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"Mercado encontrou fundo em S6 e minha expectativa é de que este movimento de alta que se iniciou a partir de lá e puxou o preço por mais 

de 80 pontos na sessão não seja apenas uma correção intraday, pois faz parte de um padrão de correção do gráfico diário. A estrutura de baixa 

a ser corrigida tem 660 pontos, do topo a 5853,00 até o fundo de ontem. Portanto, minha interpretação é de que a tendência de baixa tenha se 

concluído ontem (10/02) e o mercado tende a ganhar momentum na compra, principalmente se romper R2 para cima." Mantenho este trecho 

do relatório da última sexta pois minha interpretação permanece sendo esta. A antiga região de suporte de S3 (linha pontilhada azul), serviu 

como resistência na última sessão e apesar de o mercado não ter visitado a região de R2 ainda, vejo indícios de que está ganhando momentum 

na compra. 

Opinião do analista
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