
O MERCADO DE AÇÕES FOI

REVOLUCIONADO
E REDEFINIDO … 



A FÓRMULA DO SUCESSO
PODE SER SIMPLES.

O receio da perda, a ganância, a insegurança e a indecisão 
são alguns dos sentimentos plenamente compreensíveis, 
que com freqüência se contrapõe ao lucro. Contudo tam-
bém há problemas de ordem prática, como  falta de tempo, 
a falta de informações e a falta ou a insuficiência das fer-
ramentas de análise. Certamente: a tarefa não é simples. 
Muitas influências  de mercado atuam de modo constante 
sobre a evolução do câmbio. Dados de mercado publicados, 
declarações políticas ou notícias inesperadas podem virar 
o câmbio em um outro sentido e provocar uma completa 
reviravolta no curso diário. 

Assim é muito importante manter a cabeça fria, para pri-
meiro obter clareza sobre os próprios requisitos e os ob-
jetivos. Com isto em primeiro lugar está a opção entre os 
instrumentos financeiros e com isto a decisão entre um 
investimento a longo prazo, com menor risco, em compen-
sação menos lucrativo e o compromisso com um mercado 
de rápida pulsação com alto risco e simultaneamente gran-
de possibilidade de lucro.

Finalmente é uma questão das possibilidades financeiras e 
do temperamento pessoal, se nos tornamos um investidor 
ou um especulador. O mestre da bolsa, André Kostolany 
declara quanto a isto: 

„PARA MIM O ESPECULADOR É O
CORRETOR DA BOLSA INTELECTUAL, 
QUE NEGOCIA COM SUPERIORIDADE, 
EFETUANDO O PROGNÓSTICO CORRETO 
DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA, DA 
POLÍTICA E DA SOCIEDADE E TENTA LUCRAR 
COM ISTO.“

A maioria dos corretores da bolsa sente dificuldade em atuar permanentemente com 
sucesso nos mercados financeiros. Os motivos são complexos e multifacetados,
porém a maioria dos profissionais da bolsa concordam em um ponto: o problema 
principal não está nas condições técnicas ou nos próprios mercados financeiros, 
porém na psique humana.



O COMÉRCIO DE DIVISAS
PEQUENO INVESTIMENTO – GRANDE EFEITO.

O comércio no mercado de câmbio não conhece nenhum prazo fixo ou garantias.
Deste modo a liquidez e a possibilidade de atuar a qualquer momento, são suas característi-
cas centrais. Há também uma alta volatilidade e principalmente: transparência.

Realmente o comércio de divisas é o principal segmento de 
mercado com o maior volume de negócios. O volume glo-
bal diário é estimado em gigantes 3 trilhões de USD. Além   
disto são negociados diariamente nas operações interban-
cárias outros 2 trilhões de USD com divisas e derivados de 
taxas de juros; com tendência à subir. Conforme uma son-
dagem do banco de compensações internacionais (BIZ) so-
mente nos anos de 2004 – 2007, o volume de negócios no 
comércio de divisas cresceu acima de 70 por cento.            

Porém não somente a alta liquidez é uma vantagem para o 
corretor de câmbio. Ao contrário dos certificados ou fundos,  
o negócio com moedas não é onerado com taxas. Apenas 
devem ser pagos os Spreads entre os cursos de compra e 
venda. Além disto os negócios são possíveis praticamente      
nas 24 horas.      

Deste modo pode se atuar e reagir a qualquer momento. 
Devido as permanentes oscilações das moedas entre si,  são 
possíveis altos lucros, porém também elevadas perdas em 
um único dia de negócios.

Um elemento de base no comércio de divisas ou no 
Forex Trading é a possibilidade de negociar com 
„efeito de alavanca“, deste modo com uma baixa  
aplicação de capital, movimentar um capital fun
damentalmente mais elevado.                                                          

A alavanca usual no comércio de divisas é de 1:100.  Por  
exemplo com uma aplicação de 1.000 Euros podem ser    
negociadas moedas no valor de 100.000 Euros. Então se       
a moeda comprada, por exemplo, sofrer uma variação de  
curso a seu favor de apenas 0,5 por cento e for fechada  nes-
ta posição, será realizado um lucro de 500 Euros.

Para uma aplicação de 1.000 Euros isto é um redimento de 
50 por cento. Via de regra, as divisas oscilam diariamente 
em um por cento.

Na chance de, com pequenas variações de curso, poder al-
cançar lucros consideráveis em um breve espaço de tempo, 
está o estímulo do mercado de ações. Embora haja, em 
contrapartida, um respectivo risco de perda. 

Para os „temperamentos especulativos“ com as condições 
financeiras necessárias, o comércio de divisas com sua rapi-
dez, alta liquidez e principalmente seus efeitos de alavanca 
representa um ambiente único. A transparência e a possibi-
lidade de responder 24 horas por dia às circunstâncias    
atuais, são outras vantagens.



TECNOLOGIAS PERFEITAS –
A BASE PARA AS TRANSAÇÕES SEGURAS.

Até agora o comércio de divisas ocorre principalmente entre os participantes
profissionais do mercado. Devido às dificuldades em obter as informações em tempo
real e para intervir de modo autônomo no mercado, os Trader particulares foram
amplamente excluídos deste segmento até hoje. Isto agora será mudado.

O TradeMaster® abre uma nova dimensão. O software 
fornece, a qualquer momento, os valores atuais do curso 
ao comerciante e lhe permite efetuar seus negócios direta-
mente no mercado. 

Porém para que o corretor da bolsa possua uma clara visão 
geral sobre as movimentações da bolsa e simultaneamente     
possa reconhecer as probabilidades de outra evolução dos 
cursos, foram integradas ao instrumento inúmeras ferra-
mentas inovadoras de análise. Além disto, o TradeMaster® 
inclui a possibilidade de deixar executar de forma total-
mente automática as estratégias de comercialização. 

Esta Clientsolution foi desenvolvida com tecnologias de 
vanguarda. Esta inclui, além da programação segundo os 
critérios atuais mais avançados, também a redundância do 
sistema para garantir um bom resultado, uma Serversoluti-
on redundante, assim como, naturalmente, uma transmis-
são de dados especialmente criptografada. Desta forma é 
assegurada uma segurança máxima nas transações. A tec-
nologia Order de duas vias integrada se baseia em diversas 
Api-Connections e encerra um suporte suplementar pelo 
protocolo FIX usual nos bancos. Desta forma seria teorica-
mente possível ao comerciante, através do TradeMaster®, 
executar 170.000 Trades – por segundo!                                                                     

Últimos métodos e ferramentas de análise para uma negociação objetiva e bem sucedida na bolsa



ESTRATÉGIAS MASTER –
AUTOMATIZAÇÃO DAS 

A RECEITA PARA O CONTROLE DAS EMOÇÕES.

Sempre informado de forma atual e com acesso rápido e seguro ao mercado, o corretor da bolsa é habilitado 
pelo TradeMaster® para reagir com presteza à qualquer situação. Porém aqui as emoções entram em campo.
As violentas oscilações de curso nos mercados financeiros podem desencadear algo aqui, sendo questionável, 
se o pânico ou a euforia são os melhores conselheiros para a comercialização.

Exatamente neste ponto está o que confere ao nosso soft-
ware o título de mestre ou master. Pois o TradeMaster® 
não somente pode analisar as movimentações dos cursos 
de acordo com as diversas questões. Os peritos da adblue 
equiparam o instrumento adicionalmente com as estraté-
gias Master desenvolvidas devido a sua ampla experiência. 
A partir de cada método especial de análise, as estratégias   
permitem, a adaptção do Trading ao temperamento indivi-
dual ou aos próprios hábitos, pela opção, por exemplo, en-
tre as tendências a longo ou a curto prazo ou pela definição 
dos diversos parâmetros de risco. Um sistema de avaliação 
diferenciado, o qual, entre outros, também avalia a relação    
custo/benefício, oferece o suporte na decisão. 

O comerciante pode efetuar sua opção entre um amplo 
portfólio de estratégias master e então deixar o software 
executar os trades de modo totalmente automático.               

Quem quiser lucrar de forma otimizada com as diversas 
estratégias, deveria interligar diversos fundamentos entre 
si em um portfólio próprio – adaptado individualmente às 
respectivas condições e aspirações.

Após a decisão por um determinado conjunto de estraté-
gias, as emoções são desligadas de certo modo ao toque de 
botão.  O trabalho então é executado pelos modelos com-
plexos de indicadores e pelos modelos neurais sofisticados 
seguindo as estratégias de negociação.

Com uma tecnologia de ponta bem como, uma combinação 
de análise de mercado atualizada e uma  estratégia basea-
da em ampla experiência, o TradeMaster® entra em um 
domínio que era reservado até hoje somente aos institutos 
financeiros e aos gestores de fundos.

Conforme as estimativas, aproximadamente 70 por cento 
do volume de negócios do mercado, de tais participantes 
institucionais, são processados através de sistemas infor-
matizados totalmente automatizados – um privilégio que 
os operadores privados não precisam mais ceder à eles.             



Naturalmente você poderá se informar a qualquer momen-
to sobre o estado de suas atividades e,  se desejar, também 
interromper a automatização. Visualizar os Charts de qual-
quer período de comercialização anterior selecionado e 
deixar representar os resultados de suas estratégias. Além 
disto, você também poderá consultar os seus dados, entrar 
no negócio ou fechar as posições abertas quando estiver 
em trânsito com o Smarthphone (iPhone, HTC, etc.).

» TRADING RÁPIDO, OBJETIVO
» MÉTODOS DE ANÁLISE DIFERENCIADOS 
» ESTRATÉGIAS MASTER DE PERITOS DA BOLSA QUE PODEM SER TOTALMENTE AUTOMATIZADAS
   E O CONTROLE, A QUALQUER MOMENTO, PELO COMERCIANTE:

COM O TRADEMASTER® O MERCADO DE AÇÕES FOI
REVOLUCIONADO E REDEFINIDO.

O TOQUE FINAL:
TRADING POR 24 HORAS SEM         
   COMPROMISSO DE TEMPO PRÓPRIO.

Trading rápido, objetivo. Métodos de análise revolucionários. Mercado de ações totalmente automatizado de dia e de noite.


