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Pergunta/Resposta – Ninja Trader com eSignal 
 
Bom dia, André. 

 

Meu nome é Ovídio Spadim, e em contato com o André Mendonça da eSignal-Brasil, o mesmo 

 informou-me que você é especialista em Ninja Trader e utiliza o eSignal também. Meu problema 

está relacionado a obter os dados da BMF gerados pelo eSignal, visto que após cadastrá-los no 

Ninja Trader e buscar o gráfico, por exemplo, do win 1!-bmf ,  nada acontece no Ninja Trader, 

aparentando problema de configuração. 

 

Assim, se você puder me auxiliar ou tiver algum material sobre o assunto, agradeço. 

Obrigado. 

 

 
De: Andre Massaro   

Enviada em: quinta-feira, 8 de setembro de 2011 10:56 
Para: 'dmprom' 

Assunto: RES: eSignal-Ninjatrader 

 

Olá Ovídio, tudo bem? 

 

Vou te passar os passos aqui, vamos ver se tudo vai dar certo. 

 

No Ninja Trader, vai em “tools” e depois “instrument manager”. 

 

Você vai ver uma “grade” com vários ativos – clica em “new” abaixo dessa grade. Vai abrir uma 

janela com duas abas: “definition” e “misc”. 

 

Na aba “definition”, você coloca as seguintes informações: 

- Master instrument: WIN 

- Instrument type: Future 

- Tick size: 1 

- Currency: US Dollar 

- Point value: 1,00 

- Margin Value: 0 

- Sim feed start: 0 

- Merge policy: Use global settings 

- Session template: Default 24/7 

- Description: BM&F Ibovespa Mini-Future 

- Exchanges: Default 

 

Na aba “misc”, você vai em “Symbol map/eSignal” e escreve no espaço à direita: WIN|BMF. 

 

 

Dá ok. 
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Na “grade” de ativos você vai ver agora o WIN (procura em ordem alfabética – talvez tenha uma 

ação com o nome WIN também) 

 

Seleciona o WIN (futuro BM&F) e clica na setinha abaixo que aponta para a esquerda, aí ele vai 

aparecer na sua lista de instrumentos “default” (quadrinho à esquerda). 

 

Observe que você vai ter, abaixo, algumas opções de vencimento: seleciona vencimento no mês 10. 

 

Aí, é só fechar o “Instrument Manager” e abrir o gráfico normalmente. 

 

Para os outros contratos é o mesmo procedimento. Apenas dê uma olhada no site da eSignal pelo 

código dos contratos. 

 

Qualquer coisa me avisa. 

 

Um abraço, 

 

André Massaro 
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