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O ativo permaneceu trabalhando dentro da range do gráfico diário entre S5 e R10, e a forma de encontrar padrões dentro dessas zonas de 

consolidação é diminuido a escala de tempo. A tendência está indefinida no intraday nas útimas sessões, mas o preço segue respeitando as 

projeções Fibonacci, conforme mencionei no relatório de ontem, pois foram feitas usando pivots intraday. Para baixo ganha momentum para 

visitar a região de S5, pivot de baixa do diário, se romper as zonas de suporte de S2 e S3. Para cima, rompendo o canal de baixa (cinza) tem 

níveis de resistência intraday de R1 a R5 como targets para o dia.
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"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. (“Órama”), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s) de valores mobiliários Ricardo Eiji 

Tominaga – CNPI-T EM 2164, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e 

afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem 
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