
CURSO PRÁTICO MINI CONTRATO 
XP Interfloat 
Ago/ 2014 
 
 
 



 
 

A História da BM&F 

Uma história de Sucesso criada em 
Junho de 1985. 

 
Constituída sob a forma de sociedade 
por ações. 

 
Desenvolver, organizar e operacionalizar 
mercados livres e transparentes para 
negociação de títulos e contratos que 
possuam ativos financeiros. 

 
Índices,Indicadores,taxas,mercadorias e 
moedas . 



 
 

Mercado Futuro  

Mercados que negociam contratos futuros 
padronizados com data e liquidação de 
vencimentos pré estabelecidas. 

 
 
 
 
 

A BM&F é o maior e mais importante centro 
de negociação de derivativos do Brasil. 



 
 

Participantes do Mercado 

Pessoas Físicas : Scalpers – Especuladores – 
Investidores; 

 
Institucionais :Bancos de Investimentos – 
Corretoras de Mercadorias e Valores; 
 
Empresas ; 

 
Estrangeiros;  

 
Market Makers e Arbitradores; 



 
 

Especuladores 

Especulação : é transacionar em futuros com o 
objetivo de lucrar através da antecipação bem 
sucedida do movimento dos preços; 

 
São atraídos pelos investidores e hedgers que 
não desejam carregar custos; 

 
transferir riscos, criando para isso condições 
mais atraentes de preços; 

 
Entradas e Saídas mais rápidas dos mercados; 

 
Desinteresse em manter posições até o 
vencimento. 
 



 
 

Ajuste Diário 



 
 

Margem de Garantia 



 
 

Evolução dos Minis Contratos no Brasil  



 
 

Operação Mercado WINJ13 

C 01 65640    V01 65770 
Dif.  + 130 pontos  
Multiplicador do contrato R$ 0,20 
Corretagem R$ 2,00 por contrato p/ Day-trade 
Resultado : 
= 01 X 130 X 0,20 
= 26,00 – 4,00 
= 22,00  
Ajuste = 65375 
Margem = 2.950,00 por contrato 
Emolumentos(0,0093%)= 02 X 65375 X 0,20 X 0,0093% = 
2,43 
Total = 19,57 
Imposto de renda (1%) = 0,18     Valor liq. = R$ 19,39 
Rentabilidade de 0,663% sobre a margem R$ 2.950,00. 
A Selic paga atualmente 0,75% a.m. 



 
 

Os bons operadores de mercado são 
humildes, estão sempre aprendendo. 



Características 



 
 

Vencimento e Código 



 
 

 
Índice Futuro: Características Operacionais  



 
 

 
Índice Futuro: Características Operacionais  



 
 

Vantagens 

Volátil,  
 
Altíssima liquidez; 
 
 custo baixo; 
 
Potencial de ganho; 
 
Muitas oportunidades por dia permitindo 
recuperar prejuízos no mesmo pregão. 
 



 
 

Seu sucesso ou fracasso como operador de 
mercado depende do controle de suas 
emoções. 



 
MINI S&P 500 
 
EWZ ( ETF MSCI BRAZIL) 
 
PAPÉIS DO IBOV (Vale5/Petr4) 
 
EURO 
 
PETRÓLEO 
 

Correlacões  



 
 

Correlação  E-Mini S&P x Ind 



 
 

Correlação  Vale5 x Ind 



 
 

Correlação  Petr4 x Ind 



 
 

Correlação  Euro x Ind 



 
 

Se você não arrisca nada, você corre 
um risco maior ainda. 



Análise Técnica:  
 

Analisa dados passados para prever o futuro; 
 
Fácil visualização; 
 
Exige pouca experiência para entender; 
 

Análise Técnica 



 
 

Análise técnica 

Suporte e Resistência; 
 
IFR; 
 
Média Móveis; 
 
Volume; 
 
Bollinguer Bands. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Suporte e Resistência 

Suporte = Zona de preço com alta concentração de 
compradores; 

 
 Resistência = Zona de preço com alta concentração 
de vendedores; 

 
 A resistência  será encontrado nos topos anteriores; 

 
 O suporte será encontrado nos fundos anteriores; 

 
 Representa a luta existente entre os compradores e 
os vendedores. 



 
 

IFR – Índice Força Relativo 

 Índice de Força Relativa 
 

 O IFR mede a força de qualquer ativo monitorando as 
mudanças nos seus preços de fechamento. 
 

 Divergências: 
 

 Quando ocorrem entre a atividade dos preços e o IFR é uma 
indicação muito forte da proximidade de um ponto de retorno 
do mercado. A divergência ocorre quando o preço está 
subindo e o IFR está andando de lado ou caindo. 
Inversamente, quando o preço está caindo e o IFR de lado ou 
subindo. 
 



 
 

IFR – Índice Força Relativo 



 
 

Médias Móveis 

São rastreadores muito confiáveis e de fácil utilização; 
 

Representam a média dos preços de fechamento do 
período desejado; 

 
As mais comuns são 13-18-45-200; 

 
Por ser baseada em fatos ocorridos ela não antecipa 
uma tendência, apenas reage e torna mais clara no 
gráfico a tendência vigente. 



 
 

   Média Móvel Exponencial 13 



 
 

    Média Móvel Exponencial 18 



 
 

   Média Móvel Exponencial 45 



 
 

  Média Móvel Exponencial 200 



 
 

  Média Móvel Exponencial ( 4 juntas ) 



 
 

      Volume 

 VOLUME  ( A CONVICÇÃO DO MOVIMENTO ) 
 Nos gráficos o volume aparece na forma de barras 
verticais ( embaixo ou no alto); 
 O volume é a convicção da forma de determinado 
movimento; 
 Sem informações referentes ao volume, diminui muita 
nossa capacidade de análise; 
 Procure observar grandes volumes dentro de uma 
mesma faixa de preço ( abertura de processos de 
distribuição / acumulação ); 
 Rompimentos sem volume precisam de confirmação. 



 
 

  Volume 

ÍNDICE FUTURO: 05.12.2012 ROMPIMENTO DO SUPORTE 
IMPORTANTE 57450, DESTAQUE NO VOLUME. Gráfico de 5 minutos. 



 
 

    Bollinger Bands 

 BOLLINGER 
 

 É uma ferramenta de fácil utilização; 
 Medição : Avaliar a volatilidade do ativo; 

 
 Você tem a banda central ( definida pelo trader ) e as 
bandas superior e inferior que são formadas por dois desvios, 
um para cima e um para baixo. 
 De certa forma mostram os limites da variação de preços 
aceita pela mercado, ou seja se exceder os limites da banda 
superior ou inferior a tendência é que volte para parte 
interna. 



 
 

Bollinguer Bands 



 
 

Por ‘’stop’’ numa operação é como dirigir 
defensivamente. 
 



 
 

     Book de Ofertas 

Permite acompanhar as ordens de compra e venda 
de um ativo organizado da melhor para pior oferta; 
 
 
Como veremos a seguir, os books podem ser 
organizados de maneira “por ordem” ou 
“agrupadas”, sendo necessário utilizar as duas 
maneiras para otimizar a performance de nossas 
operações. 

 



 
 

    Book de Ofertas 

Book de ofertas:  
 

Analisa dados no presente; 
 
Mostra a relação demanda X oferta; 
 
Requer experiência para identificar padrões; 



 
 

Objetivo 

Identificar padrões e comportamentos através do 
book de ofertas para tomada de decisão 
(comprar/vender); 
 
Definir estratégias de entrada e saída das 
operações. 



 
 

Por Ordem 



 
 

Agrupadas 



 
 

Histórico Diário ou Times & Trades  

  É o local onde ficam registrados todos os negócios já 
realizados durante o dia no ativo;  

 
  Assim que uma ordem é executada, ela passa para o 

Times & Trades, onde é possível verificar o horário do 
negócio, o preço, a quantidade de ativos, a corretora 
compradora e a vendedora;  

 
  É importante também visualizar o Saldo de cada 

corretora durante o dia, quem está comprado e quem 
está vendido.  



 
 

Histórico Diário ou Times & Trades  



 
 

Times & Trades e Saldo das Corretoras  



 
 

Página de Cotações  

  Auxilia o Trader na tomada de decisão ao entrar na 
operação. Nela, é possível acompanhar os principais 
indicadores que tem correlação com o ativo que está 
sendo operado;  
 
 

  Caso os mercados sofram variações inesperadas, é 
possível visualizá-las através da página de Cotações. 
Podemos, também, identificar qual ativo está 
influenciando a direção dos negócios no dia.  



 
 

       Preparação do Trader 

 Anotar os pontos do gráfico diário; 

 Anotar os pontos do gráfico 60 minutos; 

 Anotar os pontos do gráfico 5 minutos; 

• ATENÇÃO : 

• De olho na Agenda do Dia; 

• Foco nos horários dos indicadores ( EUA ); 

• Concentração Máxima; 

• Jamais se apegue as posições que não se 
comportam como o previsto ( ATITUDE ) 



DIÁRIO      Diário 



60     60 Minutos 



5 MIN 
    5 Minutos 



   Cleber Rocha Hajnal 
cleber.rocha@xpi.com.br 
55 (11) 3238-6560 
 
 

Thank 
You 

Success! 

and 


