Isidoro pela letra “I”, ambos
são traders e estão querendo montar uma posição, seja de day trade ou swing.

Fala galerinha do gain! tudo bem com vocês? Luís Nery aqui!
Daremos início ao estudo dos “Suportes e Resistências” e “Gerenciamento de
risco”. O primeiro pode te dar um ótimo padrão operacional para que você tenha
algumas das melhores entradas em trades, aquela com alto índice de acerto e
um loss relativamente pequeno (nunca podemos diminuir tanto se buscamos
uma % boa, falaremos sobre isso na parte de gerenciamento dessa apostila).
O segundo será focado numa forma de gerenciamento elaborada por mim e
que ao final, será proposto um desafio a vocês, topam? Vamos nessa!
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Imagine que Filismino resolveu comprar no segundo toque à esquerda do
gráfico, imaginando que havia uma linha de suporte e acabou surfando toda
essa alta no gráfico, nessa mesma zona Isidoro e outros ficaram com “medinho”
e não fizeram a compra, esperando talvez um sinal melhor, um candle bom ou
sei lá o que, depois de um determinado tempo, eles estavam tão arrependidos,
que talvez tenham comprado mais acima e não conseguiram realizar lucro, ou
não tenham comprado, esperando um “preço melhor”. Ao voltar pra zona de
suporte à direita, Filismino já havia realizado lucros e estava com um financeiro
bom e pode “encher a mão” ali, todos aqueles que não compraram na primeira
vez, querem comprar ansiosamente, advinha o que acontece? O preço sobe
de novo! Além desses tourinhos citados, os vendedores também vão querer
realizar suas vendas ali, visto que da última vez o preço teve dificuldade de ir
além dessa zona, então nesse suporte temos: Filismino comprando, Isidoro e
outros comprando e vendedores realizando, o preço sobe igual “O Flash”.

realizando e talvez virando a mão, pois viram que essa zona é MUITO forte.
Quando o preço volta no suporte, além de realizar suas vendas, ambos viram a
mão e pegam uma nova compra, aproveitando as zonas fortes que o mercado
delimitou, adivinha o que acontece no último toque, à direita do gráfico? ISSO!
Além de realizar lucros, eles buscam virar a mão, fazendo com que o preço
desabe.
Essas histórias são só uma forma de exemplificar o trabalho de suportes
e resistências num dado período, vai muito além de Filismino e Isidoro, quem
movimenta o mercado são instituições grandes, elas utilizam posições montadas
e vão defender isso sempre que sentirem seus lucros ameaçados, sendo assim,
utilize essa situação a seu favor e seja um trader lucrativo!

O mesmo vale para resistências, veja na mesma imagem o que acontece:

Ao serem rompidos, um suporte vira resistência e uma resistência vira suporte,
como assim? Pra quem não sabe, Isidoro é o nome de uma rã que eu crio, ela
vive tentando por qualquer brecha deixada no teto ou no chão, agora imagina
a situação:
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Na primeira passada, Filismino realiza suas vendas ou parte delas, depois do
preço cair e respeitar a primeira vez a zona, Ele realiza tudo que havia comprado
e vira mão pra venda, Isidoro que havia ficado de fora da operação de compra
(e é um zé clique assumido) faz a sua primeira venda buscando um scalp, realiza
uma parcial e volta a vender no 3º toque junto com outros traders que estão

fig.(3)
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Aqui no apartamento de 1º andar, foi deixado um espaço para passar
determinada fiação, Isidoro que era sempre atrapalhado pelo teto totalmente
fechado (resistência) passou a ter a oportunidade de ir para o andar de cima
por esse local, ganhando força no pulo através do suporte. Quando conseguiu
chegar lá, a situação mudou, agora ele tinha outro suporte e outra resistência,
como na imagem a seguir:

Essa é uma das situações que mostram um suporte virando resistência e o
motivo para isso, existem vários outros, mas não é a intenção levar isso à frente
agora.

COMO DELIMITAR UMA ZONA
DE SUPORTE E RESISTÊNCIA?
Identifique pontos onde o preço tem dificuldade de romper por mais de uma
vez, principalmente se temos uma forte entrada de vendedores ou compradores
naquela área, facilmente identificados por candles que tomam um “choque” ao
encostar ali, seguem alguns exemplos em imagens:

fig.(4)

Assim como Isidoro, o mercado e os preços vivem trocando seus pontos de
suporte e resistência. O motivo pode ser explicado de forma simples (não define
tudo que acontece de verdade, mas é um ótimo padrão a se pensar no fator da
psicologia de mercado):
comprou no suporte

suporte rompido

realizou com lucro
na 1a posição montada
fig.(6)

fez médio

novo suporte

Lembrando que são ÁREAS de suporte/resistência, então é muito importante
não focar em um número específico, mas uma zona que o preço pode respeitar.

fig.(5)
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Veja mais um exemplo:

fig.(7)

DICAS PARA OPERAR: Espere o 2º candle de 5 minutos se fechar próximo à
uma área dessas, no 3º candle você entra comprado no suporte ou vendido na
resistência, isso serve pra rompimentos dos mesmos também! Após o 2º candle
fechado abaixo de um suporte, venda como se ele já tivesse se tornado uma
resistência. Após o 2º candle fechado acima de uma resistência, compre como
se ela tivesse se tornado um suporte.
EXERCÍCIOS: Peço que usem suas plataformas e treinem MUITO! Até a exaustão,
foquem em aperfeiçoar ao máximo os seus traços. Usem isso em ações, Índice,
Dólar, fores, big big, bola de gude, etc. Trace os pontos de 1 mês atrás e venha
passando para os dias atuais, veja a mágica!!!
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