
 
 

Análise de 14 de agosto de 2017. 

 

IBOV – Índice Bovespa 

O IBOV está muito perto da sua resistência forte de 68.800 pontos (máxima do ano 69.500). Se 

ele continuar nesse ritmo e passar por essa resistência poderemos ter novos recordes 

históricos de máximas em breve. O suporte mais forte segue em 66.500 pontos. 

WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro 

Se o WINFUT passar acima de 68.600 ele vai mirar nas duas próximas resistências que marcam 

a máxima deste ano, 69.500 e 70.500. Acima desta última teremos projeções de novas 

máximas históricas. O suporte mais forte é de 66.300 pontos. 

DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro 

O Dólar Futuro está lutando contra a sua resistência de R$ 3,20. Se ele passar acima disso em 

definitivo poderá voltar a testar os R$ 3,34. Para baixo temos suporte apenas na região R$ 3,10 

/ 3,07. 

PETR4 – Petrobras PN 

A PETR4 está travada, por enquanto, dentro de uma região de indefinição que vai de R$ 12,86 

até R$ 13,66. Se ela romper os R$ 13,66 para cima abre-se a oportunidade de fechar o Gap de 

17/05/17 em R$ 15,51, sendo que os alvos mais prováveis seriam R$ 14,39 / 14,85. Para baixo, 

se perdido o suporte de R$ 12,86, teremos alvos em R$ 12,47 / 11,74. 

VALE3 – VALE ON 

Com a conversão de VALE5 em VALE3, começaremos hoje a cobertura da VALE3 em 

substituição a VALE5. A VALE3 vem andando em uma tendência de alta que tem resistência 

forte em R$ 32,91, sendo o seu suporte atual mais forte em R$ 30,39. Se os R$ 32,91 forem 

rompidos para cima teremos projeções de alta que chegam a R$ 43,58, passando pelas 

resistências intermediárias de R$ 36,26 / 39,51. No caso de perda do suporte de R$ 30,39 uma 

queda até R$ 26,31 é possível, com suporte intermediário em R$ 28,83. 

BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON 

A BBAS3 após o rompimento dos R$ 30 segue com chances reais de fechar o GAP de 17/05/17 

em R$ 33,11, sendo que a sua resistência intermediária mais importante está em R$ 31,94. Seu 

suporte mais forte continua em R$ 30, seguido de R$ 29,08. 



 
 

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN 

A ITUB4 está apontada para a resistência de R$ 40,38 que, se rompida, apontará para a 

máxima do ano em R$ 41,41. Seu suporte mais importante está em R$ 39,13. 

ABEV3 – AMBEV SA ON 

A ABEV3 se aproxima rápido da resistência de R$ 19,92. É importante lembrar que ela já testou 

diversas vezes a resistência de R$ 20 sem sucesso, sendo que a probabilidade de correção 

neste patamar de preço, devido ao seu histórico, é maior do que a de um rompimento. 

Entretanto, se o rompimento para cima ocorrer a sua projeção inicial será para R$ 21,28. Seu 

suporte mais forte segue em R$ 19,08. 
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ao Trader Gráfico. 
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