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RETRAÇÕES DE 50%
Luís, você vai falar sobre Fibonacci? Não! Nesse momento estaremos falando
exclusivamente de algo que tem fundamentos matemáticos reais, no sentido de
posições montadas e onde o Risco X Retorno pra qualquer investidor é efetivo,
sendo assim, essa zona de 50% acaba sendo a mais forte e rentável de todas.
Você entenderá o motivo nas linhas seguintes...
Os Players grandes sempre têm em mente a equação do trader o mais
balanceada possível para que seu relatório tenha ganhos estatísticos e não
somente financeiro. Sendo assim, o risco X retorno x probabilidade descrito na
fórmula abaixo é a base para suas operações, veja:
RETORNO X % ACERTO > RISCO X % ERROS
Sendo assim, ao fazer parte de uma tendência, onde ela te dá aproximadamente
60% de acerto, a retração de 50% tem inclinação muito mais positiva por estar
num ponto onde risco e retorno são iguais, veja:

RETORNO

Fala galerinha do gain! tudo bem? Luís Nery aqui!

50%

Dando continuidade ao nosso projeto, daremos início ao estudo de “Retrações
de 50%” e “Gaps intraday”. Ambos podem te mostrar possíveis pontos de
realização ou entradas em possíveis “suportes” delimitados pelos compradores
ou vendedores.
Vamos entender melhor sobre isso.

RISCO

fig.(1) . índice 15/03/2019
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Nessa retração do dia 15/03, temos o exemplo claro que: comprando na retração
de 50%, o risco e o retorno para compradores e vendedores é igual, pensando
no stop técnico acima do topo ou fundo anterior, sendo assim, a equação ficaria
da seguinte forma:

Nesse caso, vemos pela última zona respeitada no início do dia e nos dias
anteriores, uma zona de suporte que foi estudada em apostilas anteriores,
somada à ideia da retração, essa zona tem dupla força a favor da compra.
SUPORTE + MÉDIA MÓVEL + RETRAÇÃO

RETORNO X % ACERTO > RISCO X % ERROS
700pt x 60% > 700 x 40%
Essa seria a premissa básica da utilização dessa retração, não estou falando
que você deve seguir stop e gain exatamente iguais, mas você deve prestar
muita atenção quando estiver posicionado e uma retração de 50% estiver em
seu caminho, ou quando está fora de operação e vê uma boa oportunidade
aparecendo em 50% de retração. O alvo de uma retração de 50% estará sempre
no topo/fundo anterior, sendo assim, geralmente o alvo é bem legal pra um
possível stop de ½ do tamanho do alvo. Vejamos bons exemplos para utilizar
essa ferramenta a seu favor:

50%
SUPORTE + MÉDIA MÓVEL + RETRAÇÃODE 50%

fig.(3) . índice 13/03/2019

SUPORTE + RETRAÇÃO

Nesse exemplo, temos a soma de 3 fatores para segurar o preço. A operação
fica muito mais “segura”. Alguns podem perguntar: Qual a média móvel? Tanto
faz! Eu utilizo a de 20 ou 34 períodos exponencial, mas isso não importa muito
nesse sentido, escolha a que mais lhe agradar.
SUPORTE + MÉDIA MÓVEL

SUPORTE + RETRAÇÃO DE 50%

50%

50%

fig.(2) . índice 15/03/2019

fig.(4) . índice 12/03/2019
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Procure se familiarizar com essa retração, utilize se possível 200, 300, 400 gráficos
diferentes e veja o quanto é eficaz o seu uso, assim você ganhará confiança no
dia a dia onde essa retração aparecer.
Lembrando que isso serve pra qualquer gráfico ou ativo, vejam alguns casos
dessa retração em ações, sejam em gráficos de tempo curto ou de tempo mais
longo:

50%

GAPS INTRADAY
Creio que esse foi um dos temas mais pedidos e com mais dúvidas dentre os
que já comentei ao vivo, principalmente pela idéia pré conceituada pela maioria
de que gaps só aparecem em zonas que o preço não foi negociado. Mas a ideia
de gaps nesse caso seria: Toda distância entre um suporte e uma resistência.
Não indo muito afundo nisso e buscando ser o mais prático possível, buscarei
aqui exemplificar um dos tipos de gaps intraday que mais utilizo para buscar
alvos ou possível entrada em operações quando estão em conjunto com outros
indicadores que utilizo para entrada.
Irei conceituar esse gap como o “GAP de 3 candles”, você vai pensar sempre
numa sequência de 3 candles para defini-lo e o gap será a distância entre o 1º e
o 3º candle (considerando pavio), ignorando o 2º. Veja:

fig.(5) . VALE3 set-out-nov (diário)

Esse é um gráfico da vale do mês de Set/Out, ela caiu e voltou pra buscar a
retração de 50% antes de cair de novo para seu alvo.
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50%

GAP
fig.(6) . BBAS3 28/02/2019
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Esse é o gráfico de 1H da BBAS3 de 13/02 à 19/02, vejam como buscou a retração
e foi no alvo logo depois.
fig.(7) .dólar 13/03/2019
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Agora num gráfico de 1H da BBAS3

Veja onde teríamos GAPS:

Alguns gaps no dólar em queda (15/03/19):

1
2
3

fig.(8) .BBAS3 08 e 11/03/19

Nesse caso, tivemos o primeiro gap pequeno nas primeiras barras enumeradas e
depois um grande gap, causado pela distância de vários candles em sequência,
abrindo assim uma grande força de alta e um grande gap que provavelmente
será fechado em algum momento.

fig.(9) .dólar 15/03/2019

GAPS COMO ALVO
Eu costumo utilizar gaps abertos como possíveis alvos do preço quando estou
posicionado, pois naquele local sempre temos força de compra ou venda, sendo
assim, é uma zona mais difícil de ser rompida, vejam:

5

FECHANDO GRANDE GAP

GAP ABERTO

ZONA DE REALIZAÇÃO

fig.(10) dólar 14/03/2019

Nesse gráfico do dólar em 14/03, temos uma possível realização no fechamento
de gap, além disso, essa seria uma possível entrada, somando: Média + Retração
50% + Gap + Suporte, quer mais o quê?
Costumo utilizar gaps do gráfico de 60 minutos para realizações, assim tenho
possíveis alvos mais longos, o padrão é sempre o mesmo, basta olhar a sequência
de 3 candles e espaços abertos entre o 1 e o 3.

fig.(12) índice 20/02/2019

Vejam mais alguns exemplos de Gaps em gráficos e logo depois deixarei alguns
exercícios para que vocês treinem isso, como sempre digo, vá em busca de mais
sempre! Assim a perfeição fica cada vez mais perto!

fig.(13) dólar 13/03/2019

fig.(11) índice 13 e 14/03/2019

Agora é contigo! Encontre os gaps abertos e complete-os assim como
demonstrado nas figuras anteriores.
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EXERCÍCIOS
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