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Após gap de abertura o ativo continuou pesado no intraday e rompeu a zona de suporte de S3, que havia sido testada em duas ocasiões 

anteriormente. O fundo que o ativo formou na região dos 4900,00 tem cara de ser provisório, e a propriedade de inversão de polaridade entre 

as funções de suporte e resistência funcionou no fim da sessão, novamente em S3. Próximo target para o ativo para baixo é S5 (tabela). Para 

cima pode ganhar algum momentum no intraday acima de S3, mas para reverter a cara de baixa só acima de R4. Está longe por hora.
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