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O ativo trabalhou dentro da range formada na sessão anterior por todo o pregão de ontem. Novamente o ativo rejeitou a zona de suporte de 

S3, indo buscar imediatamente a zona de resistência em R1. Daí para cima a compra poda ganhar força na sessão. E desta forma alinharia a 

tendência das escalas maiores de tempo, que é de alta, com a intraday. Portanto, se romper R1 e R2 tende a ir buscar R3 na sessão. Para baixo 

o desafio é passar para baixo deste forte suporte em S3. Entretanto, este cenário não me parece provável neste momento.

Opinião do analista
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