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By MR Sandro R Santos

Createspace Independent Publishing Platform, 2016. Paperback. Condition: New. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Nesta primeira edicao da serie Forex
Trader Profissional, voce tera a base e os fundamentos para conhecer a fundo toda estrutura do
mercado Forex. Partindo das fundacoes de sua origem e os motivos por que ele existe. Voce
aprendera tudo sobre as forcas que movem esse mercado, os instrumentos, as vantagens e
desvantagens, quem sao os participantes mais importantes, os mitos que existem. Aprendera por
onde partir para realizar uma selecao criteriosa na escolha do melhor Broker para operar.
Conhecera tambem: tipos de contas e suas caracteristicas, melhores horarios de operacao para
cada tipo de instrumento existente. Conhecera tambem as principais noticias que impactam e
geram grandes movimentos. Sabera quais sao as plataformas e ferramentas que podem ser
utilizadas e os riscos envolvidos. Ou seja, apos ler este livro voce tera um profundo conhecimento
tecnico e teorico do mercado Forex, podendo sair na frente da maioria dos que entram nesse
mercado de forma nao profissional e o veem como uma maneira de gerar ganhos rapidos,
consequentemente seguindo nesse caminho acabam inevitavelmente perdendo todo seu dinheiro.
Este volume nao e sua preparacao final...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.21 MB  ][  2.21 MB  ]

ReviewsReviews

This book is great. it absolutely was writtern quite properly and beneficial. Its been written in an extremely basic way and it is merely after i finished reading
through this ebook in which basically changed me, affect the way i really believe.
-- Leopold Schm idt-- Leopold Schm idt

This published book is wonderful. It is really simplified but unexpected situations within the fi y percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ja nis Reilly-- Dr . Ja nis Reilly
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