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30 Dez @SirPauloR: Parabéns ao
Wazowsky! Ganhou 1.200€ no concurso
“Trader de sucesso”.
Consulta todos os trades vencedores.
São um excelente exemplo de como
fazer trading.
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Nome PAULO REBELO
Cargo APOSTADOR PROFISSIONAL

O que é o trading?
O trading consiste em fazer pelo
menos duas apostas contrárias
com o objectivo de ganhar dinheiro
com a variação do valor da aposta

C

omplicado? Nada disso! Pense que
quando está a apostar contra um
acontecimento (aposto contra o empate por
exemplo) está a comprar uma acção. Quando
aposta a favor de um acontecimento (aposto
a favor do empate por exemplo) está a vender
uma acção. Como é lógico, iremos ganhar
dinheiro se conseguirmos vender mais caro do
que aquilo que compramos.

Exemplo
Nada melhor do que um exemplo concreto:
Imagine um Porto Vs Benfica: A odd (o preço)
do empate, historicamente, está por volta
de €3,40 antes de começar o jogo e nós
compramos a aposta (apostamos contra o
empate). Ao haver um golo, seja do Benfica, ou
do Porto, a odd do empate irá subir pois é mais
improvável o jogo terminar empatado quando
uma equipa está em vantagem do que quando
o jogo se encontra já empatado. Dependendo
da altura a que seja marcado o primeiro golo,
imaginemos que a odd irá subir para €5,00
por exemplo. Nessa altura podemos vender a
nossa aposta (apostar a favor) ganhando assim
dinheiro, qualquer que seja o resultado, porque
ganhamos com a variação da aposta. Ou seja,
vendemos por €5,00 algo que nos custou €3,40.

Quando um “trade” é feito com sucesso, o apostador
consegue fazer uma aposta sem risco (freebet). Ou
seja, consegue apostar num resultado sem correr o
risco de perder dinheiro caso esse resultado não se
verifique. Por exemplo: Se fizermos um “trade” com
sucesso no Benfica, e estivermos convencidos que
o Benfica irá ganhar o jogo, poderemos deixar todo
o lucro no Benfica. Caso o Benfica ganhe o jogo,
ganhamos dinheiro. Caso o Benfica não ganhe,
não perdemos dinheiro nenhum. Ganhamos dinheiro
sem arriscar perdê-lo.
Alternativamente, poderemos escolher ganhar
dinheiro qualquer que seja o resultado. Ou seja,
ganhamos dinheiro independentemente de quem
ganhe o jogo, e mesmo que este fique empatado.
Não estamos dependentes do resultado do jogo para
ganharmos dinheiro devido ao sucesso do “trade” já

efectuado. No entanto, seguindo o exemplo anterior,
caso o Benfica ganhe, o prémio será menor uma vez
que o risco que corremos é menor também (é nulo).
As apostas simples (aposto que o Benfica irá ganhar)
podem ser feitas em qualquer casa de apostas. No
entanto, para fazer trading é necessário utilizar uma
bolsa de apostas onde podemos comprar e vender
as nossas apostas a outros utilizadores. As mais
conhecidas são a Betfair e a BetDaq sendo que,
nesta altura, a Betfair é aquela que tem mais clientes
e como consequência, é aquela onde conseguimos
encontrar melhores preços uma vez que temos os
vários utilizadores a competir entre si para comprar
e vender as suas apostas.
Boa sorte,
Paulo Rebelo

Quando um trade
é feito com sucesso,
ganhamos dinheiro,
qualquer que seja
o resultado
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Saber mais:
*   Poderá saber mais sobre este assunto
consultando o seguinte vídeo com
exemplos práticos: Digite no YouTube
“O que é o Trading de apostas? (part
1de2)”
*   Poderá colocar as suas questões
sobre este assunto assim como
sugerir temas que gostaria ver
serem abordados nas próximas
crónicas que farei nesta revista no
seguinte endereço: http://www.
paulorebelotrader.com/forum/index.
php/topic,14638.0.html

