
COMO UTILIZAR OS NOVOS RECURSOS PARA TAPE READING E MARKET PROFILE NO 

GRÁFICO DO TRYD 

 

Ao longo do desenvolvimento da versão 5 do Tryd, recebemos muitos pedidos de usuários 

relacionados  as funcionalidades gráficas para Tape Reading e Market Profile.  

Através de pesquisas, percebemos que esses recursos são bastante difundidos em plataformas 

de outros países.  

Por esses motivos, investimos bastante nos recursos que falaremos a seguir:  

Clusters: 

Os clusters representam o  volume de agressão na compra e venda, de cada  nível de 

preço de uma candle. Segue um exemplo: 

  Gráfico com clusters ativados( método de visualização 1) 

      

  



   Gráfico com clusters ativados ( método de visualização 2 )  

 

 

 

  



 Gráfico com clusters ativados ( método de visualização 3 – somente saldo )  

 

 

Exemplos dos atalhos para acesso rápido aos gráficos acima: 

 

- Gráficos de Ticks => digitar 144T + Enter 

- Gráfico Renko => digitar4R + Enter 

- Gráfico Range =>  digitar4N + Enter 

- Gráfico Volume => digitar 1000V + Enter 

- Gráfico Volume Agressor => digitar 1000A + Enter 

- Gráfico Variação => digitar 4P + Enter 

 

  



 

Totalizadores ( Footprints ): 

Os totalizadores  representam dados computados com base nas agressões 

compradoras e vendedoras dos clusters. Se ativados, aparecem na parte de baixo do 

gráfico, próximo a escala de tempo: 

  Exemplo dos Totalizadores configurado com duas informações 

 

 

O usuário consegue configurar as cores compradoras, vendedoras e neutras dos 

totalizares. A partir dessa configuração, o tom das cores muda conforme os valores 

computados. 

 

Existem outros dados que são computados pelo Tryd e podem ser visualizados nos 

totalizadores  do gráfico. As opções atuais disponíveis são: 

    

 

 Planejamos adicionar mais informações nas próximas  versões do Tryd.  

 

  



Identificação de padrões nos clusters: 

Os clusters também disponibilizam alguns mecanismos de “reconhecimento de 

padrões”, que facilitam a identificação de algumas informações importantes contidas 

na agressão compradora / vendedora. Esses mecanismos são: 

   

a) Indicador de última agressão: 

 

 Identifica com uma seta o nível de preço que sofreu a última agressão.  

  



 

b) Destacar lado vencedor: 

 

 Coloca a fonte em negrito do lado que agrediu mais naquela candle.  

 

c) Destacar quantidades a partir de....: 

 

 Sublinha as quantidades quando superiores ao valor configurado. 

 

  



d) Destacar maior nível: 

 

 

Coloca um box em volta do nível de preço de maior volume ( no exemplo acima, o box 

amarelo ). 

 

  



e) Desequilíbrio de Volume 

 

Colore a cor da fonte das agressões, caso atendam ao percentual de desequilíbrio 

configurado. 

   
 

No exemplo acima, quando o desequilíbrio ocorre a favor da venda, a fonte da 

agressão fica rosa. Quando ocorre a favor da compra, fica verde. 

 

A leitura do desequilíbrio de volume sempre é feita comparando na diagonal, a 

agressão vendedora X a agressão compradora do nível de preço acima: 

 

     

  



Indicadores de Agressão: 

Além dos clusters, footprints e padrões, o Tryd 5 disponibiliza os seguintes indicadores 

de agressão: 

 

a) Força de Agressão: 

 

 
 

Apresenta graficamente a força de agressão compradora, vendedora e o seu saldo 

por candle. 

 

  



b) Saldo de Agressão: 

 
 

Apresenta o saldo de agressão ( DELTA ), acumulado do dia, por candle ou por 

grupo de candle. 

  



c) Ponto de Controle – POC 

 
 

Traça uma linha no gráfico, mostrando o maior nível de preço do dia, da candle ou 

de um grupo de candles. 

  



 

d) Volume Area 

 
 

São traçadas linhas no gráfico que representam o Value Area High ( VAH ) e Value 

Area Low ( VAL ). 

  



e) Tempo de Agressão 

 
 

Apresenta graficamente o tempo ( em segundos ) que cada  candle do gráfico 

demorou para ser formado. 

  



Importante: A ativação do clusters, totalizadores , padrões, podem ser acessadas 

através do menu de contexto do gráfico -> Dados do Mercado -> Clusters: 

 

 

  



A ativação dos indicadores pode ser feita a partir do menu de contexto -> Novo 

Indicador -> Agressão. 

 

Tempos Gráficos: 

Na versão  5 do Tryd, também foram adicionadas os seguintes tempos gráficos ( 

atemporais ): 

a) Ticks 

Esse tipo de gráfico cria uma nova candle a cada X negócios. Esse número 

de negócios  que define a criação de uma nova candle é configurada pelo 

usuário. 

 

Gráfico gerando uma nova candle a cada 144 ticks 

 

 

  



b) Renko 

Esse tipo de gráfico cria um novo Renko  ( box ) a cada X variações de preço 

num mesmo sentido. Só são consideradas variações entre abertura e 

fechamento e as máximas e mínimas são desprezadas na plotagem. O 

número de variações que define a criação de um novo Renko é configurada 

pelo usuário. 

 

Gráfico gerando um novo Renko a cada 4 variações 

 

  



c) Range 

O gráfico de Range cria uma nova Candle, a cada X variações. No range, as 

variações podem ocorrer em qualquer sentido e as máximas e mínimas são 

consideradas. O número de variações que define a criação de uma nova 

Candle é configurada pelo usuário. 

 

Gráfico gerando um novo Candle a cada 4 variações 

 

  



d) Volume / Volume  Agressão 

O gráfico de Volume cria uma nova candle a cada X contratos negociados, 

independente se houve agressor nos negócios. O gráfico de volume de 

agressão é similar ao gráfico de volume, porém somente os negócios com 

agressor definido. O número de contratos que define a criação de uma 

nova Candle é configurada pelo usuário. 

 

Gráfico gerando uma  nova Candle  a cada 1000 contratos negociados  

 

  



e) Variação 

O gráfico de Variação cria uma nova candle a cada X variações de preço, 

independente do sentido. Somente as  variações entre a abertura e o 

fechamento são consideradas. O número de variações que define a criação 

de uma nova Candle é configurada pelo usuário. 

 

 Gráfico gerando um novo Candle a cada 8  variações 

 

  



Segue um exemplo de análise bem legal, utilizando alguns dos recursos citados acima: 

 

 

Esperamos que esse pequeno tutorial auxilie na utilização destes novos recursos. O objetivo 

era mencionar de maneira bem sucinta, as novas funcionalidades da versão 5 relacionadas a 

Tape Reading e Market Profile, e que foram extremamente solicitadas pelos usuários. 

Várias outros recursos e melhorias foram adicionados a versão 5 do Tryd. Em breve falaremos 

deles. 


