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A rejeição do preço ao suporte em S3 foi forte e aparentemente a composição da estrutura de preços a partir do fundo tem 5 ondas. Segundo 

minha interpretação de EW, este movimento de alta é apenas parte de um padrão corretivo de maior escala de tempo, ou seja, entendo que o 

impulso para baixo tenha perdido momentum e o mercado pode ir buscar regiões de resistência além de R4. Para baixo, o suporte importante 

é no fundo em S3. Se perder, a venda acelera novamente, entretanto, tem que concluir o padrão corretivo antes.
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