
Uma metodologia altamente lucrativa que vai
revolucionar os seu aprendizado e seus resultados no
daytrade.

Conheça o método

'Onde Está o Dinheiro'



QUEM SOU EU?
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.

@gabrielpinotti

youtube.com/GabrielPinotti

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


Metodologia OED
Entenda a visão geral do método como um todo...
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Identificar o
movimento top
down

Encontrar a
liquidez como
combustível

Gerenciar a posição
como profissional

Localizar blocos de
ordens institucionais

relevantes

3

1 2

4

Análise do HFT

Análise do LFT

Análise das Estruturas

Estruturas do Varejo

Manipulações de Stops

Blocos de ordens passivas

Refino das regiões de POI

Encontrando o imbalance

Medição pelo Benchmark

Alavancagem ideal



A Lei da Demanda diz que quanto menor for o preço, maior
a quantidade de consumidores procurando no mercado os
produtos que desejam comprar; da mesma forma, quanto
maior for o preço, menor a quantidade de consumidores
procurando no mercado os produtos que desejam comprar.

Lei da Demanda

A Lei da Oferta explica que quanto maior for o preço de
determinado produto, mais os vendedores estarão
dispostos a vender seu produto, pois assim irão obter mais
lucros. Por outro lado, quanto menor for o preço de
determinado produto em um mercado, menos os
vendedores estarão dispostos a ofertar esse produto.

Lei da Oferta

"O preço de mercado de uma mercadoria específica é
regulado pela proporção entre a quantidade que é
efetivamente colocada no mercado [oferta] e a
demanda daqueles que estão dispostos a pagar o
preço natural da mercadoria."- Adam Smith

OFERTA &
DEMANDA



Três  pessoas querem comprar uma caneta,
dependendo do preço. Vamos supor que se o preço for
20, os todos não estarão dispostos a comprar. Se o
preço for 15, um deles compra; se o preço for 10, dois
deles compram; e se o preço for 5, todos compram.

Curva da
Demanda



Um vendedor faz uma oferta de bolos custando
R$3,00 a unidade; se ele vender 5 bolos, ele receberá
R$15; se ele vender 10 bolos, ele receberá R$30; se ele
vender 15 bolos, ele receberá R$45.

Curva da
Oferta



Tanto a demanda quanto a oferta se estabilizem, de
forma que não falte o produto no mercado.

Equilíbrio de
Mercado

É o preço justo do mercado em equilíbrio, é o valor que
os operadores aceitam negociar o produto.

Fair Value



Blocos de
Ordens
Institucionais

Blocos de ordens passivas que quando executadas
gerarão desequilíbrio na curva de oferta ou demanda
movimentando o preço.
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