
Bem vindo,
desde já os nossos parabéns pela iniciativa que tomaste, 
decidiste entrar num mundo que para ti é possivelmente 
ainda um mistério, mas não te preocupes, vamos ajudar-te a 
esclarecer qualquer dúvida que tenhas sobre o que são 
Lotes, o que são pips, o que é Forex, e o mais importante de 
tudo, como seguir os nossos sinais.

Aconselhamos-teAconselhamos-te a ler todos os PDFs, independentemente 
do teu nível de experiencia, vão-te ajudar a compreender 
coisas que neste momento ainda não compreendes, ou 
então ajudar a compreender ainda melhor algo que já 
conhecias.
Podes colocar qualquer dúvida enviando uma mensagem 
para a nossa página do Instagram @fx_thunder.
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O que é Forex?
Forex envolve a compra de uma moeda e a simultânea 
venda de outra, ou seja, as moedas são negociadas em 
pares, imagina por exemplo o par EUR/USD, o investidor 
não compra euros ou dólares fisicamente, mas uma relação 
monetária de troca entre eles. O Forex é um mercado em 
que são negociados derivativos de moedas, ou contratos 
cujos ativos subjacentes são pares de moedas. Ele (o 
investidor)investidor) é remunerado, assim, pelas diferenças entre a 
valorização destas moedas.

Imagina então que decidimos negociar o par EUR/USD que 
neste momento se encontra a 1.0780, neste caso entramos 
com uma posição de BUY, ou seja, prevemos que o valor do 
Euro suba em relação ao valor do Dólar (seja através de uma 
valorização direta do Euro, ou desvalorização direta do 
Dólar), entretanto o preço do par mudou para 1.0790, 
subindo assim 10pips (assinalados a verde), neste caso a 
nossanossa posição foi de encontro ao que prevemos, que seria 
uma subida do Euro em relação ao Dolar.

Vais aprender o que é um “pip” mais à frente.
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O que é um Lot?
Os pares de moedas são comercializados em contratos de 
lotes. Atualmente um lote padrão no mercado forex  
representa $100.000, um mini lote representa $10.000 e um 
micro lote representa $1.000, mas o que é que isto significa?
Observa a tabela abaixo:

SeSe utilizarmos um lote de 0.01, significa que estaremos a 
entrar no mercado com 1 micro lote ou 0.1 mini lote ou 0.01 
lote padrão. Mas na realidade, o que acontecerá com a 
nossa conta? O pip terá um valor de  $0.1 (dez cêntimos de 
dólar), portanto se houver uma variação de 10 pips a favor da 
nossa posição, ganharemos $ 1.00 dólar ( Um dólar) porem 
se o mercado for a 10 pips contra nossa posição, 
perderemos um dólar ( -$1.00).perderemos um dólar ( -$1.00).

Lot ValorNome

0.01 1.000
10.000
100.000

Micro lote
Mini lote
Lote padrão

0.10
1.00



Não somos consultores financeiros

GRUPOVIP

O que é um Pip?
O pip é o menor câmbio possível que se pode medir no valor 
de um par. Se o par EUR/USD mudar de 1.0790 para 1.0795, 
aqui a mudança no preço é de 5 Pips. Ou seja, é a última 
casa decimal da cotação. Isso quer dizer que é através dos 
pips que se calculam os ganhos e perdas da nossa operação 
e o preço em geral. Como cada moeda tem um preço 
diferente, é necessário fazer um cálculo de pip por cada tipo 
dede moeda em particular, isto é, o valor do pip em dólares é 
diferente do valor de pip do euro, etc.

Imagina o par EUR/USD, a mudança foi de:

1.0790 ---> 1.0770 - Menos 20pips
1.0740 ---> 1.0747 - Mais 7pips
1.0790 ---> 1.0830 - Mais 40pips

Enquanto que em maior parte dos pares usamos as 4 casas 
decimais, nos pares com JPY (Iene Japonês) apenas se 
utilizam duas casas decimais, por exemplo:

Par USD/JPY - 129.80
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Abrir posições
Chegámos à parte mais emocionante, abrir posições (sinais).
Abaixo encontras uma imagem de um exemplo de um sinal 
que vais receber no Grupo do Telegram, e também as cores 
de onde colocar o quê.

Signal pair
Entry point

Take Profit
Stop Loss

Inseres o TakeProfit (a 
verde) no lugar 
correspondente, e o valor 
do StopLoss (a vermelho) 
no seu lugar 
correspondente.
ClicasClicas em 0.01 para 
escolher o Lote, confere o 
PDF a seguir para saber 
qual o Lote que deves usar.
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O que é uma EMA e como usar
As médias móveis exponenciais atuam como um indicador 
técnico para mostrar como o preço de um par se moveu, em 
média, durante um certo período de tempo. As médias 
móveis exponenciais são frequentemente usadas para 
ajudar a destacar tendências, detetar reversões de 
tendências e fornecer sinais de negociação.
Períodos das EMA:
- Curto Prazo: de 5 a 20 períodos- Curto Prazo: de 5 a 20 períodos
- Médio Prazo: de 20 a 60 períodos
- Longo Prazo: mais de 100 períodos

Neste caso temos uma EMA com um período de
200(laranja) e outra com um período de 70(azul)

Repara como os cruzamentos das EMA resultaram numa
reversão de sentido do preço, mas atenção, as EMA não
são confirmações de reversão.



Conclusão,
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