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Os alvos de Fibonacci de suporte foram rigorosamente cumpridos pelo preço na sessão de ontem como podemos observar no print. O mercado 

tende a formar pivots nessas zonas de confluência e encontrou fundo, ao menos temporariamente, em S6. Nas escalas de tempo superiores a 

tendência ainda é de baixa, mas considerando que o preço rejeitou forte essa região de suporte, pode ser que continue a desenvolver essa 

correção até níveis de resistência mais acima. 
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