Junte-se à economia de concertos, faça parte
o nosso movimento de negociação algorítmica

Descrição dos Problemas

Objetivo

Os operadores algorítmicos interromperam com sucesso os mercados
ﬁnanceiros, com a ampla adoção da automação em todos os
instrumentos de negociação.Os comerciantes varejistas tradicionais
têm sido substituídos por sistemas especializados, com o investidor
médio bloqueado devido a sua falta de conhecimentos informáticos.

Com o GSTAR.AI, nosso objetivo é levar a capacidade de negociação
algorítmica para as massas, permitindo-lhes operar em terreno plano
com proﬁssionais da indústria. Dedicamo-nos a fornecer um
ecossistema fácil de usar que funciona com tecnologia de ponta.

O que é GSTAR.AI?
Um ecossistema de sistemas de negociação automatizados criados pelo usuário, alimentados por Inteligência Artiﬁcial para aproveitar a Inteligência Swarm.
Nosso ecossistema permitirá que os comerciantes exibam ideias comerciais em linguagem simples, sem a necessidade de habilidades
de codiﬁcação. O GSTAR.AI permite que aqueles com estratégias comerciais comprovadas monetizem suas habilidades e aqueles que
não possuem, a opção de escolher suas ideias de negócios automatizadas preferidas.

Processamento em
Linguagem Natural

Teste de Otimização
e Robustez

Um Mercado Vibrante
para Trocar Idéias

Evolução Genética
de Estratégias

Permita que os operadores
criem sistemas de negociação
automatizados apenas digitando
uma frase em inglês simples

Nosso mecanismo de Inteligência
Artiﬁcial fornecerá recomendações,
as testará em oscilações de preço,
eventualmente calculando uma
pontuação de Robustez.

Tornar lucrativas as
estratégias rentáveis ou
aproveitar o conhecimento
de operadores de sucesso

Melhore as estratégias de
negociação usando nossa tecnologia
de Inteligência Artiﬁcial para obter um
maior retorno potencial.

Modelo de renda
Os usuários obtêm 80% dos recursos da venda, licenciamento e criação de sistemas comerciais e usamos o restante da seguinte forma:

10% Descontos por Recomendação 7% Custos Operacionais Diários 2% Plano de Incentivo ao Empregado

1% Doado para caridade

Marcos na Captação de Recursos

Infraestrutura
central para o
ecossistema
Gstar

Mecanismo de PNL
para a criação de
Estrelas (sistemas de
negociação
automatizados)

Mecanismo
de Otimização
de Vários
Níveis

Marketing de
Ramp-up do
Ecossistema
Gstar

Ensaios de
Robustez
Massivament
e Eﬁcientes

AI Evolução
Genética da
Stars

Iniciativas para aplicar Exploração em
nossos resultados de tecnologia futura
P+D de IA a outros
(por exemplo,
aplicativos de inteligência computação
artiﬁcial relacionados
quântica)

Seja parte do futuro do comércio

https://medium.com/@gstarai

Visite https://gstar.ai hoje!

https://t.me/joinchat/gstarai

Aviso Geral: GStar Ecosystem são ferramentas de negociação projetadas para implementar mecanicamente estratégias de negociação. Eles não
garantem benefícios nem protegem seu capital. No pior dos casos, eles também podem perder todo o seu capital e muito mais. Por favor, faça sua
própria auditoria e avaliação antes de usar qualquer uma ou nossas ferramentas de negociação.

