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O ativo já abriu com gap de alta e saiu acelerando rumo aos próximos níveis de resistência. Gaps como este acontecem em lugares específicos 

da estrutura de preços. Neste caso, uma onda 3. Portanto, conforme minha interpretação de EW, trata-se de um runaway gap, ou midway gap. 

Isso é indício de que o ativo tem força, momentum. Confirma a retomada da tendência de alta acima de R6, região do pivot de alta do gráfico 

diário. A partir daí é rumo ao topo. No intraday, tende a desenvolver padrão de correção se passar a trabalhar abaixo de R4.

Opinião do analista
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