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A estrutura de impulso de baixa que se iniciou no último topo em R6 encontrou fundo num nível de suporte projetado intraday em S7, região 

dos 4612,50. A partir deste fundo iniciou-se um movimento de alta com amplitude de 90 pontos, o que sugere uma forte rejeição ao nível de 

suporte de S7. Este padrão corretivo de alta pode continuar a se desenvolver nas próximas sessões. Olhando para o gráfico diário, o ativo 

também chegou num nível de suporte importante, entretanto, ainda é cedo para falar em reversão da tendência de baixa. A venda retoma 

força abaixo do pivot de baixa em S7. Para cima, os próximos targets do movimento é a região entre R2 e R4.
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Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo qualquer 
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características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda 

superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta 
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