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Estratégia
CAPITAL PLEXUS é para quem tem perfil agressivo de risco. A estratégia opera
probabilidades, estatísticas e movimentos diários com maior volume e direção.

Será apenas 1 trade por dia em cada modo de operação. É necessário
suporte à risco compatível para operar em conta real. Caso contrário,
não é recomendado investir com esta estratégia.
São diversos limites pré-configurados, buscando diminuir o risco ao longo da operação,
e mantendo marcações de saída em posições que estatisticamente são alcançadas
ao longo do dia. O motivo de haver um loss grande, é justamente para alcançar estes
pontos, nas constantes subidas e descidas diárias do mini índice, evitando que a
operação seja encerrada e em seguida o mercado alcance o valor do gain. É muito
importante que o investidor não interfira manualmente nas operações, e mantenha as
configurações que já vem sugeridas na execução.
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Modo de operação:
Fechamento de GAP
Quase todos os dias, há um movimento natural dos traders de fechamento de
posições do dia anterior, gerando o que se chama “Fechamento de GAP”. Este
movimento busca sair de onde o mercado abriu para onde ele fechou no dia anterior.
Não é um movimento “certo e garantido”, mas estatisticamente o mercado realiza este
movimento. Nesta forma de operação, o robô busca um alvo médio, de 350 pontos,
mas vai deixando ao longo do trade marcações com stop móvel e stops diários para
diminuir os riscos a medida em que a operação avança. É possível que o mercado não
faça o movimento de fechamento do GAP, e vá na direção contrária. Neste caso, ou vai
atingir o loss e parar de operar, ou vai ficar com a operação aberta ao longo do dia
até que; ou mude de direção novamente e atinja o objetivo, ou encerre o dia sem
alcançar nem o loss nem o gain, podendo ficar negativo ou positivo.
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Modo de operação:
A favor da Tendência
Busca se posicionar na direção da tendência, com alvo maior de ganho em 900 pontos.
Também utiliza marcações ao longo do trade para ir reduzindo o risco, e tenta entrar no
movimento seguinte ao fechamento de GAP. É possível criar dois robôs, um no modo
Fechamento de GAP e outro no modo Tendência. Neste caso, será comum a operação
aparecer zerada na conta da corretora, mas quando os robôs derem saída, elas irão
se anular de acordo com seu alvo, assim como o princípio de hedging. Desta forma
ambos irão operar normalmente sem interferência. Este formato de operação busca
alvos maiores, mas mantém a mesma necessidade de suporte ao risco de um grande
loss. Também é importante não interferir manualmente para que os alvos possam ser
alcançados. Será comum não haver operação neste formato do robô, pois o limite de
entrada é até 09:20.

Estratégia

Estratégia
Apesar do objetivo ser ganhar nos dois movimentos (Fechamento de GAP e A favor da
tendência), não é correto afirmar que dois robôs, um de cada modo de operação,
sempre trarão um resultado positivo ao final do dia. O objetivo é que os dois ganhem,
e não que um compense o loss do outro. Isto até pode acontecer, mas como o stop
loss é grande, maior que os stops gain, não haverá compensação, e sim uma possível
atenuação ao loss.
Lembre-se, não existem estratégias definitivas e lucro garantido. Existe gestão de risco,
visão de longo prazo e suporte às perdas. Sem estes fatores, é bem possível que você
não obtenha sucesso nas estratégias.

Resultados
Fechamento de GAP

Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos.

Acompanhe o robô ao vivo

Resultados

AfavordaTendência

Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos.

Acompanhe o robô ao vivo

Parametrização
Número de Contratos

O número de contratos representa sua posição na entrada de um trade, ou seja, com quanto
financeiramente você está operando. A quantidade mínima recomendada para operar é com
2 contratos, e R$ 2.000,00 disponíveis na conta da sua corretora.

Parametrização
Fechamento de GAP e
A favor da Tendência

Você cria o robô e escolhe o modo de operação:
Fechamento de GAP: Buscará o fechamento de GAP do dia anterior, geralmente contra a
tendência.
Tendência: Entrará no primeiro sinal de direção, a favor da tendência

Parametrização
Setup sugeridos

Você pode configurar seus stops livremente, mas a estratégia traz uma sugestão pronta,
quando você cria o robô, que são as mesmas utilizadas no relatório ao vivo disponível na loja
da SmarttBot, e na seção de resultados deste e-book. Estes resultados foram amplamente
testado, junto com centenas de variações, por isso é recomendado não alterar os parâmetros.

Utilize sempre proteção do capital (stops e limites
diários), e nunca opere se não tiver disposição e
perfil avançado para suportar os altos e baixos
desta modalidade de investimento.

Parametrização
Fechamento de GAP

Veja tela de parâmetros

Modo de operação: Fechamento de GAP
Quantidade por ordem: 2 contratos
Stop fixo de perda (stop loss): 1500 pontos
Stop fixo de ganho (stop gain/take profit): 350 pontos
Stop móvel de ganho: Ativação 175 pontos, distância
500 pontos.
Stop diário de perda: Desligado
Stop diário de ganho: Desligado
Parar após X trades no dia: 1 positivo ou negativo
Horário inicial: Desligado
Horário final para abrir posições: 09:20
Utilizar Break Even Financeiro Diário:
Ativação R$ 110,00 distância R$ 100,00
Apenas Day Trade: Encerramento 17:50

Parametrização
A favor da Tendência

Veja tela de parâmetros

Modo de operação: A favor da Tendência
Quantidade por ordem: 2 contratos
Stop fixo de perda (stop loss): 1500 pontos
Stop fixo de ganho (stop gain/take profit): 900 pontos
Stop móvel de ganho: Ativação 180 pontos, distância 500
pontos
Stop diário de perda: Desligado
Stop diário de ganho: Desligado
Parar após X trades no dia: 1 positivo ou negativo
Horário inicial: Desligado
Horário final para abrir posições: 09:20
Utilizar Break Even Financeiro Diário: Ativação R$ 200,00
distância R$ 100,00
Apenas Day Trade: Encerramento 17:50

A educa.capital tem o objetivo de trazer experiências e vantagens de
investimentos automatizados, junto com informação financeira focada na
proteção do investidor. Conheça a página da estratégia e assine o robô
CAPITAL PLEXUS. Sempre que precisar, envie sua mensagem:

contato@educa.capital
DISCLAIMER

O conteúdo desse ebook é puramente educacional. A parametrização e ativação do robô é de total responsabilidade do
cliente. O SmarttBot é uma ferramenta para investidores e traders com o perfil de risco agressivo. Antes da utilização esteja
ciente de todos os riscos. Para a utilização da estratégia Capital Plexus em ambiente real, é necessário possuir a assinatura
ativa de algum plano da SmarttBot. A quantidade de robôs e a exposição de contratos por robô também deverá respeitar
os limites do seu plano SmarttBot.

