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AVISO DE RISCO

As divisas são altamente especulativas e complexas por natureza e podem não 
ser adequadas para todos os investidores. A negociação de moedas pode 
resultar em ganhos ou perdas substanciais. Portanto, não é aconselhável investir 
dinheiro que você não pode perder. Antes de utilizar os serviços oferecidos pela 
ForexMart, reconheça e compreenda os riscos associados à negociação de 
divisas estrangeiras. Procure aconselhamento financeiro, se necessário.
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O QUE É
CÂMBIO DE DIVISAS?
O CÂMBIO DE DIVISAS é o mercado global de         compra e venda de moedas, 

que opera 24 horas por dia e cinco dias por semana.

Também chamado  FOREX, é o maior e mais líquido mercado do mundo, com 

mais de US$ 4 trilhões de volume de negociação diária.

ForexMart,
PREPARANDO OS 
FUTUROS TRADERS DE 
MOEDAS!
Deixe a ForexMart ajudá-lo a desbloquear oportunidades ilimitadas no 

complexo mercado de divisas. Este manual prático lhe ensinará tudo o que 

você precisa aprender no mercado financeiro mais líquido do mundo.
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COMO OPERAR
NO FOREX?

As moedas são negociadas em pares; isto 
significa que os traders compram e vendem um 
par de moedas simultâneamente. Em termos 
mais simples, é o mesmo que trocar uma 
determinada moeda por outra.

Por uma questão de explicação, usaremos o par EUR/USD. A primeira moeda 
(neste exemplo, o euro) é a moeda base, enquanto a outra (o dólar 
americano) é a moeda secundária. O custo de venda da moeda base é 
conhecido como o preço de compra, enquanto o custo de compra da moeda 
base é o preço de venda. Um trader pode vender ou comprar a moeda base.

$

€

MOEDA BASE eUr/USD  MOEDA SECUNDÁRIA

eUr      USD    Compra  do

(Ponto de referência: Uma notícia sobre a probabilidade de o Banco Central Europeu aumentar as 

taxas de juros).

Opção 1: OFERTA - Vender a moeda base
Se você acredita que o valor do euro provavelmente cairá em relação ao dólar 
americano e que o dólar americano provavelmente subirá de valor devido à 
possível decisão do BCE quanto à taxa de juros, então você venderá. Ao 
vender este par de moedas, você está vendendo o euro e comprando o dólar 
americano ao mesmo tempo.
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POR QUE 

FOREX

POR QUE FOREX?
Deixe a ForexMart contar os detalhes:

Um investidor pode negociar moedas 24 horas por dia. Assim, ele pode 
negociar instantaneamente no momento mais conveniente para ele.

Os dados econômicos e notícias que abrangem o mercado estão 
disponíveis para todos.

Por ser um mercado descentralizado, o mercado forex não é 
regulamentado por nenhum .país ou instituição.

Você pode negociar a qualquer momento, seja qual for a direção geral do 
mercado. Além disso, você pode tirar proveito das situações atuais do 
mercado, dependendo de quais moedas estãoem alta ou em baixa.
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O QUE É LOTE?
Em finanças, o lote representa a quantidade padronizada de um instrumento 
financeiro estabelecido por uma bolsa ou outro órgão regulador. Um lote é 
equivalente a 100.000 unidades da moeda base.

COMO POSSO
MINIMIZAR OS 
RISCOS AO 
NEGOCIAR?
Temos orgulho de dizer que a ForexMart equipou nossos clientes com várias 
ferramentas para ajudá-los a reduzir o risco ao negociar. Além disso, os 
traders devem observar o seguinte:

ORDEM STOP LOSS ORDEM TAKE PROFIT

r
I
S
k

eUr      USD Venda do 

1.1312     1.1314   SOBE DOIS PIPS

Opção 2: Demanda - Comprar a moeda base.
Se você acredita que é provável que o valor do euro aumente em relação ao 
dólar americano, supondo que o BCE não aumente as taxas, então você vai 
comprar. Ao demandar o EUR/USD, você está comprando o euro e vendendo 
o dólar americano ao mesmo tempo.

O QUE É ALAVANCAGEM?
Alavancagem é o uso de capital emprestado para aumentar o retorno 
potencial de um investimento. A ForexMart oferece várias opções de 
alavancagem para começar a negociar com segurança, responsabilidade e 
menos risco.

O QUE É PIP?
O pip é a menor medida de uma moeda, que é o último número após o ponto 
decimal. Os traders utilizam pips para controlar seus lucros e perdas no 
mercado. A maioria dos principais pares de moedas são cotados com quatro 
casas decimais.

Referindo-se ao exemplo acima, suponha que o par de moedas EUR/USD 
esteja sendo negociado a 1,1312. Portanto, o euro está sendo negociado a US
$ 1,13. Agora suponha que a moeda suba duas vezes, de 1,1312 para 1,1314. 
Portanto, o valor do euro sobe dois pips.

www.forexmart.com

MERCADO FOREX:
AS 10 IDEIAS POR TRÁS DA NEGOCIAÇÃO FOREX.

Esse recurso permite que você 
defina antecipadamente o máximo 
que está disposto a arriscar. Assim, 
uma vez que a moeda negociada 
caia abaixo do limite, esta ordem 
fechará automaticamente a 
negociação.

Esta medida permite que você 
bloqueie seus lucros e feche sua 
negociação quando o mercado 
atingir um alvo pré-determinado e o 
preço permanecer alto. Embora 
limite os lucros que você possa vir a 
ganhar, ele o protegerá de qualquer 
queda súbita no preço da moeda.
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COMO ABRIR
ABRIR UMA CONTA DE NEGOCIAÇÃO?
Visite o site da ForexMart em www.forexmart.com.

ONDE POSSO APRENDER
MAIS DETALHES SOBRE FOREX?

POR QUE NEGOCIAR COM A 
FOREXMART?

$

€ SEMINÁRIOS / CURSOS INTENSIVOS 

ASSESSORES FINANCEIROS

E-BOOKS

WEBINARS / TUTORIAIS EM VÍDEO

VISITE A SESSÃO PERGUNTAS

FREQUENTES da ForexMart ou

Glossário Forex.

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
A ForexMart cumpre com as regulamentações estabelecidas por 
diferentes países ao redor do mundo. Nosso compromisso de seguir as 
melhores práticas do setor e atender às necessidades dos clientes nos 
mantém na vanguarda de nosso campo.

Fornecemos a nossos clientes uma plataforma de negociação de classe 
mundial.

Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia, 
cinco dias por semana para ajudá-lo em questões relacionadas a 
negociações, onde quer que você esteja.

Não temos execução de negociação, o que garante preços competitivos e 
transparentes. Além disso, processamos as negociações no menor tempo 
possível.
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