
Porque 95% dos Traders
Perdem Dinheiro?

Vamos desvendar nesta aula o motivo da grande massa falhar e como não ser
parte desta estatística.
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Reconhecido pela sua consistência, carisma e
sinceridade de como compartilha seus conteúdos
sobre o mercado financeiro, Gabriel Pinotti é trader
autônomo de derivativos e câmbio a mais de 10
anos.

Diariamente, desenvolve conteúdos exclusivos
sobre estratégias e mentalidade para quem deseja
viver do mercado financeiro.

Mentor de mais de 33.157 traders, desenvolveu a
metodologia OED com jornadas guiadas para
pessoas que desejam trilhar o caminho de se
tornarem traders.

GABRIEL PINOTTI
Mais de 10 anos de experiência em

daytrade de alta performance.

QUEM SOU EU?!

@gabrielpinotti

youtube.com/GabrielPinotti

http://instagram.com/gabrielpinotti
http://youtube.com/GabrielPinotti


 

Pesquisa FGV mostra que mais de 95%
dos daytraders tem prejuízo.



 

Mas é só no daytrade?



Aprendem de Forma Errada

Acabam Gerando Liquidez para o Mercado

Buscam Ganhos Rápidos
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PORQUE 95% DOS
TRADERS PERDEM
DINHEIRO?

Qual seria o motivo que fazem a grande massa
falhar? Como você pode fazer diferente para buscar
resultados diferentes? Será que realmente é uma
profissão para poucos? São Enganados pelos Institucionais

Ausência de Operacional Objetivo
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Aprendem de Forma Errada
Conteúdo de baixa qualidade disponível

Técnicas antigas e ultrapassadas que só beneficiam os institucionais

Padrões e formas que priorizam o "decoreba"

Muito sujeito a subjetividade

Buscam por setups ou técnicas milagrosas

Conteúdo amador sem lógica de negociação

Demora no aprendizado e não atinge resultados
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Acabam Gerando Liquidez...
Traders iniciantes ficam buscando formatos de candles

Viram caçadores de figuras

Fazem negócio a qualquer preço e em qualquer região

Não existe uma lógica de negociação real

Técnicas difundida pelo varejo

Sempre na contra-mão do mercado

Baixo tempo de vida no mercado, vira estatística
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Buscam Ganhos Rápidos
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IBOV
Benchmark renda

variável Brasil

S&P
500
Benchmark FX /

USA

Ilusão de ficar rico rápido com pouco dinheiro

Ignoram completamente a natureza do mercado de renda
variável

Má gestão de capital e péssima gestão de risco

Alavancagem estratosférica

Atitudes amadoras colhem resultados amadores

Ausência de medição por benchmark

Buscam acertar todos os dias, todas as operações
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Ausência de Operacional Objetivo
Dificuldade na tomada de decisão

Nunca sabe se uma entrada é valida

Nunca sabe se está interpretando corretamente

Gera dúvidas que fazem desacreditar de você mesmo

Dificuldade no aprendizado

Dificuldade em colher resultados
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Me diga se estas telas trazem
objetividade a sua decisão...







 

Agora veja como sua decisão pode ser
clara e objetiva seguindo os

institucionais...







 

Método Objetivo = Mais Rápida Curva
de Aprendizado e Resultados
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Você  foi enganado pelo institucional
todos os dias...
Mercado bilionário com as melhores e maiores mentes do mundo

Manipulação de estruturas

Induzir os operadores ao erro para criar oferta ou demanda

Movimentos de captura de stop (stop hunting)

Testes de oferta
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Se 95% dos traders perdem
dinheiro... faça o contrário deles...
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PORQUE 95% DOS
TRADERS PERDEM

DINHEIRO?

@gabrielpinotti

youtube.com/GabrielPinotti

http://www.gabrielpinotti.com/
http://instagram.com/gabrielpinotti
http://youtube.com/GabrielPinotti

