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Mercado segue com momentum na venda, deixando para trás a correção ABC que desenvolveu nas sessões dos dias 10, 11 e 14, e rompendo o 

fundo, região de confluência de S1 (antigo S6). Os níveis de suporte abaixo podem representar uma parada técnica, mas difícil falar em fundo 

neste momento. Para cima, os níveis de resistência de R1 a R4 são intraday e devem segurar um eventual pullback.

Opinião do analista
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