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Opinião do analista

D - 2

A tendência de baixa continua predominante nas escalas superiores de tempo e com forte momentum no intraday. O ativo formou fundo 

numa região se suporte intermediária na sessão de ontem, mas o movimento de alta que o sucedeu tem características de correção. Os níveis 

de resistência intraday tendem a conter o movimento corretivo. Para cima ganha alguma força de reação acima da região de R4, que equivale 

ao limite da quarta onda de uma escala de tempo inferior.
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elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão. Ainda, as 

opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) 
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qualquer natureza. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não 

possuindo qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, a Órama 
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