
Espelhamento de estratégias 
no Mercado Internacional

Espelhamento de estratégias automatizadas, Trata-se 
de uma estratégia que permite a operadores – 
experientes ou novatos – participar dos mercados 
financeiros, fazendo com que suas operações sejam 
executadas por estrategistas de desenvolvedores 
experientes, com histórico consistente.

Essa forma de negociação oferece uma solução para as 
pessoas que desejam operar e investir com o objetivo de 
aumentar seu capital inicial.

Por esse motivo, o espelhamento de estratégias 
automatizadas oferece a possibilidade de selecionar as 
melhores estratégias.  





Resultados consistentes desde 2017



Disclaimer

 Investimento em CFDs não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC;

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 

Estratégias automatizadas podem implicar a perda súbita da totalidade do capital investido;

Você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à 
negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente;

Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação

– Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo;

– Implica que sejam suportados custos, comissões, impostos ou encargos;

Antes de decidir, você deve considerar cuidadosamente suas opções e apetite ao risco;

Renda variável é todo tipo de investimento que não garante nem um ganho fixo nem a devolução do total que foi 
aplicado.



Ativação Espelhamento 
Estratégia SMAM S-Cpt

Acesse:
wwww.intersites.online/ativarsmam

https://intersites.online/ativarsmam




Quando a conta na corretora foi ativada 
você recebeu um email 
Localize o e-mail com o assunto 
Sua conta MT4 ….



Localize os dados:

Obs: A senha é a 
mesma de acesso na 
corretora 













Atenção! 
Não clique ou acesse nenhum item nos 
sites que não seja indicado nas 
informações que lhe enviamos, isso pode 
causar inconsistência e por consequência 
erros que podem ocasionar prejuízos.
Caso tenha duvidas solicite mais 
informações com nosso suporte 
www.intersites.online 

http://www.intersites.online


Pronto!
BOA SORTE! (Não que você vai precisar         )

Pode fechar a janela 
Para acompanhar seu saldo acesse o site
www.fpmarkets.com 

As operações devem entrar em breve, se seu saldo não tiver nenhuma alteração e uma 
semana entre em contato conosco 
www.intersites.online

Seu saldo pode sofrer variações positivas e negativas de acordo com as operações. 

Você pode sacar seus valores a qualquer momento, mas recomendamos entrar em 
contato com o suporte para verificar as melhores janelas para não comprometer seu 
capital. 

Consulte também sobre outras estratégias com potencial de ganho e riscos diferentes 
no site 

http://www.fpmarkets.com
http://www.intersites.online


Mantenha-se informado sobre o valor 

mínimo que deve ser mantido na 

corretora, quanto maior o valor mais 

robusta sua conta e menor o risco de 

perda.

Verifique também se o valor dos 

resultados é proporcional à estratégia 

espelhada. 

 


