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Operar na reversão pode ser um ótimo caminho para lucrar nas altas e
baixas do mercado, mas como eu sempre disse, não é fácil. Dominar as
técnicas de operar na reversão leva tempo e esforço. Para ajudar adquirir isso, estou dando a você 20 Regras para ajudá-lo a pensar sobre como você inicia – e no final das contas - como ter um grande sucesso
operando nas reversões.
Regra 1: Se você tiver que olhar, não está lá.
Esqueça seu grau de conhecimento e confie em seus instintos. Os melhores operadores pulam fora do mercado se for criada uma sensação de
urgência. Respire fundo, então aja depressa antes que a oportunidade
desapareça.
Regra 2: As tendências dependem de seu período gráfico
Tenha certeza que sua operação se ajusta ao seu tempo gráfico. o movimento de preço se alinha para ciclos de tempo específico. O sucesso
depende de operar os certos.
Regra 3: O preço tem memória.
O que aconteceu com as cotações no último período a um certo nível?
São grandes as chances de ocorrer novamente (suportes e resistências).
Você deve ficar atento quando os preços retornarem a está região, campo de batalha. Um acontecimento passado pode predizer o futuro.
Regra 4: O lucro e o desconforto andam juntos
Descubra o nível que mais o assusta. Isto é o que você precisa para operar. Não se anime com uma boa posição até que você tome seu lucro
do mercado. Sabedoria do Oriente: O que a princípio traz prazer no fim
só dá dor, mas o que a princípio causa dor acaba em grande prazer.
Regra 5: Permaneça sempre separado da multidão
Negocie adiante, atrás ou ao contrário da multidão. Seja o primeiro a
estar dentro ou fora da porta de lucro. Seu trabalho é tomar o dinheiro
deles antes que eles tomem o seu. Estar preocupado com o aconselhamento de decisões é uma perda de tempo. Seu sucesso depende do infortúnio dos outros.

Regra 6: Compre no primeiro pullback de uma nova máxima. Venda no
primeiro pullback de uma nova mínima.
As tendências freqüentemente testam o último suporte e resistência antes de seguir caminho. Opere com a multidão que se atrasou na primeira vez.
Regra 7: Compre no suporte. Venda na resistência.
A tendência tem só duas escolhas quando alcança uma barreira: Continuar adiante ou ao contrário. Embarque do lado certo e comece a contar
seu dinheiro.
Regra 8: Esteja fora de pequenos movimentos.
Evite entrar em mercado lateral estreito, isto toma um terrível tempo e
tira a concentração. Aguarde-o ficar agitado e apertado e entre no rompimento.
Regra 9: Administre tempo tão eficazmente quanto o preço.
Tempo é dinheiro nos mercados. O lucro se relaciona com a quantidade
de tempo que você gasta para identificar o próximo movimento. Saiba
seu melhor período para suas operações. Atente-se a esse controle para
se tornar um sobrevivente no mercado.
Regra 10: Evite a exposição.
Eles observam você vindo, cuidado.
Regra 11: Operadores que trabalham em mercados fortes destroem suas contas em pouco tempo.
Somente de 15% a 20% do tempo o mercado trabalha em tendência
definida. O resto do tempo o mercado trabalha em um "range" estreito,
o que causa pesar nos operadores por impulso.
Regra 12: Os melhores operadores mostram a direção importante.
Observe o olho do touro. Procure por um ponto único em preço e o tempo que aponta repetidamente para uma entrada no mercado. O mercado
está tentando dizer algo a você.
Regra 13: Não confunda execução com oportunidade.
Deixe seus impulsos para o final de semana. Lindas cores e dedos rápidos não fazem carreiras bem sucedidas. Entendo que comportamento
de preços e mecânica de mercado sim. Aprenda o que um bom operador
gosta de olhar antes de apaixonar-se pelo software.

Regra 14: Controle o risco antes de buscar a recompensa.
Use seu cinto de castidade de mercado a toda hora. A atenção voltada
para lucrar é um sinal de imaturidade, enquanto que a atenção para a
perda é um sinal de experiência. Os mercados não têm nenhuma intenção de oferecer dinheiro para aqueles que não ganham.
Regra 15: Grandes perdas raramente vêm sem aviso prévio
Você não tem ninguém para culpar mas só a você mesmo. O gráfico disse para você sair, as notícias disseram para você sair e sua mãe disse
para você sair. Aprenda a visualizar dificuldades e dirigir-se com segurança somente com algumas barras de informações.
Regra 16: Touros vivem acima da média móvel de 200 dias, ursos vivem abaixo.
Você está voando com os pássaros ou nadando com os peixes? A média
móvel de 200 dias divide o mercado em dois. Touros e a cobiça vivem
acima dos 200 dias, enquanto os ursos e o medo vivem abaixo. Os vendedores se agrupam abaixo desta linha e compradores vêm para o salvamento acima dela.
Regra 17: Entre em tempos moderados, saia em tempos ferozes.
O grande movimento se esconde além dos extremos de congestão dos
preço. Não conte com a multidão agitada para seus sinais de operação.
Normalmente eles agem muitos tarde.
Regra 18: Os padrões perfeitos levam ao maior risco para o fracasso.
Quando a perfeição aparecer, procure pelos sinais de contrário.
Regra 19: As tendências raramente ligam uma moeda de dez centavos.
As reversões constroem-se devagar. Os investidores são tão teimosos
quanto mulas e tomam muito sofrimento antes de admitirem a derrota.
Regra 20: Veja a porta de saída antes de operar.
Assuma que o mercado inverterá no minuto em que você estiver ocupado. Você estará em grande dificuldade quando o caminho até a porta de
saída for muito longo. Jamais lance uma moeda na fonte e espere que
seus sonhos sejam realizados.

