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Opinião do analista
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Mercado encontrou fundo na região de S1 na sessão de ontem, mas não demonstrou forte rejeição à zona de suporte ainda. Caso rompa para 

baixo o canal (azul), que tende a conter movimentos de correção, dá indícios de que o fundo em S1 é provisório e pode ir buscar níveis de 

suporte mais abaixo. Excendendo S1 a venda acelera. Para cima, o breakout deste mesmo canal e do pivot de alta no 119.460, pode fazer o 

ativo ganhar momentum no intraday para buscar a região de R3.
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constituindo em uma oferta de compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua 
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