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Opinião do analista

Gráfico

O ativo vem de forte tendência de baixa desde o topo a 60,45 em jul/21. As projeções Fibonacci de suporte (gráfico da direita) mostram que o 

ativo está usando este grid matemático para formar sua estrutura. Conformação disse é o primeiro teste a S1 (17,49) e posterior inversão de 

polaridade na onda 4. Os indicadores técnicos começam a mostrar sinais de divergência no gráfico diário. Caso não exceda para baixo a zona 

de S3 (12,82 / 13,43), pode ganhar momentum na compra para pelo menos visitar a região de S1 novamente no curto prazo. Um indício deste 

ganho de momentum na compra seria o rompimento de (iv) de 5, a 15,72.
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