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3.161 1.925 200 915 -10 128 205 -30 Ricardo Eiji Tominaga
600 633 -0 0 -2 0 -2 -27 CNPI-T EM 2164

234.506 422.460 -3.139 1.290 15.693 -2.461 2.317 -8.684 ricardo.tominaga@orama.com.br

358.890 173.011 1.822 1.060 -9.476 -3.872 -3.436 1.346

1.778 728 61 -218 -183 319 -202 45

12.904 13.082 1.017 -3.087 -6.194 5.713 -5.760 473

611.839 611.839 -40 -40 -173 -173 -6.878 -6.878 

Opinião do analista

D - 2

O ativo permaneceu trabalhando dentro da range entre S8 e R8, desenvolvendo seguidos padrões corretivos de conforme adverti no relatório 

de ontem. No intraday, enquanto estiver dentro dessa range de preços qualquer coisa pode acontecer sem mudar nada no contexto de maior 

escala de tempo. Olhando para os timeframes maiores, um possível triângulo pode estar em formação, e a confirmação do breakout é o 

rompimento de R8. Nesse cenário, uma onda 5 de impulso se desenvolveria. Alternativamente, para baixo, se perder a região de S6 e S8 a 

venda ganha momentum nas escalas de tempo superiores.
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