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Opinião do analista
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Mercado se segurou acima do pivot de baixa do gráfico diário, região dos 110.690 e encontrou forças para fechar o gap de abertura, formando 

topo numa região prévia de suporte, a 112.760. Ganha momentum na venda só abaixo do fundo de ontem. Caso se mantenha acima pode 

visitar regiões de resistência mais acima, aumentando a possibilidade de formação de um fundo duplo no gráfico diário.
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