Análise de 14 de março de 2017.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV parece estar montando uma figura Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) no gráfico diário, se
isso se confirmar nas próximas duas semanas a perda da figura poderá levá-lo de volta para a
casa dos 59 mil pontos. É importante notar que topos e fundos ascendentes mantém a
tendência majoritária em alta, porém se a figura OCO for confirmada teremos um final precoce
para esta tendência.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT possui uma leitura muito parecida com o IBOV, também está em tendência de alta
apoiada por topos e fundos ascendentes, mas também vem desenhando um OCO no seu
gráfico diário que, se perdido, poderá trazer uma queda de cerca de 5 mil pontos a partir dos
64.700 pontos e a perda da tendência atual.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro encontrou forte suporte em R$ 3,05 e voltou para a região 3,10 / 3,26. Nesta
região não há projeções de preço com boas probabilidades, mas a perda dos 3,10 para baixo
ou dos 3,26 para cima nos dará novas tendências. Por enquanto aguardamos.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4 perdeu o seu forte suporte em R$ 14,01 e está com projeções de baixa visando
R$ 12,87 / 12,58. Para cima temos uma faixa de resistência entre R$ 14,01 e 14,35.
VALE5 – VALE PNA
A VALE5 subiu quase 400% no último ano, independente do que esteja sendo visto nos gráficos
de curto prazo é muito importante ficarmos atentos a uma correção de preço mais forte. Por
enquanto ela parece estar montando uma figura Ombra-Cabeça-Ombro (OCO) no gráfico
diário, que embora ainda não concluída, alimenta nossas desconfianças sobre uma correção
para baixo mais forte em breve.
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON
A BBAS3 é outra ação que vem de uma alta forte e já demonstra vários sinais de exaustão na
tendência de alta. Por enquanto não há nenhuma figura de projeção relevante nos gráficos,
mas uma pequena correção para baixo é provável breve.

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4 atingiu uma projeção de alta até R$ 41,03 e voltou até o suporte de R$ 39,14. No
curto prazo ela pode andar nesse intervalo e, como está mais próxima do suporte, se perdê-lo
pode voltar até R$ 37,24. Projeções de alta só ocorrerão se ela romper a máxima de R$ 42,00
para cima.
ABEV3 – AMBEV SA ON
A ABEV3 possui uma enorme região de indefinição entre R$ 16,00 e R$ 18,88, entretanto ela
parece estar formando uma figura OCO no gráfico diário, que, se concluída, poderá dar uma
projeção de baixa no rompimento dos R$ 16,80 (em fechamento diário) com alvo em torno de
R$ 15,00.

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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