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Introdução ao Forex

O objetivo do M4Markets é oferecer, aos nossos clientes, uma experiência 
única nos mercados financeiros e disponibilizar-lhes a melhor tecnologia 
existente, o que os coloca no caminho do sucesso.

Os traders principiantes deverão iniciar a sua jornada de trading 
informando-se e aprendendo o mais que puderem. Uma sólida formação no 
trading de Forex e de CFDs é, muitas vezes, menosprezada, mas é um fator 
essencial para o sucesso!

Devido a rapidez com que tudo se passa e com a grande acessibilidade 
do trading de forex, os traders principiantes, frequentemente, “saltam” uma 
etapa muito importante: aprender e saber o fundamental. Para assegurar 
que os nossos traders irão começar a sua jornada de trading com o pé 
direito, elaborámos um e-book muito resumido e direto.

Nas páginas seguintes, iremos explicar os conceitos básicos do Forex e, caso 
seja um principiante no forex, será capaz de criar uma base sólida que lhe irá 
permitir dar os seus primeiros passos nos mercados globais.

Estamos empenhados em proporcionar-lhe uma experiência excelente no 
trading de forex e a nossa equipa de especialistas terá todo o prazer em o 
ajudar em todas as questões ou dúvidas que tiver.

INTRODUÇÃO

http://www.m4markets.com
https://secure.m4markets.com/pt/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/pt/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register


5

www.m4markets.com Demo AccountConta ao Vivo

Introdução ao Forex

O Forex, também conhecido por mercado 
cambial, é um mercado financeiro onde os 
participantes negoceiam e trocam divisas. É o 
maior mercado financeiro do mundo, e o mais 
líquido, e é significativamente maior do que o 
mercado acionista.

Num certo sentido, quer tenhamos noção disso 
ou não, todos participamos no trading de Forex. 
Por exemplo, vamos imaginar vive nos Estados 
Unidos e está a planear uma viagem à Europa e 
precisa de trocar USD por Euros; quando vai ao 
banco ou à casa de câmbios, no aeroporto, para 
trocar as moedas, na realidade está a participar 
no mercado de Forex.

Da mesma forma, quando as empresas 
realizam transações transfronteiriças 
com outras empresas mundiais, 
realizando negócios internacionais, 
têm que seguir o mesmo procedimento 
pelo que também estão a participar no 
mercado de Forex.

Em Forex, o trading é gerido 
eletronicamente num mercado de 
balcão (OTC) ou fora de bolsa, uma vez 
que não existe um mercado centralizado. 
Assim, e dito de forma simples, todas 
as transações no mercado de Forex 
são realizadas através de redes de 
computadores entre os traders e as 
instituições em todo o mundo – que 
podem ser um banco central, um hedge 
fund, um fabricante automóvel, ou o 
Sr. Manuel que está a negociar no seu 
portátil, sentado na sua cozinha ou na 
praia.

O mercado de Forex está aberto 24 horas, 5 dias por semana, e o maior nível de volatilidade 
ocorre quando os principais centros financeiros do mundo estão abertos (Londres, Nova 

Iorque, Tóquio, Frankfurt, Hong Kong, Singapura, Sidney).

O que é o Forex?

Participantes de Grande Dimensão

Transação de trader

(Compra / Venda)

Negociações entre o M4Markets

e os fornecedores de Liquidez 
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Introduction to Forex

Moedas

Tipicamente, à moeda de cada país é 
atribuído um símbolo, formado por 3 letras. 
Normalmente, as primeiras duas letras 
representam o nome do país e a terceira letra 
identifica o nome da moeda. 

No trading de forex, negociamos pares 
cambiais compostos por duas moedas, por 
exemplo – EURUSD, USDCAD, NZDUSD, etc.

Os pares cambiais de maior importância são 
os que têm o USD, à esquerda ou à direita. São 
os pares mais negociados e, normalmente, 
também são os pares mais voláteis. Em forex, 
a volatilidade é um fator importante, uma 
vez que implica oportunidades de trading/
negociação.

Para além dos pares cambiais de maior 
importância (majors), também existem outros 
dois tipos de pares: minors (menores) 
e exóticos.

Os minors são os pares cambiais formados 
pelas principais moedas para além do USD. 
Assim, embora o EURUSD e o GBPUSD sejam 
pares major, o EURGBP é um par minor, também 
conhecido por cross.

Os pares cambiais exóticos são formados por 
uma de maior importância e por uma moeda 
de países emergentes, como Singapura, Brasil, 
México, etc.

Alguns exemplos de pares exóticos são o 
USDSGD, USDZAR e USDMXN.

Normalmente, os majors e os minors têm os 
spreads mais baixos. O spread é a diferença 
entre o preço de compra (preços de oferta de 
compra) e o preço de venda (preço solicitado 
ou preço corrente), o que o torna atrativo para 
os traders de curto prazo. Normalmente, os 
exóticos têm um custo mais elevado em termos 
de spreads.
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Introdução ao Forex

Quase todos os que estão envolvidos no mercado cambial negoceiam em 
Forex. Por exemplo: Instituições, Bancos, Governos, Traders particulares (nos seus 
domicílios), Hedge Funds e Empresas Privadas.

A ideia subjacente ao trading de Forex é muito 
simples - comprar quando o preço está baixo e 
vender quando o preço está alto.
O que é semelhante a qualquer outro ativo que 
decide comprar quando os preços estão baixos e 
vender quando os preços estão altos.

Quem negoceia em Forex?

Como se negoceia 
em Forex

Disponibilidade de negociação 24 horas/5 dias
por semana
Tipicamente, baixos custos de negociação
Maior mercado financeiro, que oferece 
oportunidades muito atrativas
Acesso fácil – só precisa de um dispositivo com 
acesso à Internet
Dimensão de lotes personalizável
É possível negociar com alavancagem
Elevada Liquidez

Principais vantagens 
do trading de Forex

Governos Traders EmpresasBancos
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Introdução ao Forex

O mercado de forex está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana (6, se contarmos com 
Domingo à noite). Assim, compete-lhe a si decidir quando quer participar. No entanto, 
deverá ter em atenção que o mercado de forex é influenciado pelas principais notícias, como 
acontecimentos políticos. Decidir negociar nestas alturas pode significar que os mercados 
estão voláteis, o que faz aumentar as oportunidades, mas também os riscos.

Quando negociar em Forex?

FOREX EXEMPLO

Preço EUR/USD no mercado ABERTO: 1,21188 / 1,21190

Você especula que os preços vão subir no dia e 
decide comprar.

Para comprar 1 lote de EUR/USD, a margem exigida 
é de 100.000 EUR. No entanto, com alavancagem de 
1:100, significa apenas 100,000/100 = 1000 EUR para 
comprar 1 lote de EUR/USD.

Portanto neste exemplo, cada movimento do pip é 
igual a $ 10.

Se assumirmos que o EUR/USD sobe como você 
especulou, e o preço no fechamento do mercado: 
1,22190 / 1,22192 e você decidir fechar sua posição 
longa e vender ao mercado novamente ao preço 
atual de 1,22190, você pode espere ter um lucro de 
100 pips, que é $ 1,000.

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sessões Ásia-Pacífico

Sessões europeias

Sessões norte-americanas
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Introdução ao Forex

Tipos de Traders de Forex:

TRADERS DIÁRIOS
Os traders diários são os que procuram diversas oportunidades durante o período de 
um dia. Cada trader tem o seu estilo próprio e, normalmente, negoceiam entre 1 e 10 
oportunidades de trading/dia. Este tipo de traders diários gostam de analisar gráficos 
de períodos de 15 minutos a 1 hora e alocam, em média, 3 a 4 horas ao trading diário.

SCALPERS
Este tipo de traders gosta de negociar quando o mercado não tem muita gente e ten-
tam “roubar” alguns pips, aqui e ali, em cada negociação que realizam. A maioria dos 
scalpers gosta de negociar em condições de mercado mais lentas, por exemplo, quan-
do se desenvolve uma faixa de trading em preço. Normalmente, os scalpers gostam de 
analisar gráficos de períodos entre 1 e 15 minutos e podem alocar entre 1 e 3 horas ao 
trading diário.  Normalmente, os scalpers vão atrás da taxa de sucesso possível mais 
elevada, o mais perto possível dos 100%, uma vez que isso lhes permite arriscar mais do 
que o ganho potencial e, ainda assim, ter um rendimento bastante elevado.

SWING TRADERS
Os swing traders são aqueles que, normalmente, mantêm uma negociação durante 
alguns dias e preferem negociar em períodos entre 1 e 4 horas, embora também 
possam considerar períodos diários. A maioria dos Swing Traders considera o trading 
como uma fonte de rendimento alternativa, para além do seu emprego. Este tipo 
de traders utiliza análise técnica, mas também emprega uma análise fundamental 
(económica) A maioria dos investidores particulares pertence a esta categoria.

INVESTIDORES
Os investidores apostam mais na negociação de ações e é raro encontrá-los no 
Mundo do Forex, uma vez que, normalmente, existem custos associados à manutenção 
de posições por parte dos corretores de Forex. Este tipo de traders executa negociações 
de longo prazo, por períodos mais longos, com gráficos diários ou semanais, uma vez 
que o seu objetivo é encontrar uma tendência expressiva e navegá-la. Os investidores 
podem manter uma negociação durante vários meses até que atinja o seu objetivo de 
preço/lucro no longo prazo.

UTILIZADORES DE ROBÔS AUTOMÁTICOS
Como o próprio nome indica, este tipo de traders utiliza Robôs para negociar e, assim, 
o seu trading é executado automaticamente. Os robôs podem ser desenvolvidos 
por cada utilizador ou podem ser comprados. Os traders que utilizam robôs têm 
uma liberdade muito maior e alguns utilizam o seu tempo livre para procurar mais 
estratégias de trading que irão fazer aumentar os seus ganhos. No entanto, é 
importante salientar que o trading totalmente automático acarreta riscos.

www.m4markets.com Demo AccountConta ao Vivo
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Introdução ao Forex

Análise:

ANÁLISE TÉCNICA
Analisa padrões repetitivos no gráfico e tenta prever o resultado, com base no comportamento 
histórico do preço. Existem diversas formas de implementar uma análise técnica e é 
considerada a forma mais popular e útil de analisar oportunidades de trading.

ANÁLISE FUNDAMENTAL 
Este tipo de análise baseia-se fortemente em dados financeiros reais e, normalmente é tida 
em consideração antes de tomar uma decisão de trading. A análise fundamental inclui 
conceitos como taxas de juro, inflação, alívio quantitativo ou a situação económica de 
determinado país. Os traders tentam estimar alterações nos dados económicos para prever o 
seu impacto no preço futuro do ativo que pretendem negociar.

10
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Introdução ao Forex

PIP
Um pip pode ser descrito como uma unidade de 
medida, que reflete a variação de valor entre duas 
moedas. Nos pares cambiais de maior importância 
(majors), os pips são expressos como o quarto valor 
decimal numa cotação. Mas existe uma exceção: o 
USDJPY que tem apenas 3 casas decimais e o pip é 
expresso como o segundo decimal.

                                                                         ALAVANCAGEM
                  A alavancagem pode ser descrita como o crédito 

Os seus fundostraders de Forex, negociar posições 
maiores do que as que teriam se utilizassem 
apenas o seu próprio capital. Por outras palavras, 
é a possibilidade de controlar um maior volume 
de dinheiro, utilizando muito pouco dinheiro seu e 
pedindo emprestado o restante. Normalmente, a 
alavancagem é expressa em forma de rácio, por 
exemplo: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 etc.

Por exemplo, o seu depósito de capital inicial é de 
$1.000 e o seu corretor disponibiliza uma alavancagem 
de 1:100: isso significa que poderia negociar até 
$100.000. No entanto, é importante salientar que a   
negociação com uma alavancagem elevada tem 
riscos.

MARGEM
A Margem pode ser descrita como uma parte do 
seu saldo necessária para realizar uma negociação 
quando se utiliza alavancagem. Por exemplo, 
com uma alavancagem de 1:100, poderá controlar 
$100.000 com um depósito de $1.000. Este depósito 
de $1.000 é o requisito de margem para que possa 
utilizar alavancagem. Normalmente, a margem é 
apresentada como uma percentagem do valor total 
das posições. Por exemplo, o seu corretor poderá 
exigir uma margem de 2%, 10% ou 50%.

Termos Básicos de Forex

Para ter um bom início no mundo do Forex é importante garantir que conhece os 
conceitos básicos do trading de forex.

De seguida, apresentamos uma lista da terminologia essencial:

Os seus fundos
$1000

Alavancagem
1:500

Margem Exigida

http://www.m4markets.com
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Introdução ao Forex

MARGEM LIVRE
A margem livre é o montante que não está envolvido em qualquer negociação e que pode ser 
utilizado para assumir mais posições. Por outras palavras, a margem livre é a diferença entre 
o capital e a margem. Se as posições que abriu começarem a dar dinheiro, assim que o lucro 
aumentar irá ter mais capital, pelo que irá ter uma margem livre.

AVISO DE MARGEM
Quando a sua margem desce para um valor inferior ao nível mínimo exigido.

DIMENSÃO DO LOTE
Também conhecido como dimensão da negociação. A dimensão do lote pode ir de um lote de 
0,01 até vários lotes. 100.000 unidades de moeda é a dimensão padrão de um lote.

PREÇO DE COMPRA E PREÇO DE VENDA 
O montante que um comprador está disposto a pagar por um ativo é chamado o preço de 
compra. O preço de venda é exatamente o oposto; é o montante que um vendedor está disposto 
a receber pela venda do ativo.

SPREAD
O spread pode ser definido como a diferença de 
valor entre o preço de Compra e o preço de Venda. 
As moedas com maior liquidez são as que possuem 
um spread de compra e venda mais pequeno 
enquanto as moedas menos importantes, e usadas 
raramente, têm um spread de compra e venda 
maior.

RÁCIO DE RISCO/RECOMPENSA 
Também conhecido como RR ou RRR. O rácio entre a perda potencial e o lucro potencial que 
pode registar quando abre uma negociação.Por outras palavras, se estiver a arriscar $100 do seu 
capital (caso atinja o stop loss, irá perder $100) e tem uma recompensa potencial de $500 (caso 
a sua negociação atinja o seu nível alvo), o que lhe daria um rácio de risco/recompensa de 1 a 5.

CORRETOR
Um corretor de Forex é um individuo ou uma empresa que atua como intermediário entre os 
compradores e vende com uma comissão ou taxa. Os corretores agem como “intermediários” 
entre o trader e o mercado real.
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Introdução ao Forex

COMISSÃO
É a taxa paga ao corretor, pelos compradores e pelos vendedores, pelo serviço de comprar e 
vender um produto. Existem diferentes comissões cobradas pelos corretores e, normalmente, 
variam de acordo com os diferentes tipos de contas.

STOP LOSS 
É a perda máxima que um trader está disposto a assumir caso o preço se movimente na direção 
oposta. É utilizado como método de redução do risco, de forma a limitar a perda. Normalmente, o 
stop loss é uma ordem automática, definida na plataforma, o que significa que quando o preço 
atingir o nível de stop loss, a negociação é fechada.

TAKE PROFIT 
Tal como o nome indica, é o nível de lucro que um trader está disposto a receber para fechar a 
posição. Quando o take profit é definido, a negociação será automaticamente fechada, quando 
o preço atingir este nível pré-determinado.

GRÁFICO DE TRADING
Refere-se ao gráfico de preços que reflete o movimento do preço de um instrumento durante um 
determinado período selecionado.

ESTRATÉGIA DE TRADING
Normalmente, esta estratégia baseia-se numa análise técnica que é utilizada para ajudar os 
traders a prever a direção futura de um instrumento. As estratégias variam e podem incluir 
diferentes regras de negociação sobre como entrar e sair de uma negociação.

INDICADORES TÉCNICOS
São ferramentas técnicas que se baseiam em fórmulas matemáticas. Os indicadores são 
ferramentas muito populares entre os traders, que as utilizam para encontrar oportunidades de 
trading/negociação.

BEARISH (PESSIMISTA, COM TENDÊNCIA DE QUEDA) 
Um mercado bearish (pessimista, com tendência de queda) é o que apresenta uma queda 
do valor de um instrumento, por outras palavras, reflete uma direção negativa do preço, 
apresentando sinais de fragilidade.
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Introdução ao Forex

BULLISH (OTIMISTA, COM TENDÊNCIA DE SUBIDA)
É o oposto de um mercado bearish. Este mercado apresenta uma subida do valor do 
instrumento, exibindo sinais de solidez. Por outras palavras, reflete uma direção positiva do 
preço.

TENDÊNCIA DE QUEDA
Quando o preço de um instrumento mantém uma queda de valor (também chamado mercado 
bearish).

TENDÊNCIA DE SUBIDA
Quando o preço de um instrumento mantém uma subida do valor (também chamado 
mercado bullish).

NÍVEL DE RESISTÊNCIA
Quando o preço, repetidamente, atinge o nível mais elevado do preço, mas não o consegue 
ultrapassar, em resultado da resistência do mercado.

NÍVEL DE SUPORTE
Quando o preço, repetidamente, atinge o nível mais baixo do preço, mas não cai para um nível 
inferior a esse preço.
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Negociação com baixo 
custo

Comece a negociar com spreads a partir 
de 0,0 pips e comissões $0. Escolha uma 
das nossas contas Standard, Raw Spread 
e Premium e comece a negociar com um 
depósito mínimo de $5.

Gama Alargada de 
Métodos de Depósito

Depósitos instantâneos e levantamentos 
rápidos, junto dos maiores bancos e 
fornecedores de pagamentos em todo o 
mundo.

Variedade de 
Mercados

Negoceie pares forex, matérias-primas, 
índices e ações, em apenas um clique.

Segurança dos Fundos

Os fundos dos nossos clientes são 
colocados em contas segregadas e 
oferecemos proteção de saldo negativo.

Condições Excecionais 
de Trading

Execução ultrarrápida, sem slippage, sem 
recotações e sem rejeição de ordens.

Apoio ao Cliente Líder   
da Indústria

Suporte ao vivo, 24/5, em 10 idiomas e um 
centro de suporte de FAQs abrangente.

Porquê o M4Markets
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3 PASSOS PARA COMEÇAR A NEGOCIAR

Contacte-nos

Contacte-nos

PARA EVENTUAIS DÚVIDAS OU QUESTÕES

Registe-se e 
Verifique o seu 

Perfil

Preencha o seu perfil 
económico, faça o upload dos 

documentos necessários e 
verifique o seu perfil.

Descarregue a 
Plataforma e está 

pronto para Começar

Escolha o separador 
“Downloads”, em Trader’s Menu 

e descarregue a Plataforma 
da sua preferência.  Inicie a 
sua plataforma e comece a 

negociar.

Abra Uma Conta
 ao Vivo e Deposite 

Fundos

Escolha “Open Live Account”, no 
separador “Accounts”, e escolha 
uma conta. Clique em “Deposit 

funds”, no separador “funds” 
para selecionar o seu método 

de depósito.

1 2 3

Introdução ao Forex

Email
support@m4markets.com

Telefone
+442035197268

Visite o sítio web
m4markets.com

Aviso de Risco: O trading de CFDs implica um risco de perda significativo.
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