Aviso de Risco: Os produtos ﬁnanceiros
oferecidos pela empresa levam um alto nível de
risco e podem resultar na perda de todos os seus
fundos. Você nunca deve investir dinheiro que
você não pode dar ao luxo de perder

QUATRO SEGREDOS APRENDIDOS APÓS
OPERAR NA IQ OPTION POR 1 ANO
Já se passou mais de 1 ano desde que comecei a negociar na

IQ Option

Como muitos traders iniciantes, perdi uma boa quantia de dinheiro em
negociação na plataforma. Eu sabia que era possível ganhar dinheiro, só
precisava descobrir “como”. Então decidi experimentar várias estratégias,
documentando cada uma delas. As estratégias que funcionavam seriam mantidas
e aprimoradas. Já as estratégias que me davam prejuízo, eram simplesmente
abandonadas.
Então comecei a notar mudanças positivas sempre que implementava
4 estratégias especíﬁcas. E sempre que ignorava uma das quatro minha
conta de negociação sofria perdas.
Eu os chamei como de “Os 4 segredos da

” E , neste artigo

IQ Option

vou compartilhá-los com você.

1. Use a conta de prática como se fosse uma conta real
A conta de prática

IQ Option
tem uma vantagem considerável sobre a conta
real - nela você não perde seu próprio dinheiro operando.
Isso gera uma oportunidade totalmente nova de colocar em prática estratégias de
negociação sem um grande risco. Se você encontrar uma nova estratégia,
é aconselhável experimentá-la nessa conta de prática.

COMECE GRATUITAMENTE

Se funcionar, você pode repetir transferir o processo naconta de negociação real.
No meu caso, sempre testo uma estratégia na conta de prática antes de
tentar na conta real. Se funcionar, vou tentar várias outras vezes. Na conta real,
vou usar apenas uma estratégia que se prove bem-sucedida na conta demo.
E não é só a estratégia que vou experimentar. Tudo, desde o indicador
ﬁnanceiro até o valor a investir por operação, os quais seleciono cuidadosamente
ao usar a conta de prática. Quando ﬁnalmente decido negociar na conta real,
já sei em que mercado negociar, a estratégia a ser usada e a quantia a investir.

A maioria dos traders novatos gasta grandes quantias na conta demo
pensando que se a negociação for bem sucedida, estará tudo bem,
pois o dinheiro não é deles. No entanto, se eles tiverem esse pensamento
para a conta real, as perdas resultantes podem ser devastadoras.
Usar a conta de prática como se fosse realmente sua própria conta de
negociação ajuda a construir conﬁança. Você saberá o que funciona e o que
não funciona antes mesmo de arriscar seu próprio dinheiro em uma conta real.
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Na verdade, aconselho os novos traders a passarem igual ou até mais
tempo na conta de prática. Pois, é assim que você ﬁca melhor nas operações.
Um exemplo semelhante é o dos atletas proﬁssionais. Eles passaram meses
treinando para competir - por alguns minutos ou algumas horas no campo.
O treino é o que determina o seu sucesso em campo. E mesmo que ganhem
ou percam, estes atletas voltarão ao campo de treinamento várias e várias vezes.
A única maneira de melhorar as negociações é praticando. E não há maneira
melhor do que a conta de prática gratuita do IQ Option
habilidades de trading.

para treinar suas

2. Evite as negociações de 60 segundos
Sempre há uma grande pressa que acompanha o desejo de dinheiro
rápido. Ganhar 78% do valor investido em 1 minuto é sempre ótimo. Mas o
problema é que você passará 60 segundos ansioso e cheio de medo. Essas
duas emoções não são boas para um operador que pensa racionalmente.
Fazer uma série de operações vencedoras de 60 segundos na IQ Option
pode deixá-lo muito conﬁante. Você começa a achar que tem uma mão
abençoada e acredita que descobriu a maneira mais fácil de ganhar dinheiro.
Assim, começa a aumentar os valores a negociar. Fazendo isso, uma única
negociação perdida pode acabar eliminando todos os lucros obtidos
nas negociações anteriores.
Você deve ter em mente que dentro de 60 segundos, os preços estão
constantemente ﬂutuando e uma pequena mudança no preço pode virar
uma negociação contra você.
Os prazos mais longos também apresentam ﬂutuações de preço.
No entanto, as ﬂutuações podem não ser tão signiﬁcativas a ponto de fazer
você perder todo o seu dinheiro. Um período de tempo mais longo também
é mais fácil de analisar e determinar a direção do mercado antes de
entrar em uma operação.
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3. Revise o histórico de negociação com mais frequência
A crença de todo trader proﬁssional é minimizar as perdas e aumentar as
operações vencedoras. Os primeiros traders mantinham um diário
de negociações escrito à mão. Isso era revisado todos os dias para
determinar quais lucros ou perdas eles incorreram naquele dia especíﬁco.
A

IQ Option

oferece uma ferramenta gratuita que documenta
automaticamente cada negociação realizada. É a ferramenta de histórico de
negociação a qual você encontrará na barra esquerda da sua interface de
negociação. Uma simples veriﬁcação dirá quais negociações foram vencedoras
e perdedoras.
Então, como você usa as informações encontradas em seu histórico de
negociações? A maneira óbvia de usar essas informações é determinar se
você obteve lucro em um determinado dia ou não.
No entanto, existem muitos mais detalhes que você pode descobrir.
Por exemplo, quais indicadores ﬁnanceiros produziram as negociações mais
vencedoras. Além disso, quais estratégias estão funcionando e em que
momento especíﬁco? Por exemplo, você pode descobrir que a negociaçãode velas no par de moedas EUR / USD no intervalo de tempo das 10h às
11h produz mais negociações vencedoras do que, digamos, após as 15h.
Essa informação permite que você passe a negociar EUR / USD durante
o período de 10h às 11h e evite completamente as sessões da tarde.
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4. Crie um plano para ganhar dinheiro - e siga-o
Durante o tempo em que estava perdendo em muitas operações, entrava sem
nenhum plano deﬁnido. Simplesmente escolhia um mercado aleatório e continuava
negociar. Se o mercado desse certo, continuava negociando.
Se não, escolhia outro mercado aleatoriamente.
Mas isso claramente não funcionou para mim. Acabei perdendo mais de
80% do saldo da minha conta. Portanto, decidi examinar o que os traders
bem-sucedidos faziam. Então, criei meu próprio plano de negociação.
A primeira coisa que ﬁz foi decidir por quanto tempo usar a conta de prática
antes de adicionar dinheiro à minha conta real. Pratiquei por 3 semanas
consecutivas. Durante esse tempo, eu queria descobrir quais mercados eram
os melhores para mim e em que momentos eles eram mais favoráveis às operações.
Também decidi o valor a investir por operação.
Cada trade foi analisado. Felizmente, o histórico de negociações foi útil.
Mas eu tive que escrever um diáriode operações, o qual detalhava cada negociação.
Ou seja, a que horas negociei, os indicadores e a estratégia usados, bem como o
instrumento e a quantidade de tempo que a operação durou.
Após 3 semanas, decidi recarregar minha conta real e começar a negociar.
Meu plano de ganhar dinheiro incluía algumas dessas coisas.

Quanto dinheiro eu depositaria em minha conta
Quanto dinheiro eu investiria por negociação
Quanto tempo cada negociação vai durar
Quais gráﬁcos e indicadores usar
Quais mercados negociar e a que horas
Quando parar de operar (geralmente não continuava negociando se
tivesse 3 negociações perdidas consecutivas em um determinado mercado)
Quando retiraria meus lucros e qual porcentagem do saldo da conta sacaria
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Este é apenas um exemplo simples de um plano para ganhar dinheiro.
Aconselho que você crie um que melhor se adapte ao seu estilo de negociação.
E, acima de tudo, certiﬁque-se de seguir seu plano de ganhar dinheiro.
Há quanto tempo você negocia na
Se você ainda não abriu uma conta

IQ Option
IQ Option

e quais são os seus resultados?
, abra uma conta de prática

hoje e experimente meus 4 segredos.

Boa sorte!
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Acesso instantâneo a investimentos,
a qualquer hora e em qualquer lugar
Invista nos ativos mais famosos e procurados do mundo.
Tudo o que você está procurando em uma incrível e potente
plataforma de investimentos, no dispositivo de sua escolha.

Comece gratuitamente
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