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A estratégia Horús 2.0 opera com robôs em dupla, no
mesmo sinal de entrada temos um robô posicionado na
compra e outro na venda, isso nos dá a vantagem de lucrar
em uma tendência de alta ou de baixa.

�te material irá te conduzir no entendimento da
estratégia e na parametrização dos robôs.



Quando Temos ganho?

Sempre que o mercado tem um sentido definido, e
andar14,00 pontos em uma direção, o preço pode subir ou
cair que teremos ganho na Operação.

Como no exemplo: O robô que atuou na compra teve o stop
loss acionado na queda e o robô que atuou na venda teve o
stop gain acionado neste movimento.



Quando temos Duplo Loss?

Quando o mercado fica lateral, atingindo o stop loss de um
dos robôs e o mercado volta 14,00 pontos e atinge o stop
loss do outro robô.

Após a entrada, o mercado caiu 7,0 pontos, acionou o stop
loss do robô que estava atuando na ponta compradora e
em seguida reverteu a tendência e subiu 14,0 pontos
atingindo também o Stop do robô que atuou na venda.



Os estudos de backtest e o histórico em conta real aponta
uma taxa de acerto de 40% em cada robô, com os dois
trabalhando em conjunto temos 80% de acerto e 20% de
erro.

Se um dos robôs cair a taxa de acerto a tendência é que
aumente a taxa de acerto do outro, mantendo 80% de dias
com ganho na operação.



Dupla Hórus Padrão com 1 mini contrato
Plano SmarttB�: Lite R$99,00/mês
Capital Recomendado:R$2.000,00
Capital mínimo: R$1.000,00
Risco máximo Semanal: R$700,00
Ganho máximo Semanal: R$350,00
Resultado médio semanal esperado: R$140,00
Retorno mensal esperado: R$560,00

É importante lembrar que as projeções médias se baseiam
em resultados passados e estes não são garantia de
resultados �turos.

Plano de Ação Iniciante



Plano Pro SmarttB� R$299,00/mês

Dupla Hórus Padrão com 2 mini contratos
Capital Recomendado:R$4.000,00
Capital mínimo: R$2.000,00
Risco máximo Semanal: R$1.400,00
Ganho máximo Semanal: R$750,00
Resultado médio semanal esperado: R$280,00
Retorno mensal esperado: R$1.120,00

Dupla Ozíris com 2 mini contratos
Capital Recomendado:R$4.000,00
Capital mínimo: R$2.000,00
Risco máximo Semanal: R$1.400,00
O ganho neste modo operacional é variável pois tem a
saída pelo stop móvel, seu ponto forte é ter um p�encial
de ganho indeterminado mantendo o risco controlado.

Plano de Ação Investidor Pro



É importante informar que embora os valores de loss
máximos sejam altos em relação ao ganho médio, para
acontecer um loss máximo o mercado precisa alterar seus
padrões a ponto de um movimento que ocorre em 20% dos
sinais de entrada, acontecer em 100% das operações da
semana.
.

Embora seja possível, isso nunca ocorreu em nosso histórico.



Assinando o Plano Anua PROMOCIONAL seu custo diluído
reduz R$149,00/mês para R$66,00/mês e o valor t�al
tem um desconto de R$1.000,00 isso mesmo Mil reais de
D�CONTO, de R$1.800,00 por R$799,00.

Quero assinar o PLANO ANUAL PROMOCIONAL
de R$1.800,00 por R$799,00

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_465annual&id=465


A seguir os Parametrôs dos robôs Hórus Padrão CI/SI e
Oziris CI/SI.



Parametrôs Hórus Padrão CI (com inversão)



Parametrôs Hórus Padrão SI (sem inversão)



Parametrôs Oziris CI (com inversão)



Parametrôs Oziris SI (sem inversão)



Links de Apoio.

https://smarttbot.com/estrategias/rm-horus/
https://www.xpi.com.br/
https://smarttbot.com/estrategias/rm-horus/

