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FIBONACCI



 FIBONACCI foi uma técnica desenvolvida por Leonardo de Pisa no ano de 1202. 
Matemático de formação, foi um dos melhores da Europa. Ficou conhecido por 
apresentar a sequência Fibonacci.

 Fibonacci compõe a sequência de números inteiros, exemplo: 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...

 Para título de curiosidade segue a fórmula da equação matemática desenvolvida:

  Depois de anos a ciência pode verificar que Fibonacci está atrelado a  tudo em 
nossa volta: na natureza, obras de arte, corpo humano, construções, entre outros.

 Essa sequência, depois nomeada por algumas matemáticas como Proporção Áu-
rea, na qual a mesma identifica-se uma proporção de aproximadamente 1,6, logo ob-
tém-se essa numeração, se dividirmos um número da sequência, pelo de antecessor.

  Com relação ao Mercado Financeiro, os Profissionais de Análise Gráfica, utilizam 
desse recurso pra fazer operações e projeções do preço, proporcionando maior 
efetividade nas suas tomadas de decisões.

Abaixo pode-se verificar alguns exemplos:
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 No mundo dos traders, essa ferramenta passa a ser uma principal fonte de recurso 
para uma boa execução e performance. Ela é um conglomerado de todas os indica-
dores mais conhecidos, dando ao profissional mais clareza e assertividade.  Ela pode 
ser aplicada de duas maneiras: SIMPLES E PROJETADA.

   O método SIMPLES consiste basicamente em fazer o deslocamento de 0% até 
100% do movimento, onde no intervalo existem três retrações que permitem saber-
mos pontos estratégicos de ondem fazer as entradas do trade, sendo eles: RETRA-
ÇÃO DE 38,2%, 50,00% E 61,80%.

    O método PROJETADO lhe permite ter um direcional no futuro onde o preço prova-
velmente deva chegar, assim tendo um melhor direcional no longo prazo. Logo usan-
do as retrações de 150% e 161,80%.

EXEMPLO: 01

COMO TRAÇAR FIBONACCI NA BARRA:



7

EXEMPLO: 02

EXEMPLO: 01

IDENTIFICANDO O LADO CERTO DA MARCAÇÃO DE FIBONACCI
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EXEMPLO: 02

  • Trace Fibonacci  
  • Identifique as retrações de 0%, 38,2%, 50% , 61,8%, 100%
  • Marque a direção do Fibonacci

EXERCÍCIOS:
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ORDEM DE COMPRA COM FIBONACCI RETRAÇÃO DE 61,8%:

EXEMPLO:
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ORDEM DE COMPRA COM FIBONACCI RETRAÇÃO DE 50%:

ORDEM DE COMPRA COM FIBONACCI RETRAÇÃO DE 38,2%:

EXEMPLO:

EXEMPLO:
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ORDEM DE VENDA COM FIBONACCI RETRAÇÃO DE 61,8%:

ORDEM DE VENDA COM FIBONACCI RETRAÇÃO DE 50%:

EXEMPLO:

EXEMPLO:
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ORDEM DE VENDA COM FIBONACCI RETRAÇÃO 38,2%:

EXEMPLO:
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SETUP FIBONACCI BARRA 05 MINUTOS:

  • Traçar Fibonacci na barra dos 05 minutos
  • Mudar para o gráfico de 01 minutos para dar a ordem de compra ou venda

  EXEMPLO COMPRA: Traçar Fibonacci na barra do gráfico de 05 minutos

EXEMPLO COMPRA: Ordem de compra na retração de 61,8% no gráfico de 01 minuto:
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EXEMPLO VENDA: Traçar Fibonacci na barra do gráfico de 05 minutos:

EXEMPLO VENDA: Ordem de venda na retração de 38,2% no gráfico de 01 minuto:
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CONSIDERAÇÕES:

  • Seguir a sequência das retrações para fazer as entradas: 38,2%, 50,00 %, 68,20%
 
  • Permite fazer trades curtos e constantes

  • As melhores retrações são as primeiras que encostar

SETUP FIBONACCI PARA BARRA DE 60 MINUTOS:

  • Traçar Fiboncacci na barra de 60 minutos
  • Dar a ordem de compra ou venda no gráfico de 05 minutos
  • Permine arrastar o gain, até ser stopado

EXEMPLO COMPRA: Como traçar fibonacci na barra do gráfico de 60 min:
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EXEMPLO COMPRA: Ordem de compra na retração de 38,2% no gráfico de 05 minutos:

EXEMPLO VENDA: Como traçar Fibonacci na barra no gráfico de 60 minutos:
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EXEMPLO VENDA: Ordem de venda na retração de 38,2% no gráfico de 05 minutos:

CONSIDERAÇÕES:

  • Se for uma operação com intuito de arrastar o trade, usar o gráfico de 60 minutos 
como referência e dar a ordem no gráfico de 05 minutos.

  • Em operações mais longas, defina o seu gain. Fazer parciais e acompanhar o stop 
junto ao movimento vencedor.

Exemplo: comprou 10 contratos, conforme o trade for andando, vender 5 contratos, 
depois 03, e assim por diante, até ser stopado ou chegar no seu gain. 

  • Idem na operação de venda.

  • A retração de 50% e/ou mais distante costuma performar melhor.

  • Lembrando-se que dependendo do movimento e volume, pode vir a não respeitar 
as retrações.

  • Analisar sempre o dom.



18

FIBONACCI PROJETADO:

Essa ferramenta nos auxilia para vermos com maior probalidade onde o preço pode 
chegar no curto e médio prazo. 

Utilizamos o gráfico de 30 minutos, procurando topos e fundos do gráfico assim cal-
culando as retrações de 150% e 161,8% no fibonacci.

Caso o preço esteja subindo, ou seja, tendência de alta, começamos a marcação 
no fundo do gráfico.

Faremos sempre 3 marcações: topo/fundo/intermediário.

Caso o preço esteja descendo, ou seja, tendência de baixa, começamos a marcação 
no topo do gráfico

EXEMPLO: Traçando Fibonacci projetado quando a tendência é de alta:.
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EXEMPLO: Traçando Fibonacci projetado quando a tendência é de baixa:

CONSIDERAÇÕES:

• O primeiro objetivo do preço atingir será na retração 100%, depois 150%, poste-
riormente na retração de 161,80%

• Não existe com exatidão em qual período o preço vai atinigir o alvo, porém conse-
gui-se ter com alta probalidade um possível direcional e meta.
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SETUP 01 MINUTO PONDERADA:

De tempos em tempos os gráficos tendem a ficar, segundo os  jargões dos traders, 
´´burro``, onde muitas vezes não respeita as estrátégias pré-estabelecidas. Isso muitas 
vezes ocorre devido a fatores políticos, principalmente entre países de grande influência 
mundial. Caso de 2019, visto o governo dos EUA frente a China, impondo taxas sobre a 
importação e exportação do minério. 

  Quando esses cenários ocorrem, utiliza-se no gráfico de 01 minuto, a estrátégia da 
média móvel de 07 períodos ponderada, assim verifica-se a ponderação do mercado.

  Essa técnica assemelha-se a utilizada na configuração de 09 períodos exponencial, 
visto que muitas vezes pode utilizar as mesmas, logo tendo dois setups de 01 minuto 
no começo do dia. 

  Lembrando que apenas vale o primeiro toque na média junto ao candle/barra, po-
dendo considerar também o toque da sombra.

Operação deve ser rápida e objetiva, caso demore, mover o stop a favor do trade ou zerar.

EXEMPLO DE COMPRA:
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EXEMPLO DE VENDA:

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO MERCADO:

TOPO DUPLO/ FUNDO DUPLO

 Sempre falamos para analisar o Macro e operar o Micro. Mas o que isso quer dizer?

  Tenha o hábito de começar a olhar o gráfico como um todo, na maioria das vezes, ele 
nos mostra uma possível projeção de onde vai o preço.

  Olhe dias ou períodos diferentes, para ter uma análise mais ampla do movimento do preço

  Existem diversos padrões gráficos, porém os mais utilizados na análise técnica, princi-
palmente para ver a tendência, ou possível reversão da mesma são:

Identifica-se essa figura gráfica na maioria das vezes no gráfico de 05 ou 15 minutos.

Percebe-se que quando se formar uma congestão de candles no topo do gráfico, 
em dois pontos distintos e lineares, forma-se essa figura gráfica, logo o preço tende a 
ir contra o movimento. Em casos específicos, pode-se formar até um topo/fundo triplo. 
Pode-se antecipar a uma reversão e também arrastar o trade.
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EXEMPLO TOPO DUPLO:

EXEMPLO FUNDO DUPLO:
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OCO (OMBRO – CABEÇA – OMBRO) 

OCOI (OMBRO – CABEÇA- OMBRO-INVERTIDO)

Essas figuras gráficas são bem interessantes e muito utilizadas pelos traders. Ela é uti-
lizada também como reversão de tendência, porém o momento da entrada do setup é 
confirmado na perda do suporte que ela tiver (OCO), ou na máxima da resistência (OCOI).

Também podendo arrastar o Trade. 

EXEMPLO DE OCO:
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EXEMPLO OCOI:



DÓLAR
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  DÓLAR, muito negociado com Minicontratos Futuros, são acordos comerciais de 
compra e venda, referente a moeda Americana, onde é negociado no futuro, por um 
preço pré acordado.

   Esses contratos são negociados na BM&F, de acordo com seus vencimentos. 
Assim existindo contratos de Dólar Cheio e os minicontratos de Dólar.

   Os minicontratos são equivalentes a 10% do contrato padrão, assim sendo um dos 
contratos mais negociados em todo o mundo.

   Apresenta alta liquidez com baixa volatilidade. Lembrando que as cotações podem 
sofrer alta influência do mercado exterior. 

   Assim o Trader consegue negociar os minicontratos, com vencimento no primeiro dia 
últil de cada mês. Exemplo: 

   Janeiro (F), Fevereiro (G), Março (H), Abril (J), Maio (K), Junho (M), Julho (N), Agosto (Q), 
Setembro (U), Outubro (V), Novembro (X) e Dezembro (Z). 

    O mercado de Dólar abri as 9:00 hrs e vai até as 18:00 hrs, sendo aconselhável, sair 
da operação até às 17:00 hrs.

    O objetivo principal das negociações do Dólar, é a taca de cambio de reais por dólar 
nos EUA, assim contratada na Resolução 1,690/90, da CMN Conselho Monetário Nacional.

 
 Para negociar mini-dólar no mercado futuro, o investidor precisa ter depositado na con-

ta margem da corretora 15% do valor total dos contratos negociados.
  
 A alíquota de imposto de renda incidente sobre operações daytrade no mercado de 

Dólar Minifuturo é de 20% sobre os ganhos auferidos.
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BANCO CENTRAL:

Conhecido como bacen, é a  instituição federeal, que faz parte do sistema financeiro, 
atrelado ao ministério da economia.

Conhecido como o banco dos bancos, apresenta carcterísticas específicas, sendo o 
principal agente financeiro do governo e depositário do tesouro direto.

Possui a função de gestar frente ao cambio, como reservas em moedas estrangeiras.

O bacen da o aval das instituições financeiras trabalharem e agirem perante aos consu-
midores, determinando regras e ética dentro do mercado financeiro.

Responsável por emissão de moeda, sempre autorizada pelo conselho monetário nacional.

Tem autonomia pra intervir, na moeda do mercado, colocando ou retirando, assim como 
a função de regular as taxas de juros.

Atua diretamente frente a cotação do dólar, usando recursos como swap cambioal, ven-
das diretas e o mais conhecido entre os agentes financeiros, leião.
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CARACTERÍSTICAS DO DÓLAR:

COMO IDENTIFICAR:

PONTUAÇÃO DO DÓLAR:

• Contratos de compra ou venda de moeda americana pré-fixadas no futuro, por 
um valor estabelecido.

• Alta liquidez.

• Baixa volatilidade.

• Costuma sofrer forte influência do mercado interno e externo.

• Tem interferência do BACEN (Banco Central).

• Apresenta um bom movimento de tendência.

• Contra cíclico frente ao REAL.

DOLAR CHEIO: DON19                                 MINI DOLAR: WDON19
DOL = DOLAR CHEIO                                    WDO = MINI DOLAR
N     =  MÊS                                                    N     =  MÊS                                                         
19  = ANO                                                      19  = ANO

• Cada variação de ponto equilave a r$ 10,00
• Pode-se começar com 01 contrato
• * Compra: 4000,00 
• * Venda: 4001,00
• * Ganho: 1,00 ponto x (01 cont.) X 10,00 = r$ 10,00 
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COMO SÃO FEITAS AS ORDENS DE COMPRA E VENDA:

Estratégia: dólar
Gain: 01 ponto / loss: 03 pontos

EXEMPLO COMPRA: EXEMPLO VENDA:
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SETUP 01 MINUTO

• Média 07 períodos ponderada
• Vamos operar no gráfico de 01 minuto:
• Se abrir acima do fechamento do dia anteriro: compra
• Se abrir abaixo do fechamento do dia anterior: venda.
• Se abrir próximo a média móvel: nada a fazer
• Vale apenas no primeiro toque da barra com a média (pode condiderar a sombra) 
• Gain 01 ponto / loss 03 pontos 

EXEMPLO DE COMPRA:

EXEMPLO DE VENDA:
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SETUP ABERTURA DE MERCADO:

• Operar no gráfico de 05 minutos
• Só funciona na primeira barra do dia
• Executar a operação da barra das 9:10
• Se não executar cancelar as ordens
• Se executar alguma ordem, cancelar a outra
• Objetivo de no mínimo 01 ponto
• Pode usar o stop a seu favor para arrastar o trade

EXEMPLO DE COMPRA:

EXEMPLO DE VENDA:
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SETUP DIA ANTERIROR: MÍNIMA E MÁXIMA

SETUP NEUTRO: REGIÃO DE BOLA

• Vamos marcar a máxima e mínima do dia anterior
• Tem que contar a sombra da barra se tiver
• Marcar no gráfico de 05 minutos
• Verificar preço de validação (entre 4 e 6 não operar) ex: 3394,00 / 3394,50/ 3395,00/ 

3395,50 / 3396,00

• Deixar demarcado as regiões de bola ex: 3940,00 / 3950,00 / 3960,00 / 3970,00
• Colocar ordem de compra ou venda 04 pontos da zona de bola
• Não entrar na operação se o volume do dom estiver acima de 60%
• Operar no gráfico de 01 minuto

EXEMPLO:
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EXEMPLO:

SETUP: DOJI 

Doji é um candle/barra que está em indefinição de preço, ou seja, a força compradora 
e venderora está praticamente estável, equilibrada.

CONSIDERAÇÕES:

• Comprimento de no mínimo 2,5 pontos = gain 0,5 pontos / loss 2 pontos

• Acima de comprimento 3 pontos = gain 01 ponto / loss 3 pontos

• Gráfico 01 minuto o doji aparece mais vezes

• Gráfico de aparece 05 minutos aparece menos vezes

• Força compradora entrar na máxima do doji

• Força vendedora entrar na mínima do doji

• A cabeça do doji tem que ter um direcional

• Doji em indefinição, não operar



EXEMPLOS DE DOJI:

EXEMPLOS DE COMPRA DOJI:
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EXEMPLO DE VENDA DOJI:



QUAL DOJI NÃO DEVEMOS OPERAR:

EXEMPLOS:



OPERANDO ÍNDICE E DÓLAR SIMUTANEAMENTE:

Existe a possibilidade de operar os dois Ativos simultaneamente? A resposta é SIM. 
Contudo, para ter uma performance melhor, é interessante operar quando o mercado 
estiver em tendência, ou seja, LTA ou LTB.

    O mercado de Índice Futuro, frente ao Dólar são contra Cíclicos, ou seja, na maioria 
das vezes, os preços andam no sentido contrário ao outro, exemplo: Se o Índice estiver 
em uma LTA, provavelmente o Dólar estará em LTB e vice. 

  Pode ocorrer em certas ocasiões de ambos irem no mesmo sentido, acontece geral-
mente em crises mundiais externas ou grandes acontecimentos políticos - econômicos. 
Exemplo em 2019, Guerra Comercial EUA x CHINA.

EXEMPLO: Gráfico Mini-índice

EXEMPLO: Gráfico Mini-dólar
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CONSIDERAÇÕES:

GERENCIAMENTO DE RISCO:

• Operar sempre em tendências acentuadas

• Pode-se fazer operações rápidas, como objetivo de poucos pontos 

• Pode-se arrastar o trade com objetivo de mais pontos, porém com contratos meno-
res e sempre arrastando o stop a seu favor.

• Operar no gráfico de 05 min.

• Pode-se operar com dois gráficos na mesma tela, ou em telas diferentes. Simultane-
amente, ou trocando de tela.

• Exige maior tempo frente a tela, caso queira carregar a operação 

• Requer mais habilidade.

• Aconselha-se fazer no simulador primeiramente.

 É unanimidade que esse item é talvez o mais importante no mundo dos Traders. É 
essencial você ter uma meta de ganho e uma meta de perda, muito bem definida e prin-
cipalmente ser disciplinado em manter isso.

 O grande erro do trader é não respeitar suas metas diárias. Onde saber parar é fundamental.

  Outro erro frequente do trader iniciante é querer recuperar quando tem um loss. Na 
maioria das vezes, o mesmo está abalado, e o emocional toma conta da razão, logo, 
tenta recuperar a qualquer custo, fugindo do método completamente.

  Dica importante de mercado, é saber começar com lotes pequenos, ou seja, começar 
com 01 contrato, muitas vezes pode ser o melhor para você

  A performance vem com o tempo, a consistência do trade é o caminho certo.

  Sendo assim, saiba analisar o risco x retorno, quando entrar em uma operação. 
Faça a conta de quanto você está disposto a ganhar e quanto está disposto a perder.
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EXEMPLO:

Se você tem R$ 1000,00 alocado na sua corretora, esteja disposto a entrar em uma 
operação para ganhar 1% do seu capital, ou seja, R$ 10,00. Na prática, você estaria dis-
posto a ter um possível ganho de R$ 10,00 com um loss de R$ 30,00, dentro do método.

Faça esse teste. Com tempo e consistência, vai aumentando a mão por merecimento, 
gradativamente, até ter ganhos e lastro de garantia junto a corretora.

Se mesmo assim ainda não estiver confortável, faça todos os testes no simulador, es-
teja preparado para quando entrar na conta real, sem ser aventureiro.

Respeite o seu capital, lembre-se: é melhor perder a operação do que perder dinheiro

Use o Stop a seu favor SEMPRE!

Enfim, para ter uma melhor visão do seu trade ao longo dos dias ou meses, tenha o 
hábito de anotar ou fazer uma planilha no Excel, com todos os gains e loss que tiver, jun-
tamente, guardar todos as boletas geradas por sua corretora, assim, conseguirá ter uma 
métrica, ver como você está a sua evolução e onde deve melhorar. 



Anotações




