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Se você não quiser rolar, também pode selecionar um time frame. Além disso, 
acima da janela de ativos, existem várias opções que você pode escolher, variando 
de um minuto a um mês.

Você pode alterar sua senha digitando a atual e a desejada. No entanto, pode 
confirmar ou cancelar se mudar de ideia.

Se você deseja usar uma versão para download da plataforma, pode selecionar o 
tipo de dispositivo no Windows, iOS ou Linux. Basta clicar no ícone apropriado e 
iniciará o download.

Na janela de negociação, é possível ver seus pedidos pendentes e o histórico da  
conta. Já no histórico da sua conta, você pode ver suas negociações anteriores e  
filtrá-las para ver resultados específicos. Então, pode selecionar a janela de tempo  
das negociações que deseja que apareçam. 
Para fazer uma compra, basta pressionar o botão comprar na janela de pedidos.  
Dessa maneira, você pode fazer isso em rápida sucessão para comprar mais lotes. 
No menu no canto superior esquerdo da plataforma, você também pode desativar a  
negociação com um clique, que apresentará uma confirmação necessária antes de  
fazer pedidos. 
Para fechar uma negociação, localize-a na guia de ordens e pressione o X vermelho  
na extrema direita. Então, confirme seu fechamento e finalize completamente sua  
negociação. 
Para obter mais informações sobre qualquer ativo, clique com o botão direito do  
mouse na lista de observação e selecione mostrar especificação. Assim, abrirá uma  
guia com inúmeras informações úteis.

Se você quiser mais ativos em sua lista de observação, pressione o sinal de mais. 
Logo, uma nova janela será exibida, mostrando várias categorias de produtos 
comerciais. 
Selecione o que você gosta e clique em um instrumento de negociação para 
adicioná-lo à sua lista de observação. 
Como cada ativo requer apenas um clique, você pode adicionar rapidamente vários 
ativos de várias categorias. Então, poderá inspecionar as especificações do ativo, 
incluindo seu horário de negociação. 
Você também pode abrir negociações na lista de observação. Basta clicar em um 
produto comercial e selecionar negociação aberta. Então, abrirá uma janela familiar 
onde você pode selecionar seus lotes e comprar. Já no menu de pedidos, você 
também pode editar suas posições abertas, definir seu stop loss e obter lucros em 
valores ou pontos específicos. 
Além disso, se você encheu sua lista de observação com materiais indesejados, 
você pode limpá-la clicando na lixeira. Em seguida, pode preenchê-lo novamente 
pressionando o sinal de mais e selecionando todos os ativos que deseja na janela. 
Assim como, ao pressionar os três pontos, você pode selecionar rapidamente quais 
informações vê na lista de observação. Por padrão, aparece o lance, o pedido e o 
spread, também pode ativar o tempo e reordená-los.

A primeira coisa que você precisa definir é o tamanho do lote, que determina seu 
valor total de negociação. Aqui, também pode definir seus níveis de stop loss e take 
profit, o que fechará automaticamente a posição assim que atingir o valor definido. 
Depois de pressionar o botão comprar e confirmar, você abriu oficialmente sua 
posição. Então, pode ver sua posição na guia de visão geral da conta na parte 
inferior da tela por padrão. 
Além das posições de mercado, você também pode optar por usar limites. Assim, os 
tipos de pedidos de compra limitados atualmente são limitado de venda, parada de 
venda, limite de compra e parada de compra. Então, se selecionar a parada de 
venda, você verá o preço do seu pedido e poderá abrir sua posição após a 
confirmação. Novamente, a posição e a hora aberta pode ser vista em visão geral 
da conta. 
Você consegue editar suas previsões clicando e depois em 'editar negociação'. Aqui, 
pode ver o stop loss, os pontos, o lucro e os pontos novamente. Assim como, usar 
qualquer valor para escolher quando sua posição fechar automaticamente. 
Também pode fechar as posições selecionando o botão X vermelho na extrema 
direita. Então, encerrará toda a posição. 
Na guia de pedidos pendentes, você pode ver seus pedidos que ainda não foram 
processados. Caso queira cancela-los basta clicar no X vermelho e confirmará. 
A última guia na visão geral da conta  são os dados históricos mais detalhados de 
suas previsões. Lá você pode filtrar ou pressionar em qualquer posição para ver 
mais detalhes sobre ela. Então, pode escolher último mês, último dia, três semanas, 
os últimos três meses, os seis meses, de acordo com o seu histórico. Além disso, 
também pode selecionar dados e símbolos. 
Você pode rolar para baixo para obter uma visão geral de suas negociações à 
medida que as filtra e exportar seu histórico como um arquivo Excel. Dessa forma, 
será possível importar para vários programas de análise posteriormente.

Você pode controlar e personalizar suas negociações com apenas alguns cliques. É 
possível ver a visão geral de sua conta de negociação simplesmente clicando em 
um botão no canto inferior esquerdo da plataforma de negociação. 
A lista de seus pedidos pendentes será compilada separadamente; há um botão 
especial para isso. Este botão está sob o ícone de visão geral da conta que citamos 
anteriormente.

Também é super fácil pesquisar o que você precisa e filtrar a informação, pois a 
barra de pesquisa e o botão de filtro ficam um ao lado do outro. Basta marcar o 
botão de filtro e abrirá uma nova janela onde você pode classificar a lista de seu 
histórico de transações por intervalo de datas e símbolo.

Você pode escolher se deseja mostrar os saldos clicando na caixa ao lado de 
"ocultar saldos". 
 
Clicando em “Pesquisar” atualizará a tela para exibir apenas as transações do 
período selecionado que correspondam aos seus critérios de pesquisa. 
 
Para exportar o histórico de transações para o formato Excel, basta clicar no botão 
Exportar Excel e clicar em Ok.

Para fazer login em sua conta, insira seu nome de usuário e senha e clique no botão 
de login. 
Personalize sua lista de observação clicando com o botão direito do mouse no ativo 
que deseja excluir e clique em remover. 
Clique em mostrar especificações para abrir as propriedades de um ativo. Então, 
para adicionar novos símbolos, tudo o que você precisa fazer é clicar no ícone “+”. 
Na caixa de pesquisa, digite o nome do ativo que deseja adicionar e sua lista de 
observação. Além disso, você também pode clicar no grupo de símbolos do 
instrumento que deseja adicionar à sua lista. 
Para limpar sua lista de observação, clique no ícone da lixeira ao lado do ícone “+” e 
confirme.

Para uma organização eficiente e estruturada, você pode clicar e arrastar suas telas 
e gráficos de negociação para negociar no Atompix. 
Você pode ajustar as telas de negociação e o tamanho do gráfico clicando e 
arrastando.

No menu, você pode desativar a lista de observação e a visão geral da conta 
clicando nas opções ao lado delas. 
O botão redefinir layout restaura o layout de suas telas de negociação e gráficos 
para o padrão. 
Você pode ativar o modo escuro para proteger seus olhos enquanto navega em 
suas negociações. 
Escolha o idioma com o qual você se sente mais confortável. A Atompix oferece seus 
serviços em vários idiomas como inglês, russo, francês, italiano e português do 
Brasil. 
Alterar senha pode ser encontrado clicando na barra de menu. Basta inserir sua 
senha atual e a nova senha que você gostaria de usar, então confirme e clique em 
salvar.

Se você tiver mais de uma conta de negociação com a Atompix, poderá alternar 
entre elas clicando em Contas de negociação. Tudo o que precisa fazer é clicar em 
selecionar em sua outra conta e pronto. 
Você abrirá sua posição após clicar no botão comprar e confirmar. Assim, sua 
posição é exibida na guia de visão geral da conta, que está, por padrão, localizada 
na parte inferior da tela. 
Você tem a opção de usar limitações além das posições de mercado. Logo, existem 
quatro tipos de ordens de limite: limite de compra, parada de compra, parada de 
venda e limite de venda. 
Depois de escolher o preço do seu pedido e receber uma confirmação, pode abrir 
sua posição. Vale lembrar que o resumo da conta torna acessível a posição e a hora 
em que você a abriu. 
Escolha o preço do pedido desejado, insira o número de lotes que gostaria de 
negociar, o tipo de ordem de limite e o preço da ordem. Então, clique em ordem e 
confirmar. 
Você também pode fazer uma ordem de mercado clicando no ativo na janela da 
lista de observação. Já para editar suas negociações abertas, clique no ícone da 
caneta, altere os valores desejados e clique em “salvar”. 
Todos os usuários da Atompix têm acesso ao painel de controle da plataforma, onde 
podem gerenciar manualmente todas as atividades de negociação.

Escolha "Switch Accounts" depois de selecionar o número da conta no canto superior 
esquerdo da tela ou o símbolo de energia no canto superior direito.

Escolha "Visão geral do produto" no menu da plataforma da Web clicando na seta à 
esquerda do produto ou nas três linhas abaixo do canto superior esquerdo de um 
gráfico. Dessa forma, pode ver as taxas de manutenção dos 30 dias anteriores nesta 
janela. Além disso, visite nossos custos de manutenção de CFD para obter 
informações adicionais sobre como calcular essas despesas.

Você pode visualizar seu histórico por vários períodos escolhendo "Conta" e depois 
"Histórico". Assim como, pode filtrar por tipo, como data/hora no canto superior 
esquerdo para, por exemplo, apenas ver os pagamentos. Então, usando os ícones no 
canto inferior esquerdo, você pode exportar o histórico da sua conta como um 
arquivo pdf ou planilha.

A seção de suporte da plataforma oferece uma vasta seleção gratuita de vídeos sob 
demanda e instruções escritas.

Ao clicar no botão ">" ao lado do nome do produto na biblioteca, você pode acessar 
a "visão geral do produto". Já as informações sobre spread, taxas de margem, horas 
de negociação e despesas de manutenção estão incluídas no resumo do produto.

O menu no canto superior esquerdo conterá a maioria das coisas que você deseja 
fazer. Já a opção de contas de negociação permitirá que você revise suas contas de 
negociação, incluindo seu saldo, margem livre e crédito. Além disso, você pode 
pressionar fechar para sair da visão geral e voltar para a plataforma. 
 
A visão geral da conta controla a janela que mostra várias métricas importantes 
sobre a sua conta. Assim como, suas posições abertas, com seu preço aberto e 
atual. 
 
Se você habilitar a negociação com um clique, poderá abrir posições sem 
confirmação adicional. 
 
Se você não estiver satisfeito com a forma como colocou os vários elementos na 
plataforma, poderá redefini-la para a posição padrão. Assim, recomendamos clicar 
no botão atualizar versão para acompanhar as atualizações mais recentes. 
Ao olhar para qualquer ativo, você pode usar a roda de rolagem do mouse para 
ampliar ou reduzir seu desempenho histórico. Mais importante, pode abrir a janela 
de indicadores acima do gráfico, isso mostrará várias opções e indicadores visuais 
que você pode usar para analisar o produto comercial.


