


Introdução

O Tryd é uma solução inovadora 
desenvolvida com a vasta experiência em 
roteamento de ordens da SolutionTech e a 
expertise da CellBroker em difusão de sinal 
da Bolsa (B3), apresentando-se como um 
sistema preciso e confiável que transmite 
cotações, ofertas e notícias em tempo real.

Eles disponibilizam diversos recursos 
para o trader, como gráficos para análise 
técnica e order flow, ferramentas para Day 
Trade, entre outras, tudo integrado em um 
único ambiente.

Apostando na velocidade das 
informações, o Tryd proporciona mais 
rapidez as operações, com alto grau de 
estabilidade e usabilidade, baixa latência, 
refinado padrão visual e baixo custo total 
de propriedade (TCO).
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Condições para contratação
A única condição imposta para a contratação desta plataforma é que há a necessidade 

de que o perfil do investidor seja AGRESSIVO. Caso seja Conservador ou Morado, basta 
acessar seu Portal, vá no canto superior direito onde está escrito “Olá, SEU NOME” e depois 
em “Perfil de Investidor” e altere até chegar no perfil Agressivo.de propriedade (TCO).

Como contratar
Para efetivar a contratação do Tryd Trader basta acessar a sua área logada do site, ir 

em Plataformas > Quero Plataforma:

Abrirá uma segunda tela com todas as plataformas disponíveis. Basta clicar em “Comprar” 

abaixo de Tryd Trader, colocar sua assinatura digital e clicar em COMPRAR:
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Pronto! Após contratar a plataforma você receberá um e-mail com a confirmação da 

contratação e com seus dados de acesso.

Requisitos mínimos 

Windows Pro XP Service Pack 3 

atualizado; 

Java JRE 1.7 (Java Runtime 

Environment);

Intel i3 ou compatível; 

2 GB de memória RAM;

Monitor de 15’ com resolução de 

1366x768;

Conexão com a internet de 1Mbps;

Microsoft .NET Framework 3.5 

(Para utilizar o DDE e RTD);

Antivirus atualizado;

A máquina não pode ser virtual;

Não é permitido ter qualquer 

software ilegal.

Requisitos Recomendáveis

Windows 7;

Java JRE 1.7 

(Java Runtime Environment);

Intel i5 ou compatível;

4 GB de memória RAM;

Monitor de 21’’ com resolução de 

1920x1080;

Conexão com a internet de 5Mpbs;

Microsoft .NET Framework 3.5 

(Para utilizar o DDE e RTD);

Antivirus atualizado;

A máquina não pode ser virtual;

Não é permitido ter qualquer 

software ilegal.

Requisitos do computador 
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Como instalar

Após o recebimento do arquivo por 
e-mail, faça o download no link indicado. 

Ao abrir o arquivo, clique em “próximo”:

Leia os termos de condições de uso do 
serviço e, caso concorde, 

Clique em “Eu aceito os termos” e 
depois em “Próximo”.

Escolhe o local de instalação e novamente 
em “próximo”: 

Instalará o arquivo todo e depois 
basta clicar em “Concluir” que já 
abrirá o Tryd Trader:
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Como fazer o login 

Insira o login e a senha de cotações que 
foram enviadas por e-mail;

Principais 
funcionalidades

Boleta de ordens

Compra a Mercado 

Envia uma ordem de compra ao valor de 
mercado, sendo ela executada pelo preço 
do melhor vendedor.

Vender a Mercado 

Envia uma ordem de venda ao valor de 
mercado, sendo ela executada pelo preço 
do melhor comprador.

Compra Bid 

Esta funcionalidade envia uma ordem de 
compra no mesmo valor da melhor oferta 
de compra, espelhando o Bid Price. Isto faz 
com que a ordem seja enviada pelo mesmo 
valor da melhor oferta de compra. Este tipo 
de ordem não é convertida à mercado e 
o lote restante fica aguardando execução, 
na modalidade limite.

Venda Ask 

Esta funcionalidade envia uma ordem de 
venda no mesmo valor da melhor oferta de 
venda, espelhando o Ask Price. Este tipo 
de ordem não é convertida à mercado e 
o lote restante fica aguardando execução, 
na modalidade limite.

Ele abrirá a tela para o login no ambiente 
de negociação e simulador. Caso queira 
ter acesso ao simulador, basta selecionar 
na parte de cima “Simulação”, depois em 
“Solicitar Tryd SIM” e será disponibilizado 
um login e senha de acesso imediatamente.

 
Para logar na Corretora, que é o ambiente 

de negociação real, basta colocar o login 
e senha de acesso da CM Capital.
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Ticks por ordem – Spread do Stop 

Esta questão é essencial para o investidor que opera Day Trade em mercados com grandes 
volumes e volatilidades diárias. Caso não esteja habilitada, é muito provável que o stop 
da operação não seja ativado ao ser rompido pela questão de inflexibilidade do spread.

Quando habilitada, permite que o stop seja flexível em relação ao valor da ordem.

No índice, a cada um tick são cinco pontos de spread por stop, já no dólar são 0,5 por 
ticks. 

Para habilitar, aperte CTRL+F4;
Selecione quantos ticks em “Spread Padrão”;

Clique em “OK”.
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Inserindo indicadores 
no gráfico

Para inserir um indicador no gráfico:

Clique com o botão direito no gráfico;
Selecione “Novo Indicador”;
Selecione o indicador desejado;
Configure o indicador, como desejar

Alterando a 
periodicidade gráfica 

Para alterar a periodicidade do gráfico

Clique com o direito do mouse no 
gráfico;

Selecione “Definir Intervalo”;
Selecione a periodicidade desejada. 

Salvando as configurações gráficas 
Para salvar as configurações gráficas clique com o botão direito no gráfico;

Selecione “Mais”;
Selecione “Layout”; 
Clique em “Criar um layout deste gráfico”.

Digite um nome do novo 
layout e clique em “OK”.
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Inserindo outro gráfico

Para criar um novo gráfico:

Vá em Monitor de Cotações;
Selecione “Novo”;
Adicione o ativo desejado;

Clique com o botão direito do mouse sobre o ativo adicionado no Monitor de 
Cotações;

Selecione Abrir Gráfico;
Clique em Novo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basta configurar como desejar.
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Contato dos desenvolvedores Tryd 
Os canais de atendimento são:
 

Email: 
suporte@tryd.com.br

Telefone: 
(021) 2242-0830

Chat Online: 
“Suporte” no canto inferior direito do site: www.tryd.com.br 

Conteúdo Tryd 

https://www.tryd.com.br//manual/HTML/index.

html?graficos.htm

http://www.youtube.com/channel/UCGcda_wJZWI-

U7yUSrMpPww

Fechando o gráfico

Clique no botão vermelho na lateral superior direita quando o gráfico estiver aberto.
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Há 21 anos 
entregando 
qualidade e 
excelência 
no Brasil.

Acompanhe-nos 
nas redes sociais!

www.cmcapital.com.br/

@cmcapitaleplus

fb.com/cmeplus

@cmcapitaleplus

CM Capital ePLUS

CM Capital Markets


