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A estrutura de impulso para cima que o ativo vem desenvolvendo desde o fundo na região dos 4.900,00, fim da onda (4), formou um topo 

duplo na região de resistência de R3. O fato de o mercado ter encerrado a sessão de ontem na máxima do dia é indício de que tem momentum 

na compra. Entretanto, este topo duplo pode levar o ativo a desenvolver movimento de correção até alguma zona de suporte abaixo. No 

intraday ganha momentum na venda se perder S1. Do outro lado, rompendo o topo duplo tem R4 como próximo alvo mais próvável.
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