
E - B O O K

03
E D I Ç Ã O

INTRODUÇÃO AO

FIBONACCI

https://www.m4markets.com/pt?utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=website&utm_content=m4markets


eBook M4Markets

Fibonacci

INTRODUÇÃO 3

POR TRÁS DO FIBONACCI                       4

A SEQUÊNCIA FIBONACCI 5

NÍVEIS DE FIBONACCI IMPORTANTES                   6

POR QUE É QUE OS TRADERS USAM 

O FIBONACCI?                        7

FIBONACCI NA MT5                    7

RETRAÇÃO DE FIBONACCI                 8

COMO MAPEAR A RETRAÇÃO 

FIBONACCI NO GRÁFICO                        9

COMO ENCONTRAR A OSCILAÇÃO MÁXIMA/

MÍNIMA  12

COMO EDITAR OU ELIMINAR A FERRAMENTA DA 

RETRAÇÃO DE FIBONACCI NO GRÁFICO                 14

TA
BE

LA
 D

E 
ÍN

D
IC

E
EXPANSÃO DE FIBONACCI                                   18

COMO MAPEAR UMA EXPANSÃO DE 

FIBONACCI NO GRÁFICO? 19

ONDE ENCONTRAR A FERRAMENTA DE EXPANSÃO 

DE FIBONACCI NA PLATAFORMA MT5?    20

NÍVEIS DE EXPANSÃO DE FIBONACCI 

IMPORTANTES 23

COMO EDITAR OU ELIMINAR A FERRAMENTA DE 

EXPANSÃO DE FIBONACCI? 24

EXEMPLO DA EXPANSÃO ATIVA DE FIBONACCI 24

EXEMPLO DA EXPANSÃO NÃO-ATIVA 

DE FIBONACCI 24

PORQUÊ A M4MARKETS                                  28

3 PASSOS PARA COMEÇAR A NEGOCIAR                              29

CONTACTE-NOS                                 29



eBook M4Markets

Fibonacci

No seguimento do nosso compromisso em oferecer recursos educativos a 
todos os nossos traders, é com muito orgulho que apresentamos o eBook 
de Introdução ao Fibonacci. 

O Fibonacci é um dos métodos mais populares de análise técnica e 
muitos traders estão a usar o Fibonacci para encontrar oportunidades de 
trading, praticar a gestão de risco e atingir os seus níveis alvo. 

Para alguns traders, o Fibonacci pode parecer complicado e difícil para 
implementar, no entanto, é usado com sucesso tanto por muitos traders 
principiantes como por traders avançados. 

Este ebook tem como destino ajudar a compreender o que é o Fibonacci é 
e como pode ser usado para um percurso de trading efetivo.

Feliz aprendizagem

INTRODUÇÃO
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Leonardo Bonacci ou Leonardo de Pisa, mais tarde conhecido como 
Fibonacci, foi um matemático italiano no século XII. Embora muitas 
pessoas tenham a ideia de que Leonardo Bonacci inventou a sequência 
Fibonacci, não foi ele que o fez. Apenas a apresentou ao mundo 
ocidental no seu libro Liber Abaci (Livro de Cálculos) em 1202.

O legado de Leonardo Bonacci ainda vive e é considerado por muitos 
como um dos maiores matemáticos de sempre e o seu trabalho é 
ainda usado por muitas pessoas, especialmente traders.

POR TRÁS DO
Fibonacci
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Por exemplo:
21 / 55 = 0.3818 
34 / 89 = 0.382 
55 / 144 = 0.3819 

O resultado, mais uma vez, é quase sempre idêntico.

Para recapitular, o que é evidente nos exemplos acima é que qualquer 
número consecutivo seguinte, depois de retraído, irá levar ao mesmo 
nível de retração: 61,8. Da mesma forma, passando para o número 
seguinte, para o número consecutivo seguinte e retraí-lo, dará sempre 
o mesmo resultado: 38,2

No trading, isto é importante porque ajuda a identificar o facto de que 
cada tendência irá eventualmente ser seguida por um recuo / retração 
/ correção. Compreender estes rácios e movimentos permite que os 
traders antecipem os níveis de recuo e prevejam a possível zona e alvos 
de trading.

A sequência Fibonacci é uma fórmula que se refere a uma série de 
números que descreve, em proporções perfeitas, basicamente tudo 
no universo. Cada número na sequência é a soma dos dois números 
anteriores. Aqui está: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

Matematicamente, é assim que se parece:
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 
8+5=13    
            
 O que é verdadeiramente interessante é que a divisão de quaisquer 
dois números consecutivos dar-lhe-á essencialmente o mesmo 
resultado. 

Por exemplo:
Olhemos para os dois números consecutivos 21 e 34 e dividi-los. Aqui 
está: 21 / 34 = 0,6176 

Olhemos para os dois números consecutivos 34 e 55 e dividi-los. Aqui 
está o resultado - 34 /55 = 0,618. 

Vamos fazer o mesmo com os dois números seguintes, 55 e 89 e este é 
o resultado - 55 / 89 = 0,6179

Cada um destes exemplos levam a quase ao mesmo resultado de 
0,618. Além disso, há também um efeito semelhante quando o seguindo 
número consecutivo é dividido.

A sequência Fibonacci
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A realidade é que os traders não são obrigados a conhecer todos os 
números na sequência de Fibonacci ou a passar do tempo a memorizar 
a sequência, ou até mesmo preocuparem-se em ter os cálculos certos. 
A MT5 está equipada com excelentes ferramentas que ajudam a 
determinar estes níveis.

Como vimos antes, existe números de Fibonacci diferentes que os 
traders usam e baseiam-se mais em alguns níveis do que em outros. 
Os números usados com maior frequência são:

Na retração de Fibonacci 

61,8%
50,0%
38,2%
23,6%

E na expansão de Fibonacci 

161,8%
100%
61,8%

Os rácios de 38,2 e 61,8 (nível de retração de Fibonacci) e 161,8 (nível de 
expansão de Fibonacci) são designados rácios dourados e, de acordo 
com muitos, são os níveis mais fiáveis ou importantes para trabalhar.

Também é importante mencionar que muitos traders ajustam os 
números às suas propiás necessidades e muitos traders pensam 
que números diferentes têm melhores hipóteses. No entanto, pode 
argumentar-se que os números clássicos continuam a ser os mais 
fiáveis.

Níveis de Fibonacci importantes RETRAÇÃO DE FIBONACCI

EXPANSÃO DE FIBONACCI
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Conforme mencionado antes, a MT5 é fornecida com ferramentas 
integradas que podem ajudar a identificar níveis de Fibonacci. Por isso, 
para usar efetivamente o Fibonacci, os traders precisam de aprender 
como usar estas ferramentas.

Existem várias ferramentas de Fibonacci na MT5. No entanto, as duas 
principais formas e as ferramentas com as quais os traders usam o 
Fibonacci no trading são as seguintes:

• Retração de Fibonacci 
• Expansões de Fibonacci

Estas podem ser encontradas na plataforma de trading conforme 
imagem abaixo.

Ou carregue nestes ícones na “Barra de Ferramentas” para os usar.

FIBONACCI NA MT5

O trading é sobre os números. Os preços, ondas e tendências são sobre 
números e estes números estão sempre relacionados entre si

O Fibonacci faz com que seja mais fácil encontrar um nível de retração 
ou recuo quando observa uma movimentação de tendência, que, por 
sua vez, faz com que seja mais fácil decidir quando se pode juntar a 
tendências de mercado diferentes.

Falando tecnicamente, os níveis Fibonacci permitem que os traders 
antecipem os níveis de correção/retração e usá-los de acordo para 
oportunidades de trading.

POR QUE É QUE OS TRADERS 
USAM O FIBONACCI?
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A ferramenta de retração de Fibonacci, como o nome sugere, é usada 
quando o preço está a retrair (a corrigir) durante uma tendência. 
Existem vários níveis usados na ferramenta de retração da fidelidade, 
sendo os mais frequentes os 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e por vezes 76,4%. 
Estes níveis são principalmente utilizados para medir o quão “profundo” 
uma correção/recuo pode ir, antes do preço voltar à tendência original. 
A forma correta de colocar a retração de Fibonacci é encontrar um 
topo de oscilação ou uma base de oscilação e mapear os níveis de 
retração de Fibonacci nestes pontos de oscilação. Quando observar 
uma movimentação oposta, é aqui que o segundo ponto é colocado.

RETRAÇÃO DE 
FIBONACCI
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Como mapear a retração 
Fibonacci no gráfico
É bastante fácil colocar a ferramenta de retração de Fibonacci no 
gráfico. Em primeiro lugar, encontre o máximo de oscilação e o mínimo 
de oscilação que quer medir. Pode então selecionar a ferramenta de 
retração de verdade diretamente a partir da “barra de ferramentas” ou 
pode selecionar o separador “Insert” (Inserir) - “Objects” (Objetos) e no 
menu suspenso pode selecionar a ferramenta “Fibonacci retracement” 
(retração de Fibonacci). Depois de selecionar a ferramenta, coloque na 
“pernas” ou “onde” (oscilação máxima e mínima) para encontrar os níveis 
de retração.

eBook M4Markets

Fibonacci
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TENDÊNCIA BULLISH
Numa tendência bullish, colocaria sempre o ponto de início na base/
mínimo (início) da movimentação e no ponto final do topo (máximo).

Os níveis pré-definidos por defeito na ferramenta de retração de 
Fibonacci da MT5 são 23,6%, 38,2%,, 50% e 61,8%. Depois de iniciar a 
correção, pode esperar-se que o preço encontre a sua área de suporte 
perto dos níveis mencionados acima.

Este é um exemplo em que a movimentação em alta estava presente, 
seguida de uma correção antes de o preço continuar novamente em 
alta. Neste exemplo, o preço encontrou a sua área de suporte perto do 
nível de retração de Fibonacci de 61,8%.

No exemplo acima, o preço está numa tendência ascendente e é 
esperada uma correção em baixa. Isto significa que deveremos 
mapear a ferramenta de retração de Fibonacci desde o ponto A 
(mínimo) em direção à última oscilação máxima no pronto B para 
encontrar os níveis Fibonacci e verificar o quão “profunda” esta 
correção pode ir.

BULLISH
mercado
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TENDÊNCIA BEARISH
Este é o cenário exatamente oposto da tendência bullish. Quando a 
tendência deverá colocar o ponto inicial da ferramenta de retração de 
Fibonacci no topo (máximo), em direção à base (mínimo).

O exemplo acima demonstra como os níveis de retração de Fibonacci 
são colocados e como o preço encontra a sua área de resistência 
perto do nível de retração de Fibonacci de 50%. Este níveis funcionam 
como suporte ou resistência e muito traders colocam as suas ordens 
aí para comprar/vender. Estes níveis podem também ser usados para 
determinar alvos e parar perdas.

No exemplo abaixo, o preço está a movimentar numa tendência 
descendente. Isto significa que poderá ser, possivelmente, uma 
correção positiva. Por isso, é possível mapear a ferramenta de retração 
de Fibonacci desde o máximo (B) ao mínimo (A).

Em ambos os casos acima, o preço teve dificuldades a passar pelos 
níveis de retração (marcados no retângulo azul nas imagens) e na 
criação de uma boa zona de suporte/resistência. Estes níveis podem 
oferecer excelentes oportunidades de trading.

BEARISH
mercado
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OSCILAÇÃO MÁXIMA: 
É criada uma oscilação máxima depois de uma movimentação 
nítida ascendente. Tendo início num mínimo, a subida para uma 
movimentação positiva significativa. Um máximo é designado por 
um máximo se, a partir deste ponto, existir uma correção negativa, 
idealmente abaixo do mínimo anterior, conforme indicado na imagem 
abaixo:

OSCILAÇÃO MÍNIMA:
É criada uma oscilação mínima depois de uma movimentação nítida 
descendente. Tendo início num máximo, ter uma movimentação 
significativa descendente. Um mínimo é designado por um mínimo se, 
a partir deste ponto, existir uma correção positiva, idealmente acima 
do máximo anterior, conforme indicado na imagem abaixo:

COMO ENCONTRAR A 
OSCILAÇÃO MÁXIMA/MÍNIMA

eBook M4Markets

Fibonacci
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RETRAÇÃO BULLISH:
Ao ligar o último mínimo de oscilação e o último máximo de oscilação 
no nosso gráfico e ao mapear a retração de Fibonacci, podemos ver os 
níveis de Fibonacci que usamos para compreender o quão profunda 
pode ser uma correção e quais as possíveis zonas de compra depois 
de a correção ser realizada:

RETRAÇÃO BEARISH:
Ao ligar o último máximo de oscilação e o último mínimo de oscilação 
no nosso gráfico e ao mapear a retração de Fibonacci, podemos ver os 
níveis de Fibonacci que usamos para compreender o quão profunda 
pode ser uma correção e quais as possíveis zonas de venda depois de 
a correção ser realizada, como indicado na imagem abaixo:
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Uma das maiores vantagens de usar a MT5 é que permite que 
personalize os níveis de Fibonacci para que possam cumprir com os 
nossos requisitos.

Para eliminar, editar ou movimentar a sua ferramenta de retração 
de Fibonacci, terá de ativar em primeiro lugar. Para o fazer, terá de 
carregar duas vezes na linha de retração de Fibonacci. Quando se 
torna ativa, a linha de retração de Fibonacci terá 3 pontos ou círculos 
conforme indicado na imagem abaixo:

Agora carregue, com o botão direito do rato na linha, e verá as suas 
opções. Aqui pode selecionar “eliminar” se quiser eliminar a linha 
Fibonacci e irá desaparecer do gráfico.

Se quiser editar a linha de Fibonacci, carregue com o botão direito do 
rato quando estiver ativa e selecione “Properties” (Propriedades).

Como editar ou eliminar a 
ferramenta da retração de 
Fibonacci no gráfico

eBook M4Markets
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No separador “Common” (Comum), irá encontrar as opções para 
alterar a cor e estilo da linha e se quiser, poderá adicionar algumas 
descrições.

Agora, por exemplo, selecionei a cor amarela, conforme pode ver na 
imagem abaixo, e a linha Fibonacci mudou para amarelo. Da mesma 
forma, pode mudá-la para qualquer outra cor à sua escolha.

Da mesma forma, pode também alterar o estilo da linha para que seja 
tracejada ou ponteada ou alargada ou estreitada usando as opções 
indicadas nas imagens abaixo
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O separador seguinte que irá encontrar aqui é o de “Levels” (Níveis). 
Pode usar este separador para os seguintes fins. 

• Adicionar novos níveis de Fibonacci carregando no botão “Add” 
(Adicionar). 
• Eliminar os níveis de Fibonacci carregando no botão “Delete” 
(Eliminar).
 • Repor as definições carregando nos botões “Defaults” (Por defeito). 
• Alterar as definições e níveis atuais (Nível e Descrição)
. • Alterar o estilo das linhas dos níveis de Fibonacci atuais.

• Add new Fibonacci Levels by clicking the Add button.
• Remove Fibonacci Levels by clicking the Delete button.
• Reset the settings by clicking the Defaults buttons.
• Change the current settings and levels (Level and Description).
• Change the style of the actual Fibonacci levels line.

Pode também alterar a cor da linha dos níveis de retração de Fibonacci 
usando a opção abaixo.

Pode verificar que a cor da linha dos níveis de retração de Fibonacci foi 
alterada para verde na imagem abaixo. Da mesma forma, pode mudá-
la para qualquer outra cor à sua escolha.

eBook M4Markets
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O separador seguinte, “Parameters” (Parâmetros) é raramente usado, 
logo, não será analisado.

Passando para o separador de “Visualization” (Visualização). Este 
é interessante e útil no que concerne a análise de vários quadros 
temporais.

Haverá alturas em que o gráfico ficará um pouco cheio e poderá ser 
difícil manter-se concentrado, sendo melhor mantê-lo simples e limpo. 
É aqui que a opção de visualização (que se aplica a qualquer objeto, 
estudo, indicador na MT5, e não apenas nos níveis de Fibonacci) entra 
em jogo.

Esta ferramenta permite essencialmente decidir em quadros temporais 
o objeto será visível. Por defeito, é selecionado “Show on all the time 
frames” (Mostrar em todos os quadros temporais, o que significa que a 
linha de Fibonacci que irá desenhar será visível em QUAISQUER quadros 
temporais que selecionar. No entanto, se desativar esta opção, as zonas 
desativas tornar-se-ão ativas e poderá selecionar as preferidas.

OK, então estes são os níveis de retração de Fibonacci e como pode 
utilizá-los na MT5. Agora, seguimos em frente.
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Expansão de 
Fibonacci
Ao contrário dos Níveis de Retração de Fibonacci, os Níveis de Expansão 
são usados para prever possíveis níveis para os quais o preço se dirige 
consoante a direção da tendência em curso. Por outros termos, se 
os Níveis de Retração sugerirem possíveis zonas em que a correção 
poderá terminar, os Níveis de Expansão dizem onde a tendência em 
curso poderá terminar. Esta poderá ser informação realmente útil para 
o trader, pois pode ser usada como ponto de saída/ nível-alvo.

Outra utilização dos níveis de expansão de Fibonacci é saber onde toda 
tendência/ciclo termina e de onde começa uma correção profunda!

Há vários níveis usados na ferramenta de expansão de Fibonacci. Os 
mais frequentes são 61,8%, 100%, 161,8% e por vezes 261,8%. 61,8% e 161% 
são considerados por muitos como “Níveis dourados”.

(A) (C)

(B)

Extensão de 0% 

Extensão de 50% 

Extensão de 100% 

Extensão de 150% 

As extensões usam 
3 pontos de preço
no gráfico
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Como mapear uma expansão 
de Fibonacci no gráfico?

TENDÊNCIA BULLISH
Numa tendência bullish em curso

1. Encontrar a oscilação mínima (A) onde a tendência começou.
2. Encontrar a oscilação máxima (B) onde o mercado parou e entrou 
em correção. 
3. Encontrar a oscilação mínima (C) da correção (onde a correção 
parou).

Este é um exemplo da expansão de Fibonacci mapeado numa 
tendência bullish em curso. O ponto A marcado na imagem abaixo é a 
oscilação mínima onde começou a tendência. O ponto B é a oscilação 
máxima (B) onde o mercado parou e entrou em correção. O ponto C é 
a oscilação mínima da correção.

TENDÊNCIA BEARISH
É o oposto exato da tendência bullish.

1. Encontrar a oscilação máxima (A) onde a tendência começou
2. Encontrar a oscilação mínima (B) onde o mercado parou e entrou 
em correção.
3. Encontrar a oscilação máxima da correção (C) (onde a correção 
parou).

Este é um exemplo da expansão de Fibonacci mapeado numa 
tendência bearish em curso. O ponto A marcado na imagem abaixo 
é a oscilação máxima onde começou a tendência. O ponto B é a 
oscilação mínima (B) onde o mercado parou e entrou em correção. O 
ponto C é a oscilação máxima da correção.

         DICA DE TRADING 

Permitir sempre o desvio acima/abaixo do Nível de Expansão. Por 
vezes, o preço irá falhar o nível em alguns pontos, por vezes irá 
quebrá-lo e irá continuar um pouco além. Estamos a observar a 
zona perto destes níveis, NÃO o nível exato e específico.
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O mais provável é que, por defeito, encontre apenas a ferramenta 
de retração de Fibonacci na barra de ferramentas, o que significa 
que a ferramenta de expansão de Fibonacci não é incluída:

De forma a incluir a ferramenta de Expansão de Fibonacci na sua barra 
de ferramentas, siga os passos abaixo:

1. Carregue com o botão direito do rato na ferramenta de retração 
de Fibonacci na barra de ferramentas e selecione “Customize” 
(Personalizar).

2.   Na janela em pop-up, no lado esquerdo, irá encontrar “Fibonacci 
Expansion” (Expansão de Fibonacci), carregue aí e depois carregue no 
botão “Insert” (Inserir).

3.   A Expansão de Fibonacci deverá agora aparecer no lado direito, em 
“Selected” (Selecionado).

Onde encontrar a ferramenta 
de expansão de Fibonacci na 
plataforma MT5?
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Agora, depois de fechar a janela em pop-up, o botão de Expansão de 
Fibonacci deverá aparecer na sua barra de ferramentas, aqui está o 
ícone

Ou, em alternativa, pode aceder ao separador “Insert” (Inserir) 
- “Objects” (Objetos) e no menu suspenso pode selecionar a 
ferramenta “Fibonacci expansion” (Expansão de Fibonacci).

Depois de selecionar o botão de Expansão de Fibonacci, para o mapear 
no gráfico, terá de fazer o seguinte:

1. Carregar e manter pressionado o botão do rato começando no 
ponto A.

2. Libertar o botão do rato quando estiver no ponto B.
3. Agora tem de selecionar corretamente o ponto C.
4. Para o fazer, terá de ativar a expansão de Fibonacci carregando 

duas vezes na mesma.
5. Depois de ativa, poderá movimentá-la e selecionar o ponto C.
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EXEMPLO BULLISH
adsdfd

EXEMPLO BEARISH
adsdfd

Nos exemplos acima, pode ver claramente como os níveis de expansão de Fibonacci nos 
podem ajudar a projetar os possíveis alvos e a colocar os nossos níveis de retirada de lucro.
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Os níveis de expansão de Fibonacci usados com maior frequência são os 
seguintes:
61,8%, 100%, 138,2%, 161,8%, 200%, 238,2%, 261,8% 

No entanto, o foco verdadeiro recai sobre estes níveis:
61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% 

Como mencionado anteriormente, 61,8% e 161% são considerados por muitos como 
“Níveis dourados”.

Níveis de expansão de 
Fibonacci importantes
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EXEMPLO DA EXPANSÃO NÃO-ATIVA DE FIBONACCI

De forma a editar ou eliminar a ferramenta de expansão de Fibonacci, 
terá de, em primeiro lugar, ativá-la, carregando duas vezes sobre a 
mesma até ver os Círculos/Pontos

EXEMPLO DA EXPANSÃO ATIVA DE FIBONACCI

Como editar ou eliminar a 
ferramenta de Expansão de 
Fibonacci?
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Quando ativa, carregue sobre a mesma com o botão direito e irá 
encontrar as opções para a editar e eliminar. Para a eliminar, basta 
carregar na opção “Delete” (Eliminar) apresentada na imagem abaixo.

Para a editar, aceda a “Properties” (Propriedades).
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Como na ferramenta de “Retração de Fibonacci” que vimos abaixo, 
as opções gerais aqui são as mesmas. No separador “Common” 
(Comum), irá encontrar as definições para alterar a cor, estilo e tipo 
das linhas.

No separador de “Levels” (Níveis), encontramos as definições para os 
níveis de expansão de Fibonacci atuais. Pode usá-los para:

• Adicionar/Eliminar níveis
• Repor as definições para “Por defeito”
• Editar os níveis que já estão incluídos
• Editar a cor e estilo das linhas usadas para desenhar níveis
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Exemplos da expansão 
Fibonacci

TENDÊNCIA BULLISH
Neste exemplo, o preço quebrou acima dos 61,8% e movimentou em 
alta para o nível de 100%. É aqui que encontra suporte e refez em baixa. 
Como pode ver aqui, os níveis de expansão de Fibonacci estão de facto 
a agir como zonas de resistência para o preço.

TENDÊNCIA BEARISH
Neste exemplo, o preço irrompe e respeita perfeitamente o nível de 
expansão de 100%. Depois da correção, continua a movimentar em 
baixa para atingir os 161,8% onde, mais uma vez, o nível é respeitado 
e o preço recupera positivamente. Como pode ver aqui, os níveis de 
expansão de Fibonacci são tanto zonas de ação como de suporte para 
os níveis de preço e projeção para os alvos possíveis.
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   Negociação de baixo custo

Comece a negociar com spreads desde 0,0 
pips e $0 dólares de comissões Escolha entre 
as nossas contas Standard, Raw Spread 
e Premium e comece a negociar com um 
depósito mínimo de $5.

Escolha alargada 
de Métodos de 
Financiamento

Depósito instantâneo e levantamentos 
rápidos com os principais bancos e 
fornecedores de pagamentos em todo o 
mundo.

Diversidade de 
mercados

Negoceie pares de forex, matérias-primas, 
índices e ações com apenas um botão.

Segurança de fundos

Os fundos dos nossos clientes estão em 
contas segregadas e oferecemos proteção 
contra saldo negativo

Condições de trading 
excecionais

Execução ultrarrápida sem derrapagem, 
sem novas cotações e sem rejeição de 
ordens.

Líder na Indústria

Apoio live 24/5 em 10 idiomas e 
um centro de apoio de Perguntas 
frequentes bem equipado.

Porquê a M4Markets
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3 PASSOS
PARA COMEÇAR
A NEGOCIAR

Contacte-nos

Ligue-se a nós

Para quaisquer questões ou esclarecimentos

Registar e verificar
o seu perfil

Preencher o nosso formulário de 
Registo para aceder ao Portal 

do Cliente. Preencha o seu perfil 
económico, carregue os docu-
mentos solicitados e verifique o 

seu perfil.

Descarregar 
plataforma e começar

Selecione o separador “Down-
loads” no menu do Trader e 

descarregue a sua plataforma 
preferida. Inicie a sua platafor-

ma e comece a negociar.

Abra uma conta live e 
financie-a.

Escolha “Open Live Account” 
(“Abrir Conta Live”) no sepa-

rador “Accounts” (“Contas”) e 
selecione uma conta. Carregue 
em “Deposits funds” (“Fundos 
de depósitos”) no separador 

“Funds” (“Fundos”) para selecio-
nar o seu método de depósito.

1 2 3

Email
support@m4markets.com

Contacte-nos
+442035197268

Visitar website
m4markets.com

Aviso de risco: Negociar CFDs envolve risco significativo de perda
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