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Após formar fundo no suporte em S1 na última sessão de negociações, o ativo rejeitou forte a região e foi direto para a resistência em R5. 

Considerando toda a estrutura desde S4, este movimento de alta não me parece ter se concluído. Isso porque, segundo minha interpretação de 

EW, trata-se de um padrão corretivo 5-3-5 chamado de zigzag. Caso o preço se mantenha acima de R5 tende a ir buscar as regiões de 

resistência mais acima. R9 é onde está projetada a equalidade de amplitude entre as ondas (A) ou 1, e (C) ou 3. Para baixo perde o momentum 

se romper S1, e neste caso, tende a ir buscar S3 e S4 novamente.

Opinião do analista
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