
Nome Zona Gap

5.125,00 10,0

5.115,00
5.048,00

5.026,50 4,0

5.022,50
4.951,00

4.939,00 3,0

4.936,00
4.903,00 1,5

4.901,50
4.890,00
4.883,00
4.864,50
4.861,50

4.872,00
4.866,50
4.818,00
4.811,50
4.757,50
4.752,00
4.690,50
4.674,50

Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda

336.723 245.203 27.476 22.394 14.080 9.902 23.212 8.830

145 134 -1 1 -21 -1 77 55 Ricardo Eiji Tominaga
560 875 560 -2.163 0 -152 0 -315 CNPI-T EM 2164

301.915 559.374 -15.535 -2.716 -9.162 -596 -5.845 3.237 ricardo.tominaga@orama.com.br

303.165 192.127 -10.723 -9.270 5.815 2.707 -829 7.629

68.026 14.790 6.505 108 1.959 -75 1.096 -737 

5.152 3.182 263 192 -470 417 929 -57 

1.015.686 1.015.686 8.545 8.545 12.202 12.202 18.640 18.640

O ativo vem trabalhando dentro de uma range de preços (retângulo azul) desde o último dia 20. Esta range é uma correção complexa, que 

acontece quando o mercado desenvolve seguidos padrões corretivos consecutivamente. A movimentação de preços dentro dessas ranges 

tende a ser errática, sem tendência definida e cheia de falsos rompimentos. Olhando para os gráficos de maior escala de tempo não vejo sinal 

de fundo ainda. Portanto, minha expectativa é de que o breakout desta zona de consolidação seja para baixo. Próximo alvo importante é S3.
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