Análise de 28 de novembro de 2016.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV acabou de criar um triângulo no gráfico diário, se ele subir já no próximo pregão, em
28/11, teremos uma projeção de alta em aberto até 66.400 pontos. O seu suporte mais forte
agora fica em 58.500 pontos.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT, assim como o IBOV, está triangulando uma próxima projeção, porém no caso do
índice futuro a projeção de alta, em caso de ganhos nesta segunda-feira, é a última máxima de
01/Nov em 66.300 sua faixa de suporte mais forte fica entre 60.000 e 60.500 pontos.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro tem se movimentado com uma amplitude muito acima do normal nos últimos
pregões, tanto que uma triangulação é visível em seu gráfico diário. Mas por ser muito
“íngreme” qualquer projeção que resulte desse movimento terá dificuldade de ser cumprida
até o final. No momento ele está limitado dentro da faixa de R$ 3,39 a R$ 3,46 e, saindo acima
disso pode buscar R$ 3,70 na alta ou novamente os R$ 3,10 na baixa, essa projeção deve
começar em poucos dias.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4, assim como o IBOV e o dólar, também triangulou nas oscilações de preços das
últimas duas semanas. Se ela seguir subindo nessa segunda-feira abrirá projeção de alta para
testar novamente sua máxima de um mês atrás em R$ 18,49. Sua região de suportes fortes fica
entre R$ 13,50 e R$ 14,09.
VALE5 – VALE PNA
A VALE5 cravou sua resistência de R$ 25,88 ao fechar em R$ 25,86, se fechar acima disso no
próximo pregão abrirá projeção de alta para R$ 32,99, com resistência intermediária em 30,28
e suporte em R$ 24,20. Se ela não romper essa resistência poderá voltar até R$ 21,48 sem
muitas dificuldades.
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON
A BBAS3 segue acumulando em torno da linha de R$ 27,66, se romper a máxima recente de R$
29,46 pode abrir projeção até R$ 34,29. Seu suporte mais forte fica em R$ 26,48.

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4 está presa entre R$ 34,73 e R$ 36,29, sendo que se esse suporte for perdido poderá
voltar até R$ 33,17. Não há qualquer projeção de preço para ela por enquanto.
ABEV3 – AMBEV SA ON
A ABEV3 fechou abaixo de R$ 17,26 e pode cair até o suporte de R$ 17,00/17,05. Se este for
perdido a próxima região de suporte fica entre R$ 16,70/16,80. Para cima ela encontrará forte
resistência em R$ 18,00.
FIBR3 – FIBRIA ON
A FIBR3 vem se aproximando de sua máxima recente em R$ 32,00, se rompê-la, abrirá
projeção de alta até R$ 38,88 com resistência intermediária em R$ 36,26 e suporte em R$
30,37. Caso contrário poderá voltar até o suporte de R$ 27,74.
CIEL3 – CIELO ON
Ao contrário da maioria dos papeis, a CIEL3 está apontada para baixo, tentando testar a sua
mínima mais recente em R$ 28,69, caso esta seja perdida, o papel abrirá uma projeção de
baixa até R$ 25,72 com suporte intermediário em R$ 26,85 e resistência em R$ 29,39. Sua
próxima resistência atualmente está em R$ 30,53.
LIGT3 – LIGHT SA ON
A LIGT3 iniciou uma projeção de alta em Agosto com projeções em R$ 17,79 e R$ 19,37. Esta
primeira projeção foi atingida, mas a partir daí o papel começou um movimento de correção e
parece ainda estar seguindo para baixo. Se ela perder seu último suporte da alta de agosto, em
R$ 14,28, poderá voltar até R$ 12,71, sua resistência agora fica em R$ 15,25.
EMBR3 – EMBRAER ON
A EMBR3 está se movimentando entre R$ 16,46 e R$ 17,44, no que parece ser uma
triangulação já prestes a dar rompimento. Se ela sair já nesta semana desse intervalo deve
projetar na alta R$ 18,60 (sua última máxima) ou na baixa R$ 15,48.
ENBR3 – ENERGIAS BR ON
A ENBR3 pode estar vindo para testar sua mínima mais recente em R$ 13,47, se este valor for
perdido para baixo ela abrirá uma projeção até R$ 12,02 com suporte intermediário em R$
12,57 e resistência em R$ 13,81. A resistência atual está em R$ 14,37.

HYPE3 – HYPERMARCAS ON
A HYPE3 está presa entre R$ 26,51 e R$ 24,50, parece estar triangulando, mas com um
horizonte de preço muito longo e com baixas probabilidades de execução. Quando ela sair do
intervalo atual teremos mais indícios de para onde seu preço está querendo ir.
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