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Opinião do analista

D - 2

A estrutura de cinco onda para cima, segundo minha interpretação de EW, ainda não está completa. O ativo tem que se manter acima de S4 

para formar uma onda de impulso completar o ciclo com uma onda de impulso para cima, que seria a onda (v) de 5. Conforme mencionei no 

relatório de ontem, minha expectativa segue sendo de que o mercado encontre topo nas próximas regiões de resistência (se é que já não 

encontrou) para que, assim, desenvolva um movimento corretivo de escala de tempo diária, neste caso, para baixo. 

Saldo das negociações diáriasQtdes ajustadas para DOL 

(pré abertura D + 0) D - 1
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