
 
 

Análise de 31 de outubro de 2016. 

 

IBOV – Índice Bovespa 

O IBOV acima dos 60 mil pontos tem como resistências fortes os 65.000 e 67.800 pontos. A 

principal referência dele neste momento são os 65 mil, que, se rompidos para cima, abrem a 

projeção até os 67.800 de imediato. Seus suportes ficam em 62.100 e 60.000 pontos. 

WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro 

O WINFUT mostra uma leitura quase idêntica ao IBOV, com resistências em 66.000 e 69.000 e 

suportes em 62.250 e 61.000 pontos. 

DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro 

Depois de criar um novo fundo em R$ 3,10 o DOLARFUT volta para a sua região de indefinição 

de curto prazo entre 3,13 e 3,34. A tendência mais longa de baixa ainda persiste, mas acima de 

R$ 3,30 poderemos ver o dólar sem uma tendência majoritária pela primeira vez em quase 2 

anos. Porém, repito, isso depende do gráfico subir acima de 3,30. 

PETR4 – Petrobras PN 

A recuperação de PETR4 esse ano tem sido fantástica, de R$ 4,12 a R$ 18,49, ou 348% de alta, 

em uma Blue-Chip, uma das ações mais importantes da nossa bolsa, conseguimos ter uma 

noção do tamanho da volatilidade do mercado dos últimos anos. A sua resistência mais 

importante e forte agora está em R$ 20,32, o que traria o papel de volta para perto do seu 

valor patrimonial. Seus suportes mais importantes agora são R$ 17,94, R$ 16,47 e R$ 14,09. 

VALE5 – VALE PNA 

A VALE5 conseguiu um impulso de projeção até acima de R$ 20 novamente, mas suas figuras 

de projeção apontam um teto na resistência de R$ 22,24, apenas se ela fechar acima disso 

poderemos ter novas leituras para essa alta de curto prazo. Seu suporte mais importante 

agora são os R$ 19,89. 

BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON 

Depois de subir quase 90% em 4 meses, a BBAS3 encontrou uma forte resistência na região 

dos R$ 28. Ela possui ainda projeções que apontam para R$ 30,56, mas nada além disso, por 

enquanto. Seus suportes mais fortes são os R$ 27,66 e R$ 25,88. 



 
 

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN 

A ITUB4 vinha apontada para a resistência de R$ 36,94, que foi finalmente rompida na semana 

passada. Sua próxima resistência importante fica mais alta, em R$ 39,72. Seus suportes são R$ 

36,94 e R$ 35,23. 

ABEV3 – AMBEV SA ON 

A ABEV3 tem uma forte e importante resistência em R$ 20,06 que ela insiste em testar sem 

conseguir romper. Quando o rompimento for efetuado teremos uma boa projeção de alta, 

mas até lá há muita volatilidade com os suportes de R$ 19,00 e R$ 18,00. 

 

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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