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Aviso: os preços foram reajustados para o próximo vencimento, série J. Dito isto, o fundo em S4 (antigo S7), lançou o ativo para uma forte onda 

de impulso para cima. Este movimento faz parte de uma estrutura de maior escala de tempo, por isso da grande amplitude. O nível de 

resistência em que o ativo formou topo foi o de R5 (antigo R8). Todos os níveis de resistência que foram excedidos na alta (linhas vermelhas 

tracejadas), mostraram significância na estrutura por representarem níveis de preço onde o ativo formou pivots, por isso de ainda estarem 

plotadas na tela. Minha interpretação de EW é de que esta alta é apenas parte do padrão corretivo. Os níveis de suporte de S1 a S3 devem 

segurar um eventual pullback para que o ativo conclua o mocimento para cima. Ganha momentum acima de R5 e R6.
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