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A região de suporte de S4 segurou o mercado na sessão da última quarta feira, deixando um fundo duplo no intraday. Essa formação tem 

características de um padrão corretivo chamado de Flat, e abaixo deste nível de suporte a tendência de baixa do gráfico diário ganha força 

novamente. Entretanto, caso se mantenha acima de S4 pode desnolver padrão de correção no intraday. As resistências de R1 a R4 são intraday 

e objetivo para este eventual movimento de alta, mas se romper R4 e R5 fica com cara de fundo duplo no gráfico diário, ganhando assim 

momentum na compra.

Opinião do analista
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Todas as informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes consideradas fidedignas. Embora 

tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente documento não são incertas ou equívocas no momento de sua 
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