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Estratégia
CAPITAL USD TITAN é para quem tem perﬁl agressivo de risco. A estratégia opera probabilidades, estatísticas
e movimentos diários com maior volume e direção. Esta estratégia pode não operar em alguns dias,
dependendo das distâncias entre fechamento do dia anterior e abertura do dia.

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 maior, é justamente para alcançar estes pontos, nas constantes subidas e descidas diárias do dólar
futuro, 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.
educa.capital

Estratégia - Backtest disponível
Nesta estratégia, será possível criar Backtests de até 6 meses (veriﬁque no seu plano SmarttBot a
disponibilidade). Assim, você poderá analisar como seus parâmetro poderiam ter operado em dias passados.
Lembre-se sempre que tratam-se de simulações, e que resultados passados não garantem lucros no futuro.

Para criar um Backtest, basta criar um robô Capital USD Titan, salvar os parâmetros que deseja
simular e acionar o botão na tela de parametrizações.
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Estratégia
Operação no GAP de abertura
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. O robô busca um alvo médio, de 5 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
quando encerrar as posições às 17:50.
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Estratégia
Neste exemplo, o mercado abriu abaixo do fechamento
do dia anterior, gerando um GAP de baixa. O robô busca
identiﬁcar este fato para entrar no movimento de
“fechamento de GAP”, onde a abertura do dia busca o
fechamento do dia anterior. É importante que o alvo de
GAIN não seja muito grande, pois não sabemos onde este
movimento pode perder força, se quando fechar o GAP
ou antes, voltando ao preço de abertura como ocorreu
na imagem ao lado.
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Resultados • WDO 2 Contratos
Acompanhe o
robô ao vivo
Repare que é necessário suporte a
risco em vários momentos. Haverão
dias de loss cheios de 20 pontos
Lembre-se que lucros passados
jamais serão garantia de
resultado no futuro. Resultados
obtidos em ambiente simulado.
Como as saídas são em alvos
médios, é esperado
comportamento semelhante em
ambiente real.
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Resultados • DOL 5 Contratos
Acompanhe o
robô ao vivo
Repare que é necessário suporte a
risco em vários momentos. Haverão
dias de loss cheios de 20 pontos
Lembre-se que lucros passados
jamais serão garantia de
resultado no futuro. Resultados
obtidos em ambiente simulado.
Como as saídas são em alvos
médios, é esperado
comportamento semelhante em
ambiente real.
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Parametrização • WDO/DOL
Você cria o robô e escolhe qual ativo será operado. Muita atenção caso for operar DOL.
WDO:
-

Valor correspondente por ponto:
Número mínimo de contratos permitido:
Número sugerido de contratos para Capital Titan:
Gain diário máximo com 2 contratos:

R$ 10,00
1 contrato
2 contratos
R$ 100,00

Capital inicial recomendado para investir:

R$ 2000,00

- Loss diário máximo com 2 contratos:
-

DOL:
-

Valor correspondente por ponto:
Número mínimo de contratos permitido:
Número sugerido de contratos para Capital Titan:
Gain diário máximo com 5 contratos:

R$ 50,00
5 contratos
5 contratos
R$ 1.250,00

Capital inicial recomendado para investir:

R$ 25.000,00

- Loss diário máximo com 5 contratos:
-

R$ 400,00

R$ 5.000,00
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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 no WDO, e R$ 2.000,00
disponíveis na conta da sua corretora.
Ou, para operar DOL, no mínimo 5 contratos e
R$ 25.000,00 na sua corretora. O número de
contratos no DOL é obrigatoriamente sempre
múltiplo de 5
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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 testados, junto com centenas de variações.
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.
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Parametrização • WDO

Modo de operação: WDO
Quantidade por ordem: 2 contratos
Stop ﬁxo de perda (stop loss): 20 pontos
Stop ﬁxo de ganho (stop gain/take proﬁt): 5 pontos
Stop móvel de ganho: Ativação 3 pontos - distância 9
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: 09:15
Apenas Day Trade: Encerramento 17:50
tilizar Break Even Financeiro Diário: Ativação R$ 80,00
distância R$ 75,00
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Parametrização • DOL
Modo de operação: DOL
Quantidade por ordem: 5 contratos
Stop ﬁxo de perda (stop loss): 20 pontos
Stop ﬁxo de ganho (stop gain/take proﬁt): 5 pontos
Stop móvel de ganho: Ativação 3 pontos - distância 9
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: 09:15
Apenas Day Trade: Encerramento 17:50
tilizar Break Even Financeiro Diário: Ativação R$
1000,00 distância R$ 875,00
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Contato • educa.capital
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 USD Titan
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 USD Titan 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.
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