
Setup para mini índice comprado – Gráfico 5 minutos. 

Linha azul – MME de 3 períodos 

Linha vermelha – MME de 30 períodos 

Linha rosa – MME de 60 períodos 

Linha verde – MME de 200 períodos 

 

Uso do setup: 

Condição 1: Desde que a sua linha azul(3) esteja acima da linha verde(200), você poderá operar compra 

com este setup. 

Condição 2: Quando a linha azul(3) cruzar a linha rosa(60) pra cima, é sinal de compra. Para fechar o trade 

espere a linha azul(3) cruzar a linha vermelha(30) pra baixo. 

 

Condição 3: Para este setup funcionar, a linha vermelha(30) precisa estar acima da linha rosa(60) na hora 

que a  linha azul(3) cruzar a linha rosa(60) pra cima. Caso contrário não teremos referência para fechar o 

trade na linha vermelha(30), pois este já estará abaixo da rosa. 

Condição 4: Pode acontecer de as 9:00hs no início do pré-market a linha azul(3) amanhecer acima das 

outras. É possível ganhar um trade na compra e vender assim que a linha azul cruzar a linha vermelha(30) 

pra baixo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sem condições de operar comprado: Linha vermelha estando abaixo da linha rosa ou linha azul estando 

abaixo da linha verde. Sinal que é bom começar a pensar em operar vendido. 

 

Recomendação : nunca durma mantendo posição em índice. 



Qual é a lógica? 

A menor média móvel exponencial linha azul(3) é a que vai acompanhar os candles e dar os sinais de 

compra quando cruzar outras médias maiores e mais lentas.  

A média móvel exponencial maior linha verde(200) é usada para indicar período de compra se as demais 

médias permanecerem acima dela. 

As médias móveis que ficam entre estas duas são os indicativos de iniciar operação e finalizar operação. 

Ou seja. Inicia comprado quando linha azul(3) cruza linha rosa(60) pra cima e finaliza a operação antes 

quando toca outra média um pouco mais rápida que a rosa usada na compra. No caso a linha 

vermelha(30). 

 

 


