


A Estratégia

A estratégia Galactus foi desenvolvida para operar mini contratos de dólar
no gráfico de 5 minutos, utilizamos 3 indicadores um indicador de tendência e
volatilidade, um indicador de movimentos direcionais e um terceiro indicador de níveis
de sobrecompra e sobrevenda.

A entrada se dá quando há um cruzamento no nível de sobrecomprado e
sobrevendido e os indicadores de movimentos direcionais tendência e volatilidade
estão alinhados com o sentido do cruzamento.

Este alinhamento ocorre em média 3 vezes ao dia e nos oferece altas taxas
de acerto em trades curtos /médios, com algumas versões superando a taxa de 90%
de acerto.

Para trades curtos temos a vantagem de aumentar a taxa de acerto e trades
médios conseguimos aumentar o ganho financeiro, mesmo diminuindo a taxa de
acerto.



Placar

Conheça nosso placar e veja o desempenho dos nossos robôs!!

https://app.smarttbot.com/public/placar/galactus


Gerenciamento de Ordens

Gerenciamento de Ordens: Indica o número de contratos operados pelo robô, esse 
número deve respeitar os limites do seu plano, os limites da estratégia e o 
gerenciamento de risco do investidor.



Critérios de Saída

Stop loss: Definido em pontos e representa quantidade de pontos que o robô pode estar 
perdendo para acionar o stop loss a mercado. Utilizando o robô com 2 contratos e o stop loss 
de 9 pontos, a perda financeira será de aproximadamente R$180,00.

Stop Fixo de Ganho em Pontos: Se ativado irá definir a saída completa após a posição estar 
ganhando a quantidade de pontos parametrizados. Poderá ser definido entre uma ordem a 
mercado e uma ordem limite.

Stop Móvel de Ganho: O usuário poderá utilizar um stop móvel de ganho, isto é, à medida que 
o preço melhore, o stop vai seguindo a uma mesma distância do preço. É necessário 
configurar dois parâmetros: “Início” e “Distância”. Quando o preço andar a favor da posição a 
quantidade de pontos configurada em “Início”, automaticamente será definido um stop, 
distante do preço em “Distância” pontos. À medida que o preço for melhorando, o stop vai 
acompanhando o preço, sempre mantendo a “Distância” definida.



Critérios de Saída
Realização Parcial: Se ativado o robô irá realizar uma parcial antes do stop gain. É 
necessário definir a quantidade de pontos e a quantidade de contratos para a execução da 
parcial. A parcial sempre é executada a mercado.

Break-even: É possível “Ativar o break-even”. Quando ocorrer uma saída parcial, o robô 
posiciona o stop no valor da entrada, minimizando os riscos da operação.



Critérios de Saída



Critérios de Saída Diário

Stop diário de ganho: Se ativado, define saída por stop de ganho diário. Após atingir 
esse valor de ganho no dia, qualquer posição que estiver aberta é encerrada com uma 
ordem a mercado, e todas as ordens são canceladas. O robô não opera mais no dia 
após atingir esse valor de ganho. Esse campo é preenchido em valor absoluto 
financeiro (Reais - R$).

Stop diário de perda: Se ativado, define saída por stop de perda diário. Após atingir 
esse valor de perda no dia, qualquer posição que estiver aberta é encerrada com uma 
ordem a mercado, e todas as ordens são canceladas. O robô não opera mais no dia 
após atingir esse valor de ganho. Esse campo é preenchido em valor absoluto 
financeiro (Reais - R$).



Critérios de Saída Diário

Parar após X trades no dia: Opção para limitar o número de operações no dia. O 
usuário pode definir o número de trades e também se o robô irá parar se o saldo 
financeiro estiver positivo, negativo ou em ambos os casos.

Break-even Financeiro Diário: É possível “Ativar o break-even” quando o valor 
financeiro pelo stop de ganho móvel for alcançado.



Critérios de Saída Diário



Restrição de Horários

Horário inicial para abrir posições: O usuário pode definir um horário inicial para 
que o robô comece a operar, basta configurar um horário no campo “Horário inicial”.
Horário final para abrir posições: O usuário pode definir um horário para que o 
robô pare de entrar em novas posições, bastando para isso configurar um horário no 
campo “Horário final”. Necessariamente o “Horário final” deve ser menor que o do 
campo “Horário final para zerar a carteira”, para garantir que ao final do dia a 
posição do robô esteja zerada.
Janelas de Bloqueio 1 e 2: Durante o intervalo configurado o robô não fará novas 
entradas, mas ele ainda executará saídas aumentos de posições e reversões.
Apenas day trade: A estratégia Hidra permite apenas a utilização de day trade, isto é, 
o robô não irá carregar posição de um dia para outro. O usuário deverá configurar 
um “Horário final para zerar a carteira”.



Restrições de Horários



Plano Ideal Para Você

Conheça nossos outros 
planos e preços

CONHECER PLANOS

https://app.smarttbot.com/private/planos


R$899,00/Ano

Investimento

GALACTUS
T    R    A    D    I    N   G             B   O   T

ASSINAR

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_676_annual&id=676&discount_code=GALACTUSBF60


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 Hórus 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.



Contato

+55 31 97153-5951

https://smarttbot.com/
https://ruanmarques.com.br/



