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A sessão de ontem foi mais uma em que o ativo abriu com gap de baixa e continuou com forte momentum na venda. O fundo formado pelo 

ativo na região de suporte de S2 é representativo, pois coincide com o fim da onda (1) do ciclo de alta que precedeu esse movimento de baixa 

que se iniciou no último dia 12. Abaixo deste nível de preços S3 é forte. Para cima, a antiga região de suporte em S1 agora representa 

resistência significativa ao ativo. Acima deste ponto pode ganhar momentum na compra no intraday para buscar as regiões de resistência de R1 

a R3. OBS: A B3 não divulgou os dados sobre contratos em aberto nesta manhã.
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