
 
 

Análise de 29 de abril de 2018. 

 

IBOV – Índice Bovespa 

O IBOV acima de 85.530 pontos volta a ficar apontado para o seu topo histórico de 88.317. A 

formação de preços sugere que o suporte de 85.530 ainda pode ser tocado e que a região 

atual, entre este suporte e o topo histórico, pode abrigar uma pequena acumulação de preços. 

Uma projeção objetiva só será possível após um rompimento, seja do topo histórico (para 

cima) ou do suporte (para baixo). 

WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro 

O WINFUT anda parecido com o IBOV, encaixotado entre o topo histórico de 89.155 pontos e o 

suporte de 85.530. Assim como o seu par à vista, o Ibov Futuro não terá projeções objetivas 

até que um dos seus limites supracitados seja rompido. 

DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro 

O Dólar Futuro chegou até R$ 3,50 como era provável e voltou um pouco até R$ 3,45 após o 

toque, o que também é normal. Sem nenhuma nova figura forte de preço, o gráfico pode ficar 

oscilando entre R$ 3,34 e R$ 3,50 por algum tempo. Como a volatilidade está alta nessa faixa 

de preço é bem provável que novas figuras de projeção apareçam em breve. 

PETR4 – Petrobras PN 

A PETR4 acabou de tocar em sua projeção de alta com objetivo em R$ 22,76 e voltou daí. Com 

uma indefinição bem grande nos últimos dias, seu suporte fica em R$ 21,81. 

VALE3 – VALE ON 

A VALE3 continua subindo e já testou os R$ 49! Muito próxima da resistência de R$ 50, ela 

pode ter herdado de sua “finada irmã”, a VALE5, a terrível faixa de resistência dos R$ 50, que 

sempre que atingida gerava uma tendência de baixa futura forte no papel (e em geral no 

mercado todo) e que nunca foi rompida. Como é a primeira vez que ela chega nesse preço sem 

a VALE5 por perto, nos resta acompanhar se desta vez o rompimento ocorre, ou se isso trará 

novamente mais um banho de baixas sem fim. A última vez que a VALE3 chegou no preço atual 

foi há exatamente 10 anos, em Maio/2008, e antecedeu uma baixa de -70% em 6 meses. 

BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON 

A BBAS3 estabilizou-se em torno de R$ 37, com fortíssimo suporte em R$ 35,62 e resistência 

em R$ 40,00. 

 



 
ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN 

A ITUB4 ainda segue próxima de seu topo histórico sem novas projeções. Seu suporte mais 

importante agora é R$ 47,96 e sua resistência mais importante é R$ 53,33. 

ABEV3 – AMBEV SA ON 

A ABEV3 tem uma faixa importante de oscilação entre R$ 22,50/22,80 e R$ 24,00. Abaixo de 

R$ 22,50 ela pode voltar a testar os R$ 20,00. O gráfico atual parece estar “triangulando” e 

uma nova projeção de preço (sem direção ainda) pode aparecer em breve. 

 

 

 

 

O(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as 

recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e 

seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação 

ao Trader Gráfico. 
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