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Opinião do analista
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O momentum na compra continuou na sessão de ontem, com o mercado trabalhando numa range de preços durante quase todo o tempo, na 

minha interpretação de EW, onda iv de 3, e encerrou o dia quase na máxima da sessão. O pivot de alta no gráfico diário é na região de R9, que 

se excedida, pode mandar o preço rapidamente para R10, próximo target de alta probabildade. Para baixo, os níevsi de suporte intraday de S1 

a S3 devem segurar uma eventual retração.
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