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   Neste módulo, vamos tratar de Probabilidade, que tem 
melhor uso em Mercados Futuros e Day Trade, mas 
também pode ser útil por Holders para aproveitar 
melhores ofertas.

Epítome e um breve conceito:

Uma breve história sobre a origem:

 O ramo que configura possibilidade é  mais comumente  chamado 
probabilística, e refere-se  a eventos que tendem à acontecer, ou seja, 
podemos pensar nela como "chances"  em um determinado espaço 
amostral(resultados possíveis)  e utilizá-la para análises de ativos, em 
prol do que for mais esperado que ocorra. Desta forma, obtem-se maior 
contole sobre suas perdas e ganhos, visto que os pares de moeda estão
 em constante volatilidade mas possuem memória e tendência.
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A princípio, a probabilidade que conhecemos veio de seis 
matemáticos, no entanto atribui-se aos algebristas italianos Pacioli, 
Cardano e Tartaglia, no século XVI, as primeiras considerações 
matemáticas acerca dos jogos e das apostas, todavia nosso
enfoque não deve estar em sua origem, mas sim, em como podemos 
utiliza-la em nosso ramo, no mercado spot ou em trades nas 
cryptomoedas.

  Não obstante, também temos os Mestres da teoria do cálculo das 
probabilidades e da análise combinatória que foram estabelecidos por 
Pascal e Fermat, que relacionaram apostas no jogo de 
dados e levantaram diversas hipóteses envolvendo possíveis 
resultados



   

Exemplos de aplicação e estatística

   Temos então, exemplos de estatística em nosso cotidiano, por exemplo 
quando lançamos um dado de seis faces, quais as chances de cair em um 
número par?
   -A resposta é simples, 3/6, ou seja, nossas chances estão em 50%, mas 
nas cryptomoedas temos uma infinidade de fatores que podem ser utilizados 
à nosso favor, à exemplo da forte volatilidade, onde levamos em 
consideração Memória e Tendência, juntamente a indicadores estatisticos 
como a Média Móvel de 200 períodos ou MM200, que se baseia ná média de 
200 Candles (Velas); que é um forte indicador que aponta a tendência da 
Crypto à ser análizada. 
  

1- E xemplo em Média Móvel:

 -Obs: Médias Móveis são configuráveis, ou seja, mais mm podem ser 
adicionadas ao gáfico e utilizadas como parâmetro de análise para aumentar 
suas chances de acertividade. MMA200:



 Temos nosso segundo exemplo, que, sendo simples e breve, e 
habitualmente, uma das primeiras coisas que o trader aprende: Suporte e 
resistência.
   Tal parâmetros, é baseado  na tendência que o gráfico possui em ter 
zonas de suporte e resistência(topos e fundos), que nada mais são, do 
que repetições, em que o par de moedas tende a bater e retrair, e na 3º ou
 4º, as chances de um rompimento são muito maiores.
   Nos exemplos à seguir, temos possíveis entradas em que o preço tocou 
na Resistência(rompendo-a) ou no suporte(subindo) repetidas vezes, 
momentos ideais para entrar comprado (long) ou apenas comprar 
normalmente no mercado spot.

2- E xemplo em Suporte e resistência:



3-Exemplo em Estocástico

   O estocástico é um exemplo em que se tem a junção de médias 
móveis exponenciais, desta forma, temos um indicador de oscilção que 
demanda demasiados cálculos acerca do aumento de chaces de 
acertividade e ainda sim, deve ser usado em conluio com outros, já que, 
embora complexo, pode não trazer precisão em certos casos, estando 
sozinho, mas muito bom para operar em tendência.



Dedicatória

   Toda educação deste módulo e de tantos outros neste site provém 
da M$C e sua equipe, recomendo fortemente que os leitores 
adquiram o curso e se inscrevam no canal do Renato Ulianov, que 
porta essas estratégias e Muito mais, além de conhecimento 
complementar e específico fornecido para iniciantes acerca de trade 
e análises formidáveis em seu canal no Youtube: Trade with Renato 
Ulianov.


