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Qual a melhor estratégia de trading para o dia? Saiba quais os melhores ativos,
pontos de entrada e saída para otimizar suas negociações. Abaixo, fazemos as
melhores recomendações de compra e venda neste pregão, para que você
rentabilize seus investimentos de forma mais assertiva em um período muito curto.

Aproveite!

Instruções de operacionalização
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Operações de Compra
1) Recomenda-se entrar na operação comprando o ativo no preço de entrada ou até 0,1% acima do preço de entrada (exceção feita
aos casos tratados no item 2 abaixo).
2) Caso ainda não esteja aberta, a operação deverá ser cancelada se (i) o fundo ou preço inferior for rompido
3) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja valorização de 0,7% em relação ao preço de entrada, recomenda-se elevar o stop
para o nível do preço de entrada.
4) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja o preço alvo ou preço superior, recomenda-se encerrar a operação.
Operações de Venda
1) Recomenda-se entrar na operação vendendo o ativo no preço de entrada ou até 0,1% abaixo do preço de entrada (exceção feita
aos casos tratados no item 2 abaixo).
2) Caso ainda não esteja aberta, a operação deverá ser cancelada se (i) o topo ou preço superior for rompido
3) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja queda de 0,7% em relação ao preço de entrada, recomenda-se baixar o stop para o
nível do preço de entrada.
4) Caso a operação esteja aberta e o ativo atinja o preço alvo ou preço inferior, recomenda-se encerrar a operação.
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