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Opinião do analista

D - 2

Após uma sessão volátil na última sexta feira o ativo completou o zigzag simétrico lá no topo a 113.400 e de lá ganhou forte momentum na 

venda no intraday. O mercado já vinha apresentando sinais de fraqueza, como venho destacando nos últimos relatórios. No gráfico diário está 

tudo apontado para baixo. Os níveis de resistência de R1 a R4 são intraday e podem segurar uma eventual correção para cima. Os targets do 

movimento para baixo são os níveis de confluência destacados no painel.
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