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Fonte: Profit Nelogica

Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda

5.754 1.465 1.500 -168 -250 561 -10 -113 Ricardo Eiji Tominaga
215 323 0 96 0 10 0 0 CNPI-T EM 2164

205.291 429.103 -12.490 8.005 9.263 1.704 -4.715 2.487 ricardo.tominaga@orama.com.br

307.541 99.406 8.560 -3.139 1.159 1.838 1.962 -12.020 

2.297 578 336 -474 -39 391 -348 23

14.748 4.971 3.334 -3.080 -2.184 3.444 -5.627 886

535.847 535.847 1.240 1.240 7.949 7.949 -8.737 -8.737 

Opinião do analista

D - 2

O ativo concluiu a estrutura de cinco ondas para cima, a partir do último fundo abaixo dos 100k. Esta é a onda de correção, (c ) de (IV). O fim é 

no topo da sessão de ontem. A partir de lá o movimento de baixa pode ser a retomada da tendência principal do ativo, onda 1 de (V). Abaixo 

de S1 o ativo tende a ganhar momentum na venda para buscar novamente a região do fundo anterior, S3. Alternativamente, caso se 

mantenha acima de S1, pode emendar outros padrões corretivos, formando assim uma correção complexa.
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lucros da Órama como um todo e, consequentemente, das receitas oriundas de transações realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição 
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constituindo em uma oferta de compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua 
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responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de 

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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