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Após romper com muito momentum o nível de suporte de S6 o mercado formou fundo duplo em S7, e esse fundo duplo tem características de 

correção, quepode pertencer a escalas de tempo superiores. Considerando que o ativo vem desenvolvendo seguidas ondas de impulso para 

baixo, não dá pra falar em fim da tendência de baixa, entretanto, uma pode ganhar momentum na compra no intraday rompendo R1. Tem gap 

para fecha na região de R2. Para baixo, caso a correção já esteja completa com a visita a R1 na parte da tarde da sessão de ontem, a venda 

acelera novamente rumo ao próximo price target.
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