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Olá! Meu nome é
Gabriel Pinotti.
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.

@gabrielpinotti youtube.com/GabrielPinotti

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


Alto lucro e alto payoff
Operando juntamente com o institucional vai permitir
que você tenha oportunidades de alto lucro com uma
taxa de payoff acima de 5x o seu risco.

Baixo Risco
Quando operamos com os profissionais, temos acesso a
oportunidades com risco baixo, já que pegamos o ponto
em que o mercado se altera.

Menor necessidade de capital
Com menor risco vem a possibilidade de um menor
capital de entrada, possibilitando você iniciar no
daytrade da forma correta com um menor valor inicial.
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Movimentos claros e objetivos
Fazer a leitura completa do movimento e identificando os
pontos de alta liquidez, vai fazer com que você tenha
uma visão de água dos movimentos e saiba realmente o
que está acontecendo no mercado.

Contrário dos 95% que perdem
Operar contra os 95% que perdem dinheiro vai mudar a
sua chave de leitura e você vai passar a entender a
liquidez por parte do varejo. Além de entender as
manipulações de mercado que acontecem todos os dias.
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Alto lucro e alto payoff
Operando juntamente com o institucional vai permitir que você
tenha oportunidades de alto lucro com uma taxa de payoff
acima de 5x o seu risco.

Oportunidades com lucro acima de 5x o seu
risco
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Payoff positivo = lucro no longo prazo

Curva de crescimento de capital constante



Baixo Risco
Quando operamos com os profissionais, temos acesso a
oportunidades com risco baixo, já que pegamos o ponto em que
o mercado se altera.

Oportunidades no mini índice com stop
menores que 150 pts
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Entradas com confirmações



Menor necessidade de
capital
Com menor risco vem a possibilidade de um menor capital de entrada,
possibilitando você iniciar no daytrade da forma correta com um menor valor
inicial.

Menor capital para entrada no mercado
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Alavancagem controlada

Gestão de risco e plano de trade alinhado



Movimentos claros e
objetivos
Fazer a leitura completa do movimento e identificando os pontos de alta
liquidez, vai fazer com que você tenha uma visão de água dos movimentos e
saiba realmente o que está acontecendo no mercado.

Objetividade na tomada de decisão
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Entradas e movimentos claros

Leitura do cenário completo entendendo todo
o contexto do mercado e evitando armadilhas



Contrário dos 95% que
perdem
Operar contra os 95% que perdem dinheiro vai mudar a sua chave de leitura e
você vai passar a entender a liquidez por parte do varejo. Além de entender as
manipulações de mercado que acontecem todos os dias.

Estatística positiva
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Manipulação do fluxo do varejo

Se aproveitando do stop dos desinformados



Obseve algumas oportunidades utilizando
o método OED de leitura institucional.
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