
Técnica "Contra o Empate"  

 

LAY DRAW (CONTRA EMPATE) 

 

 

Esta é sem duvida a mais famosa, usada e explorada técnica de Trading de sempre no mercado 1X2! 

Talvez por ser muito simples…porque para resultar basta haverem golos, e golos é o que alimenta o 

Futebol e acontecem em 90% das partidas. 

 

Para muitas técnicas de Trading não é preciso saber nada sobre o desporto em questão, mas neste 

caso convêm mesmo conhecer bem as equipas e tentar prever que será um jogo com golos, ou pelo 

menos um golo. 

 

A técnica: 

Logo que o jogo comece abrimos uma posição no lay draw (contra empate) e a partir daí só temos que 

esperar pelo golo para fechar posição (aposta back - a favor), e garantir o nosso lucro seja qual for o 

resultado final. 

 

Mas atenção… temos 4 situações possíveis que podem acontecer em cada jogo: 

 

Em jogos equilibrados: 

- Golo da equipa 1 (É só fechar a posição com lucro, porque a odd do empate vai subir) 

- Golo da equipa 2 (É só fechar a posição com lucro, porque a odd do empate vai subir) 

- Sem golo (Neste caso vai haver perdas, é preciso saber assumir as perdas e tomar a decisão de fechar 

o trade, na minha opinião a melhor altura é por volta dos 60 minutos quando as odds batem +- no 2.0) 

- Expulsão de um jogador (Este é um factor que faz alterar as odds, o que pode ser positivo ou negativo, 

dependendo da altura do jogo, do resultado no momento e também de que equipa é o jogador) 

 

Em jogos desequilibrados: 

- Golo do favorito (A odd vai “trepar paredes”, é só fechar com muito lucro) 

- Golo do não favorito (A odd não vai subir ou pode mesmo baixar alguns ticks, sair a zero ou com uma 

pequena perda) 

- Sem golo (Neste caso vai haver perdas, é preciso saber assumir as perdas e tomar a decisão de fechar 

o trade, na minha opinião a melhor altura é por volta dos 60 minutos quando as odds batem +- no 2.0) 

- Expulsão de um jogador (Este é um factor que faz alterar as odds, o que pode ser positivo ou negativo, 

dependendo da altura do jogo, do resultado no momento e também de que equipa é o jogador) 

 

Conclusão: 

 

Escolher bem os jogos é meio caminho andado para o sucesso neste tipo de trading, mas isto é futebol e 

tudo pode acontecer, na eventualidade de não surgirem golos temos que saber assumir as perdas e 

fechar o trade. 

 

 

 

 

 

 

Aqui fica um exemplo da aplicação deste tipo de Trading: 

http://img254.imageshack.us/img254/2231/bola2.gif
http://img254.imageshack.us/img254/2231/bola2.gif


 
 

  
Assim que o jogo começou fiz uma aposta de 15€ a odd 3.35, esperei um pouco e 5 minutos depois foi 
golo do favorito (Austrália) a odd subiu logo e fechei a 5.9 obtive um lucro de 6.16€ que corresponde a 

40% do valor da aposta usada. 
Se tivesse esperado a odd subia mais, mas também poderia haver um golo do Uzbequistão e a odd 
descia para valores mais baixos que antes do primeiro golo... 
Para saber os valores correctos para fechar a aposta e dividir o lucro por todos os resultados possíveis 

usam a calculadora. 

SAIBA MAIS !!! Ganhe EUR20,00 por dia sem grandes riscos  !!! 

 

http://apostadopedro.blogspot.com/p/calculadora.html
http://4.bp.blogspot.com/_ah1F_xnfiyU/TT8EERdW6AI/AAAAAAAAAGo/duL-rpr_lgM/s1600/Uzbequist%25C3%25A3o+x+Austr%25C3%25A1lia.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_ah1F_xnfiyU/TT8ECONQ-DI/AAAAAAAAAGk/n3qFL_Xiipo/s1600/Uzbequist%25C3%25A3o+x+Austr%25C3%25A1lia_graf.bmp
http://hotmart.net.br/show.html?a=E171783A

