
2022 foi um ano dominado pela aversão à risco dos investidores com os 
ativos de renda variável. Tal sentimento começou logo no começo com o 
início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e com a inflação disparando em 
todo o mundo.

Visando controle inflacionário, os bancos centrais precisaram subir os 
juros de forma expressiva. Nos EUA, por exemplo, aconteceu a mais 
rápida escalada de juros da história. Com isso, os ativos de mais risco, 
como o Bitcoin, passaram a ser menos atrativos para os investidores.

 Isso gerou um grande fuga de capital do mercado cripto, com o Bitcoin 
fechando o ano com uma queda de 64%.

A crise de liquidez e desconfiança envolvendo grandes fundos de 
investimentos e corretoras também abalou o mercado, fazendo com que 
os ativos se comportassem de forma inesperada, sem respeitar os 
principais conceitos técnicos. 

Dessa forma, tivemos muitas operações sendo violinadas, o que 
contribuiu para que o nosso resultado não ficasse como esperado, porém,
levando em conta toda a queda do mercado cripto, conseguimos 
gerenciar o risco e estamos com desempenho semelhante ao mercado.

As sugestões pontuais abarcadas neste relatório são fundamentadas pela análise de profissionais, contudo, não há
qualquer garantia de retorno (em razão da impossibilidade de anteciparmos o comportamento dos mercados).

Análise do Mercado

Sinais Futuros
Resultado Mensal - Dezembro 

61,85%

Trades Taxa de Acerto Resultado Bruto
dos Sinais

Resultado
Líquido

624 +15,52%+360,22%

RESUMO DO ANO 2022 - PAR USDT



As sugestões pontuais abarcadas neste relatório são fundamentadas pela análise de profissionais, contudo, não há
qualquer garantia de retorno (em razão da impossibilidade de anteciparmos o comportamento dos mercados).
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95
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35

33
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54,70%

48,88%

34,28%

60,60%

63,04%

Meses Trades Taxa de
Acerto

Resultado
Bruto Mensal

Resultado
Líquido Mensal

632,6% 54,51%

315,42% 31,53%

-314,6% -31,46%

-76,32% -7,63%

34,39% 3,75%

Observação
O Resultado Líquido considera o gerenciamento de risco realizado pela nossa equipe de 
trading, portanto, trata-se do rendimento real obtido ao seguir, fielmente, as sugestões 
trazidas pela série de Sinais Futuros. Para o cálculo do Resultado Bruto, não é 
considerado o gerenciamento de risco empregado nas operações, todas as entradas são 
feitas com 100% do capital em conta com saídas sempre no maior alvo

Histórico Completo

73 73,97% 174,17% 5,35%

61,85%

Trades Taxa de Acerto Resultado Bruto
dos Sinais

Resultado
Líquido

Resultado Acumulado do Ano

61,36%44 -70,76% -7,08%

624 +15,52%+360,22%

Sinais Futuros
Resultado Anual - 2022  

56 62,50% -71,60% -7,14%

89 66,29% -53,28% -5,33%

33 66,29% -152,40% -15,24%

45 71,10% -57,40% -5,74%


