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Guia Prático do Book de Ofertas 

Serviço de Negociação Eletrônica da Bolsa de Valores



Bem vindo ao Guia Prático do

Book de Ofertas ADVFN!
Este guia foi desenvolvido para auxiliar os usuári-
os ADVFN que desejam utilizar a ferramenta Book 
de Ofertas pela primeira vez.

O Guia Prático do Book de Ofertas ADVFN abrange:
Uma introdução sobre a ferramenta Book de Ofertas.

Dicas para aproveitar ao máximo todas as informações 

disponibilizadas pela ferramenta.

Descrição completa de todas as telas da ferramenta.

1. Introdução ao Book de Ofertas

Book de Ofertas é predominantemente uma ferramenta 
desenvolvida para traders institucionais e corretores de 
valores mobiliários. Essa ferramenta é o substituto eletrônico 
do tradicional pregão viva voz das bolsas de valores.

Toda a atividade deste tipo de pregão costumava girar ao 
redor dos “promotores de negócios”, ou como eles agora 
preferem ser chamados “formadores de mercado”, que 
estabeleciam os preços de compra e venda das ações. Toda 
compra e venda de ações acontecia através dos formadores 
de mercado.

Adquirir uma ação era uma negociação concentrada nas 
mãos de um seleto grupo de pro�ssionais �nanceiros 
bastante privilegiado.

O advento do sistema eletrônico Book de Ofertas promoveu 
uma profunda mudança no mercado de bolsa de valores. 
Mais notadamente no papel exercido pelos formadores de 
mercado, que tinham se tornado um gargalo na negociação 
das ações de grande liquidez.

Nas negociações de ações de altíssima liquidez, os forma-
dores de mercado foram substituídos por telas automatiza-
das com o registro de todas as ofertas para compra e venda 
dessas ações. Esses sistemas eletrônicos eram capazes de 
receber e registrar um número praticamente ilimitado de 

ofertas e negócios com extrema velocidade.

Atualmente, os formadores de mercado ainda estão 
presentes nas bolsas de valores. Porém, seu papel e in�uên-
cia estão restritos às ações de menor liquidez.

A adoção do sistema eletrônico Book de Ofertas tornou o 
processo de compra e venda de ações muito mais transpar-
ente e muito mais líquido.

Atuando no Brasil desde 2006, a ADVFN disponibiliza a 
melhor e mais completa ferramenta de Book de Ofertas do 
mercado brasileiro.
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2. O primeiro contato com o Book de Ofertas

O Book de Ofertas lista todas as ordens de compra e venda 
de ações para você.

Ao listar essas ordens, o Book de Ofertas fornece ao investi-
dor todo o sentimento e comportamento do mercado de 
ações. Essa é a ferramenta dos sonhos para qualquer negoci-
ante de verdade: a barganha eletrônica pelo melhor preço.

O Book de Ofertas é uma ferramenta pro�ssional destinada a 
traders ativos, não podendo ser considerada, entretanto, 
uma bola de cristal...

Eventualmente, através do Book de Ofertas você será capaz 
de discernir a existência de uma pressão para uma determi-
nada direção de preços. Porém, outras vezes, será impossível 
ter esse discernimento.

Existem muitos participantes deste mercado lá fora; cada um 
com sua estratégia, estilo, motivação e objetivo.

O valor do uso de um Book de Ofertas se torna mais claro se 
você souber se realmente deseja comprar ou vender uma 
determinada ação antes de você olhar a lista com as ofertas 
de compra e venda.

Por exemplo, você decide comprar uma determinada ação; 
ordinariamente, você poderia acessar a tela de negociação 

de seu home broker e inserir a ordem de compra por um 
preço que você considera justo. No entanto, utilizando o 
Book de Ofertas e tendo acesso a todas as ordens de compra 
do mercado, você pode de�nir qual o melhor momento e o 
melhor preço para enviar sua ordem de compra.

Obviamente, você sempre pode enviar uma ordem de 
compra sem utilizar o Book de Ofertas. Porém, se você tiver 
acesso às demais ordens de compra do mercado, você pode 
melhorar as chances de sua ordem ser executada e, poten-
cialmente, comprar as ações por um preço melhor.

Com o Book de Ofertas, você também pode sentir com qual 
velocidade os negócios vêm sendo executados no mercado. 
Todos estes fatores permitem que você tome a melhor 
decisão sobre quando e como entrar ou sair do mercado.

O Book de Ofertas permite que você pense de forma mais 
dinâmica sobre como negociar no mercado. Mesmo que 
você apenas utilize essa ferramenta para calibrar seu stop 
loss.

Mais do que qualquer outra ferramenta de dados, o Book de 
Ofertas deixa o mercado muito mais transparente.
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Ofertas deixa o mercado muito mais transparente.

Esta é a principal tela da versão brasileira do Book de Ofertas da ADVFN.



3. Como funciona o Book de Ofertas

O Book de Ofertas lista todas as ordens de compra e de 
venda de determinado ativo negociado na bolsa de valores.  

As ordens de compra de determinado ativo são listadas em 
ordem decrescente de acordo com o valor, ou seja, no topo 
da lista são descritas as ordens de compra de maior valor. 
Ofertas de compra de mesmo valor são disponibilizadas de 
acordo com a ordem cronológica – da mais antiga para a 
mais atual.

As ordens de venda de determinado ativo são listadas em 
ordem crescente de acordo com o valor, ou seja, no topo da 
lista são descritas as ordens de venda de menor valor. 
Ofertas de venda de mesmo valor são disponibilizadas de 
acordo com a ordem cronológica – da mais antiga para a 
mais atual.

Toda vez que o sistema registra ordens de compra e de 
venda do mesmo valor, o negócio é executado e as ordens, 
automaticamente, são removidas das listas de oferta de 
compra e de venda deste ativo.

Oferta de compra
Melhor Oferta

Oferta de venda



Barra Superior
O último preço negociado (ULT) e o volume total negociado 
(VOL) do ativo analisado através do Book de Ofertas podem 
ser encontrados em sua Barra Superior, logo acima da Barra 
de Melhores Ofertas. Também pode apresentar a quantidade 
de notícias regulamentares de cada ativo. 

A coloração de fundo da Barra Superior varia dependendo 
da relação do preço do último negócio com o preço de 
fechamento do pregão anterior. 

Caso o preço do último negócio do ativo for superior ao seu 
preço de fechamento no último pregão, a Barra Superior 
apresentará a coloração azul. Se o preço do último negócio 
do ativo for inferior ao seu preço de fechamento no último 
pregão, a Barra Superior apresentará a coloração vermelha. 
Mas se o preço do último negócio do ativo permanecer 
inalterado em relação ao seu preço de fechamento no 
último pregão, a Barra Superior apresentará a coloração 
amarela.

O preço de último de determinado ativo é de�nido como o 
valor do último negócio realizado com esse ativo durante o 
pregão atual.

O volume total negociado de determinado ativo é de�nido 
como a quantidade total desse ativo negociado durante o 
pregão atual.

Barra superior



Melhor oferta
A faixa amarela entre a Barra Superior e a lista de ofertas de 
compra e de venda mostra as seguintes informações.

As Melhores Ofertas referem-se aos primeiros valores de 
cada lista de ofertas de compra e de venda. 

A melhor oferta de compra é a oferta de compra de valor 
mais alto. A melhor oferta de venda é a oferta de venda de 
valor mais baixo. A diferença entre o valor da melhor oferta 
de compra e o valor da melhor oferta de venda chama-se 
spread. O spread é exatamente o valor que falta para que o 
negócio seja executado.

A lista de ordens representa a espinha dorsal do mercado, 
permitindo a movimentação dos preços.

Assim que determinada ordem for executada, a mesma é 
automaticamente removida da lista e as ordens subse-
qüentes movem-se para cima para ocupar seu espaço.

A barra amarela das Melhores Ofertas apresenta:
1.Quantidade de ofertas cujo valor é a melhor oferta de compra
2. Somatório do volume das ofertas cujo valor é a melhor oferta de compra
3. Valor da melhor oferta de compra.
4. Valor da melhor oferta de venda.
5. Somatório do volume das ofertas cujo valor é a melhor oferta de venda
6. Quantidade de ofertas cujo valor é a melhor oferta de venda

1 2 3 4 5 6



Ordens de Compra
As ordens de compra são listadas no 
lado esquerdo da lista de ordens do 
Book de Ofertas. 

Quando você for vender um determina-
do ativo na bolsa de valores, você 
deveria dar uma olhada nas ofertas de 
compra do mercado para saber se 
alguém está disposto a pagar o valor 
que você deseja receber.

A lista de ordens de compra demonstra 
todos os investidores que enviaram 
ordens através de suas corretoras para 
comprar um determinado ativo. 

As ordens de compra são listadas em 
ordem decrescente de valor, ou seja, do 
maior valor para o menor valor. O maior 
valor que algum investidor aceita pagar 
pelo ativo encontra-se no topo da lista.

Cada nível de preço apresenta uma 
coloração diferente de fundo, tornando 
a visualização do que o mercado aceita 
pagar pelo ativo mais fácil.

Dentro de cada nível de preço, as 
ofertas são listadas em ordem 

cronológica crescente, ou seja, as 
ofertas mais antigas são listadas 
primeiro e, consequentemente, 
executadas primeiro quando uma 
ordem de venda de mesmo valor for 
ofertada.

Exemplo: De acordo com o Book de 
Ofertas acima, se todas as ordens de 
compra no valor de R$ 16,94 forem 
executadas, as ofertas de R$ 16,93 
serão movidas para o topo da lista, 
diminuindo o valor da melhor oferta de 
compra.

Quando determinado ativo for 
extremamente líquido, as ordens do 
outro lado do Book de Ofertas 
tenderão a perseguir os valores das 
melhores ofertas de compra e de 
venda, movendo-se para cima ou para 
baixo, tendendo sempre a manter o 
valor de spread do ativo.

No entanto, quando o spread entre os 
valores das melhores ofertas de compra 
e venda torna-se cada vez maior, é uma 
clara indicação que este ativo está 
perdendo liquidez. 

Hora Corretora      Quantidade
Preço

Oferta de compra Maior valor

Menor valor

Cada ordem listada apresenta:
Hora do envio da ordem
Nome da corretora que está fazendo a oferta
Quantidade da ordem – quantidade de ativos que o investidor deseja comprar
Preço da ordem – valor que o investidor está disposto a pagar por cada ativo



Preço
Hora

Menor valor

Maior valor

Ordens de Venda
As ordens de venda são listadas no lado 
direito da lista de ordens do Book de 
Ofertas. 

Quando você for comprar um determi-
nado ativo na bolsa de valores, você 
deveria dar uma olhada nas ofertas de 
venda do mercado para saber se 
alguém está disposto a aceitar o valor 
que você deseja pagar.

A lista das ordens de venda demonstra 
todos os investidores que enviaram 
ordens através de suas corretoras para 
vender um determinado ativo. 

As ordens de venda são listadas em 
ordem crescente de valor, ou seja, do 

menor valor para o maior valor. O 
menor valor que algum investidor 
aceita receber pelo ativo encontra-se 
no topo da lista.

Cada nível de preço apresenta uma 
coloração diferente de fundo, tornando 
a visualização do que o mercado aceita 
receber pelo ativo mais fácil.

Dentro de cada nível de preço, as 
ofertas são listadas em ordem 
cronológica crescente, ou seja, as 
ofertas mais antigas são listadas 
primeiro e, consequentemente, 
executadas primeiro quando uma 
ordem de compra de mesmo valor for 
ofertada.

Corretora
Tamanho

Cada ordem listada apresenta:
Preço da ordem – valor que o investidor está disposto a vender por cada ativo
Quantidade da ordem – quantidade de ativos que o investidor deseja vender
Nome da corretora que está fazendo a oferta
Hora do envio da ordem



As Cores do Book de Ofertas
Coloração de fundo verde
Uma ordem de compra ou de venda no 
Book de Ofertas pode apresentar a 
coloração de fundo verde em duas 
ocasiões:
Quando o valor dessa ordem aparece 
no Book de Ofertas pela primeira vez; 
Quando o preço da ordem for aumentado.

Coloração de fundo vermelha
Uma ordem de compra ou de venda no 
Book de Ofertas pode apresentar a 
coloração de fundo vermelha em duas 
ocasiões:
Quando essa ordem for deletada do 
Book de Ofertas;
Quando o preço da ordem for diminuído.

Coloração de fundo amarela
Uma ordem de compra ou de venda no 
Book de Ofertas pode apresentar a 
coloração de fundo amarela em uma 
ocasião:
Quando o volume dessa ordem for 
diminuído.

Se o preço ou o volume de uma ordem 
for aumentado, essa ordem será 

deletada e reinserida no Book de 
Ofertas.  Quando a ordem é reinserida, 
seu horário será atualizado e a mesma 
ocupará a banda de preço compatível 
com seu novo valor. Tal medida impede 
que os investidores mantenham no 
Book de Ofertas diversas ordens 
pequenas com o intuito de assegura-
rem as melhores posições de compra.

Se o preço de uma ordem for diminuído, essa 
ordem também será deletada e reinserida no 
Book de Ofertas.  Quando a ordem é reinseri-
da, também terá seu horário atualizado e a 
mesma ocupará a banda de preço compatível 
com seu novo valor.

Se o volume de uma ordem for diminuído, 
essa ordem não será deletada e reinserida no 
Book de Ofertas, portanto seu horário não 
será atualizado.

Todas as mudanças nos preços e volumes das 
ordens inseridas e deletadas do livro de 
ofertas podem ser acompanhadas pela função 
Fluxo do Book de Ofertas ADVFN, Poderá 
acompanhar melhor essa ferramenta na 
descrição das abas do Book de Ofertas.



Considerações sobre o Book de Ofertas
A diversidade de técnicas de negociação é tão abrangente 
quanto o número de negociantes espalhados pelo mercado! 
O Book de Ofertas re�ete isso...

Considere essa a�rmação...
“Se a demanda por determinado ativo é alta e muitas pessoas 
estão comprando esse ativo, é natural que sua cotação suba!”

Portanto...
“Se uma grande quantidade de pessoas começam a vender 
esse determinado ativo, seus preços automaticamente cairão!”

Mas espere...
“Para cada venda deve haver obrigatoriamente alguém para 
vender o ativo e alguém para comprá-lo, permitindo que a 
venda se concretize, não é mesmo?”

Então...
“Uma grande quantidade de vendas 
signi�ca uma grande quantidade de 
compras.”

O que levanta a questão...
Por que eles estão comprando um ativo 
cujo preço de mercado está caindo?

O preço de um ativo caindo no mercado 
pode signi�car uma boa oportunidade de 
compra. Uma demanda por ativos baratos 
não necessariamente signi�ca algo 
negativo. Lembre-se do que Dan Ackroyd 
disse para Eddie Murphy no �lme Trading 
Places (Trocando As Bolas):

“Compre na baixa e venda na alta!”



Sumário

Régua de
Cores

Entendendo as abas dentro do book de ofertas
Profundidade do Mercado é o termo utilizado para descrev-
er o preço, o volume e o número de ordens que você tem 
acesso. O Book de Ofertas ADVFN disponibiliza uma série de 
ferramentas de dados que permite que você lide facilmente 
com todas essas informações. Seguem as descrições das 
abas dentro do Book de Ofertas.

Sumário
Condensa todas as ordens de uma determinada faixa de 
preço em uma única linha. No sumário não aparece o nome 
da corretora que está fazendo a oferta, pois pode existir mais 
de uma oferta do mesmo valor vindo de corretoras difer-
entes.

Essa linha apresenta:
O horário da última ordem da faixa de preço
A quantidade total de ordens com a mesma faixa de preço
A quantidade total de ações ofertadas por todas as ordens 
da faixa de preço
O valor da faixa de preço

As cores de fundo representam:
Verde signi�ca novo nível de preço
Azul signi�ca aumento no nível de preço
Vermelho signi�ca diminuição no nível de preço

Régua de cores
Representa o volume de cada nível de preços descrito no 
Book de Ofertas. O tamanho da cor está relacionando ao 
volume total somando as ofertas de mesmo valor. As cores 
são grupadas de acordo com o valor da oferta. Ofertas do 
mesmo valor aparecem dentro do mesmo grupo de cor 
apenas para facilitar a visualização do Book

Nesse exemplo do 
ativo PETR4 na opção 
Sumário, tem 11 
ordens de compra 
totalizando um 
volume de 11.000 
papéis com o mesmo 
valor de R$ 18,43  



A Profundidade do Mercado pode ser enganosa!
Existem dois menus verticais logo acima da barra Melhores 
Ofertas. Esses menus controlam o quanto das ordens totais 
de seu Book de Oferta deve ser disponibilizado pela ferra-
menta, e o quanto dessas ordens deve ser utilizado para a 
elaboração do Painel de Estatísticas.

A quantidade inicial de ordens disponível para visualização e 
cálculo de estatísticas é 100% (Tudo). O menu vertical 
permite que você selecione visualizar também 1%, 2%, 5%, 
10%, 15% ou 50% de todas ordens do Book de Ofertas.

Alguns preços de ordens antigas ainda 
presentes no Book de Ofertas podem estar tão 
fora da realidade do mercado que podem gerar 
grandes erros estatísticos nos cálculos executa-
dos pela ferramenta.

Estatísticas
Este é o Painel de Estatísticas com todas as ordens 
selecionadas:
Numero de ofertas: Total de ofertas no book
Volume de Títulos: Soma de todas as quantidades 
de ofertas no book
Volume médio: Volume de títulos dividido pelo 
número de ofertas
Idade média: Tempo médio que uma oferta 
permanece no Book de ofertas
Preço Méd/Vol: Calcula o Preço X Volume de cada 
oferta, pelo volume total gerando o Preço Médio.

Como pode comprovar acima, existem muito mais 
ordens de venda do que de compra.

Agora a mesma análise estatística utilizando apenas 
1% dos dados disponíveis para o ativo. Esse 1% em 
questão refere-se ao 1% de dados mais próximos 
das Melhores Ofertas.

Comparando os dois painéis, com apenas 1% dos 
dados disponíveis, existem muito mais ordens de 
compra e volume do que ordens de venda.



Altos Volumes de Ordens
de Compra longe do Spread

Altos Volumes de Ordens
de Venda longe do SpreadOrdens de Compra

Ordens
de venda

Spread

Histograma
O Histograma é uma ferramenta bastante útil capaz de 
prover uma visão geral da profundidade do Book de Ofertas, 
uma vez que descreve o volume total das ofertas de deter-
minado ativo em uma simples barra grá�ca. Ele mostra o 
volume (eixo-Y) em cada preço (eixo-X). 

Importante: O Histograma do Book de Ofertas ADVFN utiliza 
para o cálculo de sua barra grá�ca o percentual de volume 
de ofertas selecionadas através dos dois menus verticais 
localizados logo acima da barra As Melhores Ofertas.

O exemplo anterior mostra um Histograma com 5% de todas 
as ordens do Book de Ofertas. Como você pode perceber, há 
alguns picos de alto volume bastante distantes do Spread. É 
possível que esses picos de alto volume sejam ordens que 
estão tentando alcançar os picos de preço.

Veri�que seus grá�cos: essas ordens podem estar localizadas 
sobre zonas de suporte e resistência. Zonas de suporte e 
resistência são níveis de preços onde o preço de determina-
do ativo provavelmente mudará de direção.



Grá�co
O grá�co permite ter uma rápida visualização do ativo, 
proporcionando uma visão mais abrangente de sua nego-
ciação durante o pregão.

Tickscope
Com essa ferramenta consegue visualizar a relação entre 
Oferta de Compra, Oferta de Venda, Negócios e Volume.

A linha formada pelos quadrados brancos e vermelhos 
mostra as ofertas. O quadrado branco signi�ca que não 
houve negócio. Quando um negócio é realizado, o quadrado 

aparece na cor vermelha. O preenchimento roxo em cima ou 
embaixo da linha (quadrados brancos e vermelhos) repre-
senta o spread entre a força compradora e a força vendedo-
ra. Portanto se o preenchimento roxo estiver acima da linha 
de negócios, signi�ca a força da oferta de compra e se o 
preenchimento roxo estiver na parte de baixo, representa a 
força da oferta de venda. A barra amarela representa o 
volume, portanto quanto maior a barra, maior o volume.

Cotação
Nessa aba pode veri�car as informações detalhadas sobre o 
ativo.

Hora: informa o horário atual
ULT: Último negócio realizado
ABE: Valor de abertura
Max: Maximo valor negociado
Min: Mínimo valor negociado
Neg Max: Máxima negociação
Neg Min: Mínima negociação
VABANT: Hora do último negócio realizado
Méd: Valor do preço médio (OFC + OFV dividido por 2)
NEG: Quantidade de Negócios realizados
Spread: diferença entre o preço de compra (procura) e 
venda (oferta) de uma ação
Spread %: variação percentual entre o preço de compra e 
venda de uma ação



Leilões
Os leilões são mecanismos de proteção das bolsas de 
valores, protegendo-as de diversos tipos de falhas técnicas, 
movimentos de preços descontrolados e tentativas de 
fraude e manipulação do mercado.

Com o intuito de prevenir grandes distorções nas ordens de 
compra e de venda dos ativos, as bolsas de valores execu-
tam obrigatoriamente dois leilões por dia: um logo antes da 
abertura do mercado, e outro logo após seu fechamento. 
Esses leilões estabelecem um preço de abertura e um preço 
de fechamento para cada ativo negociado na bolsa de 
valores. 

Leilões extraordinários também podem ser realizados 
durante o pregão. Tais leilões ocorrem quando há a necessi-
dade de restabelecer o equilíbrio no preço de determinado 
ativo que, por motivos diversos, pode ter fugido de controle.

Os leilões não são utilizados apenas para proteger, individ-
ualmente, os preços dos ativos. Cumulativamente, os leilões 
também auxiliam na proteção de todo o mercado. 

Após a introdução dos leilões, eventos como a Segunda-Fei-
ra Negra, em 19 de Outubro de 1987, di�cilmente ocorrerão 
novamente. Nesse dia, bilhões de dólares foram extirpados 
dos mercados �nanceiros ao redor do mundo. Os sistemas 

de negociação automáticos foram os principais culpados 
pelo desastre �nanceiro; primeiro por super-in�arem os 
preços das ações, depois por tê-los jogado abismo abaixo.

Existem dois gatilhos para a ocorrência de um leilão durante 
o pregão:

Se o preço de determinado ativo oscilar mais que 10% em 
relação ao preço estabelecido no último leilão.
Se o preço da segunda melhor ordem de compra ou de 
venda de um determinado for mais que 5% maior que o 
valor de seu último negócio executado.

Quando um leilão é ativado, a realização de negócios é 
suspensa, e as ordens de compra e de venda no Book de 
Ofertas passam apresentar uma coloração de fundo amarela. 
Os valores de cada ordem desaparecem sendo substituídos 
pelas letras MKT (ordens de mercado).

Ordens de mercado não possuem um preço estipulado, 
sendo apenas ordens que desejam ser executadas, seja pelo 
preço que for. 

Muitas dessas ordens são enviadas por instituições. As institu-
ições utilizam os leilões para evitar que sua presença no horário 
regular de negociação das bolsas de valores possa gerar defor-
mações no preço de mercado de determinado ativo.



Uma vez que as ordens de mercado 
estão disponíveis no topo do Book de 
Ofertas, podemos presumir que os 
preços das ordens de compra e de 
venda de ativos podem se cruzar. Sob 
condições normais de mercado, tal 
condição seria impossível: uma oferta 
de compra mais alta do que uma oferta 
de venda, imediatamente seria 
executada.

Para ocorrer um leilão, é essencial que 
os preços se cruzem



A questão principal é por quê?
Por que algum investidor enviaria ordens de venda tão 
altas e ordens de compra tão baixas?
Por que não listar simplesmente as compras e as vendas?

“

“

É claro que eles não esperam que suas ordens apareçam na 
lista com esses preços. As ordens com níveis irreais de preços 
enviadas por eles buscavam colocá-los no topo da lista. Eles 
tentam assegurar que suas ordens serão �nalmente executa-
das, “sem cruzamento de preços”, logo quando o leilão se 
encerrar.

Existem 3 conceitos básicos que precisam ser entendidos:

O período de duração de um leilão, que pode ser de 5 – 15 
minutos, apenas existe para permitir que o Book de Ofertas 
seja preenchido com as ordens MKT e as ordens limite 
A função do leilão consiste em encontrar um preço sem 
cruzamento, de modo que o mais alto volume de ativos 
possa ser executado.
O preço relacionado a uma ordem limitada é apenas isso, o 
limite. Por exemplo, uma ordem limitada de compra de um 
ativo a R$ 0,10 permite a execução de qualquer negócio 
abaixo desse valor (ex: R$ 0,03, R$ 0,07, R$ 0,62479). 

O leilão busca encontrar um preço sem cruzamento no Book 
de Ofertas.

O leilão de�ne o preço sem cruzamento baseando-se no 
nível de preço capaz de realizar negócios com o maior 
volume possível de ações.

O volume total de ordens MKT e seu lado no Book de Ofertas 
podem in�uenciar na escolha do preço sem cruzamento.



Exemplo 1: o valor de R$ 0,97 torna-se o preço sem cruza-
mento.

Por que R$ 0,97? Porque a última ordem de venda MKT no 
Book de Ofertas possuía um volume de 300 ações. Esse 
volume é grande o su�ciente para executar todas as ordens 
de compra acima de R$0,97 listadas no lado das ordens de 
compra.

O volume da ordem de venda MKT também é grande o 
su�ciente para executar metade do volume da ordem de 
compra de R$ 0,97, mantendo ainda no Book de Ofertas, um 
saldo de volume remanescente de 50 ações para essa 
ordem.

As ordens de compra MKT e as ordens limitadas a R$ 0,99, R$ 
0,98 e R$ 0,97 foram todas executadas à R$ 0,97.

Nesse caso, as ordens limitadas a R$ 0,99 e a R$ 0,98 foram 
executadas em uma melhor condição que a exigida por 
aqueles que enviaram essas ordens. Essas ordens foram 
executadas por um preço inferior ao limite estabelecido.

O negócio sem cruzamento é então registrado com o preço 
de R$ 0,97 e um volume de 300 ações.

As demais ordens que não foram totalmente ou parcial-
mente executadas a partir do leilão agora preencherão o 
Book de Ofertas, permitindo que a negociação recomece (a 
menos que este seja o leilão de fechamento do mercado, 
que de�nirá o preço de fechamento do pregão do dia).

Exemplo 2: o valor de R$ 102 torna-se o preço sem cruza-
mento.



Por que R$ 102? Porque a ordem de venda limitada com 
volume de 250 ações permite o cruzamento com o maior 
volume de ações na lista de ordens de compra do Book de 
Ofertas.

A ordem de venda MKT e as ordens de venda de R$ 100 e de 
R$ 101 são su�cientes para cobrir o volume total da ordem 
de compra a R$ 104. 200 das 250 ações da ordem de venda 
de R$ 102 são utilizados para executar as ordens de compra 
a R$ 102 e R$ 103, restando ainda 50 ações a serem executa-
das na ordem de venda a R$ 102.

As demais ordens que não foram totalmente ou parcial-
mente executadas a partir do leilão agora preencherão o 
Book de Ofertas, permitindo que a negociação recomece (a 
menos que este seja o leilão de fechamento do mercado, 
que de�nirá o preço de fechamento do pregão do dia).

Na vida real, os leilões lidam com uma quantidade de 
valores e volumes de ações muito maiores do que os utiliza-
dos em nossos exemplos. 

Para ajudá-lo a acompanhar o que realmente está aconte-
cendo durante os leilões da bolsa de valores, a ADVFN 
desenvolveu um painel de acompanhamento de Leilões.



Índices
Essa aba proporciona uma visão geral do mercado interna-
cional, reúne os principais índices mundiais com infor-
mações sobre o ultimo valor (ULT) e a variação por pontos 
em relação ao fechamento (VAB)

Notícias
Notícias regulamentares da Bovespa e de outras fontes 
sobre mercado �nanceiro

Fluxo
A função Fluxo do Book de Ofertas atualiza as alterações no 
volume e no preço das ordens que ocorreram nos últimos 1, 
5, 10, 15, 30 e 60 minutos.

Coluna 1 min: Informações sobre o que aconteceu no book 
no último minuto. Se desejar aumentar o período, basta 
clicar no quadrado 1 min.
Coluna de compra: mostra tudo relacionado às ofertas de 
compra
Coluna de venda: mostra tudo relacionado à oferta de venda
Coluna Pontos: é a diferença entre compra e venda
Linha Inserir: todas as ofertas inseridas no book no período 
escolhido
Linha Deletar:  todas as ofertas canceladas no book no 
período escolhido

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.



Interpretando os dados do Book de Ofertas
Talvez o mais desejado e requisitado tipo de indicador deve 
ser um capaz de identi�car o primeiro momento de uma 
mudança signi�cante na direção da cotação dos preços de 
determinado ativo. 

Contexto é tudo!
Você sempre deve procurar o ativo certo na hora certa.

A grande maioria das blue chips – ações mais líquidas da bolsa 
de valores – varia frequentemente em uma banda de preços 
bastante estreita. O grá�co abaixo é um indicativo da variação 
de preços da maioria dos ativos negociados no mercado. O 
preço do ativo �utua dentro de banda de preços de apenas R$ 
0,02. A variação da cotação desse ativo é bastante caótica e 

muito difícil de prever uma direção de movimentação futura.
Para utilizar o Book de Ofertas para tentar predizer uma 
potencial mudança de direção dos preços, você precisará 
identi�car um ativo extremamente volátil, ou identi�car em 
quais momentos determinado ativo costuma apresentar 
sinais de alta volatilidade. Exemplo: split de ações, datas de 
ex-dividendo, datas de eventos cruciais para o futuro da 
empresa.

Uma mudança crucial na direção dos preços de um ativo 
normalmente é identi�cada por um forte aumento no 
volume total de negócios e por um aumento considerável 
do número de ordens de compra ou de venda do ativo.

Algumas suposições sobre o Book de Ofertas

Ordens de compra

Todas as ordens de compra de um determinado ativo foram 
enviadas por investidores que desejam abrir posição no 
mercado, comprando esse ativo a um preço especí�co. 

Esses investidores desejam gastar o mínimo possível para 
atingirem seus objetivos. Eles poderiam perfeitamente 
comprar esses ativos simplesmente pagando o que os 
vendedores estão pedindo pelo ativo, mas eles sempre 
tentarão pagar um preço mais baixo do que os vendedores 
estão oferecendo.

Ordens de venda

Todas as ordens de venda de um determinado ativo foram 
enviadas por investidores que desejam fechar posição no 
mercado, vendendo esse ativo a um preço especí�co. 

Esses investidores desejam receber o maior valor possível 
para atingirem seus objetivos. Eles poderiam perfeitamente 
vender esses ativos simplesmente pagando o que os com-
pradores estão oferecendo pelo ativo, mas eles sempre 
tentarão receber um preço mais alto do que os compradores 
estão oferecendo.

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.



Talvez o mais desejado e requisitado tipo de indicador deve 
ser um capaz de identi�car o primeiro momento de uma 
mudança signi�cante na direção da cotação dos preços de 
determinado ativo. 

Contexto é tudo!
Você sempre deve procurar o ativo certo na hora certa.

A grande maioria das blue chips – ações mais líquidas da bolsa 
de valores – varia frequentemente em uma banda de preços 
bastante estreita. O grá�co abaixo é um indicativo da variação 
de preços da maioria dos ativos negociados no mercado. O 
preço do ativo �utua dentro de banda de preços de apenas R$ 
0,02. A variação da cotação desse ativo é bastante caótica e 

muito difícil de prever uma direção de movimentação futura.
Para utilizar o Book de Ofertas para tentar predizer uma 
potencial mudança de direção dos preços, você precisará 
identi�car um ativo extremamente volátil, ou identi�car em 
quais momentos determinado ativo costuma apresentar 
sinais de alta volatilidade. Exemplo: split de ações, datas de 
ex-dividendo, datas de eventos cruciais para o futuro da 
empresa.

Uma mudança crucial na direção dos preços de um ativo 
normalmente é identi�cada por um forte aumento no 
volume total de negócios e por um aumento considerável 
do número de ordens de compra ou de venda do ativo.

Algumas suposições sobre o Book de Ofertas

Ordens de compra

Todas as ordens de compra de um determinado ativo foram 
enviadas por investidores que desejam abrir posição no 
mercado, comprando esse ativo a um preço especí�co. 

Esses investidores desejam gastar o mínimo possível para 
atingirem seus objetivos. Eles poderiam perfeitamente 
comprar esses ativos simplesmente pagando o que os 
vendedores estão pedindo pelo ativo, mas eles sempre 
tentarão pagar um preço mais baixo do que os vendedores 
estão oferecendo.

Ordens de venda

Todas as ordens de venda de um determinado ativo foram 
enviadas por investidores que desejam fechar posição no 
mercado, vendendo esse ativo a um preço especí�co. 

Esses investidores desejam receber o maior valor possível 
para atingirem seus objetivos. Eles poderiam perfeitamente 
vender esses ativos simplesmente pagando o que os com-
pradores estão oferecendo pelo ativo, mas eles sempre 
tentarão receber um preço mais alto do que os compradores 
estão oferecendo.

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.



Interpretando sinais de pressão no Book de Ofertas
Lembre-se! Sinais de pressão no Book de Ofertas podem 
signi�car tendência de mudança na direção dos preços de 
determinado ativo.

O preço da cotação de determinado ativo tenderá a cair 
quando existir...

Baixo volume de ordens de compra
+

Grande volume de ordens de venda
+

Preço das ordens bem próximos às Melhores Ofertas

Nesse caso, existe uma grande possibilidade de todas as 
ordens de compra serem executadas rapidamente, diminu-
indo mais ainda a pressão compradora e aumentando a 
pressão vendedora. 

Quanto menor for o preço das ofertas de compra de deter-
minado ativo, maior será a tendência da cotação desse ativo 
continuar caindo.

Por outro lado, di�cilmente a cotação desse ativo continuará 
a subir, pois uma grande quantidade de ofertas de venda 
sem compradores su�cientes diminuirão a demanda pelo 
ativo e farão com que seu preço caia.

O preço da cotação de determinado ativo tenderá a subir 
quando...

Grande volume de ordens de compra
+

Baixo volume de ordens de venda
+

Preço das ordens bem próximo às Melhores Ofertas

Nesse caso, existe uma grande possibilidade de todas as 
ordens de venda serem executadas rapidamente, diminuin-
do mais ainda a pressão vendedora e aumentando a pressão 
compradora. 

Quanto maior for o preço das ofertas de venda de determi-
nado ativo, maior será a tendência da cotação desse ativo 
continuar subindo.

Por outro lado, di�cilmente a cotação desse ativo voltará a 
cair, pois uma grande quantidade de ofertas de compra sem 
vendedores su�cientes aumentarão a demanda pelo ativo e 
farão com que seu preço suba.

Veja o que realmente está no Book de Ofertas! Não �que 
cego pelo que você deseja enxergar!

Será que o seu timing está correto?

Você acessa a tela do Book de Ofertas 
e a mensagem é bem clara:
O preço do ativo deve cair...

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.



Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.



Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.

Ordens Iceberg

Um iceberg possui apenas um oitavo de sua massa total 
acima da superfície d’água: a maior parte permanece 
submersa. As Ordens Iceberg, assim como os gélidos blocos 
de gelo, não revelam o tamanho original da ordem no Book 
de Ofertas.

Uma Ordem Iceberg contém, originalmente, um grande 
volume de ativos, mas apenas demonstra uma pequena 
quantidade desses ativos no Book de Ofertas.

Quando uma Ordem Iceberg é parcialmente executada, sua 
data é atualizada e a ordem retorna para o �m da �la de 
ordens de mesmo nível de preço, aguardando por novas 
execuções. Este movimento perdura até que o volume total 
da ordem seja completamente executado.

O limite para o número total de ativos presentes em uma 
mesma Ordem Iceberg é estabelecido pela bolsa de valores. 
Por serem atualizadas a cada execução parcial de seu 
volume, retornando para o �nal da �la de sua faixa de nível 
de preço, essas ordens podem causar inesperadas barreiras 
para o movimento dos preços do ativo, criando zonas de 
suporte e resistência.

As Ordens Iceberg podem permanecer listadas no Book de 
Oferta durante todo o pregão, sem permitir a variação do 
preço do ativo.



Level 3 Montage

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.

Tradicionalmente, os ativos listados em uma determinada 
bolsa de valores apenas podem ser negociados nos merca-
dos dessa bolsa. Porém, ocasionalmente, algumas empresas 
listam seus ativos em mais de uma bolsa de valores. Mesmo 
assim, o investidor não pode comprar o ativo em uma bolsa 
e vendê-lo em outra. 

No entanto, com o advento da ferramenta Facilitadora de 
Negócios Multilateral (MTF, na sigla em inglês), este tipo de 
impedimento pode estar com os dias contados. As ferramen-
tas MTFs permitem a negociação de ativos listados em 
diversas bolsas de valores. O sonho de poder comprar um 
ativo em uma bolsa de valores e vendê-lo em outra agora 
pode ser realizado. Estima-se que cerca de 40% das ações 
atualmente listadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE) 
podem ser negociadas em outras bolsas de valores. Todos os 
negócios realizados através dos MTFs devem ser transpar-
entes e publicados em tempo real, salvo exceções especí�cas. 

Para que um investidor possa negociar o mesmo ativo em 
diferentes bolsas de valores, sua corretora de valores 
mobiliários deve ter acesso a uma ferramenta MTF, permitin-
do que você tenha acesso às melhores ofertas de compra e 
venda para determinado ativo. Nem todas as corretoras 
disponibilizam para seus clientes esse tipo de ferramenta.

O Book de Ofertas ADVFN está totalmente preparado para 
listar todas as ofertas de compra e venda de determinado 
ativo espalhadas em diversas bolsas de valores. 

Basta acionar a função Level 3 Montage de seu Book de 
Ofertas para que todas as ofertas registradas nas diversas 
bolsas de valores entrelaçadas pelos MTFs apareçam nas 
listas de ordens de compra e de venda do ativo.  

Você pode ligar ou desligar a ferramenta Level 3 Montage 
através do pequeno box no canto superior direito da tela do 
Book de Ofertas. 

Assim que as corretoras de valores brasileiras e a BM&F-
Bovespa adotarem as ferramentas MTFs, você prontam-
ente terá acesso no Book de Ofertas ADVFN a todas as 
ordens de compra e de venda de um determinado ativo 
enviadas de diferentes bolsas de valores. 

Você pode imaginar comprar ações da Petrobrás no 
mercado Bovespa e vendê-lo na Bolsa de Valores de Nova 
Iorque, onde as ações da Petrobrás também estão lista-
das? E o oposto, já imaginou poder comprar ações da 
Apple diretamente de seu home broker? 

Essa realidade está bem próxima e a ADVFN já está 
pronta para recebê-la...
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Guia Prático do Book de Ofertas 

Mas...

O Book de Ofertas pode estar em um processo de reti�-
cação...

Será mesmo que o preço já caiu?

Tenha certeza de que você está certo!
Você pode pensar que pode ter encontrado um bom sinal, 
mas será que os volumes das ordens são realmente grandes 
o su�ciente?

Lembre-se sempre de:

Analisar a tela do Book de Ofertas
Olhar o número total de negócios
Checar os volumes históricos através dos grá�cos

Veri�que se os volumes das ordens realmente representam 
um obstáculo genuíno para uma mudança crucial da direção 
dos preços do ativo.

A ADVFN incluiu diversas ferramentas grá�cas e estatísticas 
na tela do Book de Ofertas. Essas ferramentas auxiliam o 
investidor a executar suas pesquisas, diminuindo a necessi-
dade de mudanças de páginas, mantendo sua tela do Book 
de Ofertas sempre aberta.

O que o Book de Ofertas não diz pra você?

Existem algumas coisas que o Book de Ofertas não consegue 
dizer a você:

O volume de negócios que atingem as Melhores Ofertas sem 
terem tempo de aparecer no Book de Ofertas. 

Algumas ordens são enviadas para o Book de Ofertas, mas 
não têm tempo de serem listadas, pois são imediatamente 
executadas logo após terem sido enviadas.
Ordens que são parcialmente ou completamente escondi-
das da tela do Book de Ofertas.

Mesmo assim, ao de começar a utilizar o Book de Ofertas, 
você pode começar a sentir essas ocorrências simplesmente 
por entender como a ferramenta se comporta.


