
 
 

Análise de 09 de outubro de 2017. 

 

IBOV – Índice Bovespa 

O IBOV fez no dia 05 de outubro a sua máxima histórica em 78.024 pontos. Porém, no mesmo 

dia, temos um formato de padrão candlestick chamado "lápide" (gravestone), o que, mesmo 

para leigos nesses padrões, não sugere um futuro otimista. O padrão de "lápide" marca um 

topo via movimentação intradiária, que foi forte o suficiente para ganhar visibilidade no 

gráfico diário. Outro padrão apareceu no mesmo dia, a nova máxima subiu acima da nossa 

projeção de 77.310 pontos, 161,8% do fibonacci, mas caiu abaixo disso no mesmo dia, o que 

sugere perda de força na alta (segundo sinal de fraqueza da tendência de alta no mesmo dia). 

Por enquanto a tendência de alta se mantém, embora com projeção de queda até o suporte da 

LTA (Linha de Tendência de Alta) em 74.800 pontos. Mas se essa LTA for rompida para baixo o 

IBOV perderá a sua tendência de alta e entrará em uma indefinição sem prazo de conclusão. 

Assim como 7 anos atrás, não há novos topos históricos com figuras otimistas, toda nova 

máxima segue acompanhada de figuras "tensas" em relação ao futuro próximo. 

WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro 

O WINFUT nesse momento segue muito mais o gráfico do IBOV do que o seu próprio gráfico. A 

sua projeção de alta, assim como a do IBOV, segue válida com resistência em 81.200 pontos, 

mas seu suporte está muito próximo, nos 74.800 pontos. 

DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro 

O Dólar Futuro, já faz um bom tempo, está dentro de uma área de indefinição que vai dos 

R$ 3,10 até os R$ 3,21. Na congestão atual isso está um pouco mais curto, entre 3,12 e 3,18, 

mas sem nenhuma outra figura de projeção de preço. Parece que, independente do IBOV, o 

dólar está numa região de forte equilíbrio. Ele só romperá esse equilíbrio caso suba acima de 

R$ 3,22, cuja projeção de alta irá até 3,34, ou se ele cair abaixo de R$ 3,07, quando poderá 

tocar os 2,99. 

PETR4 – Petrobras PN 

A PETR4 tem suporte forte nos R$ 15,13 e resistência forte nos R$ 16,03. Fora desse intervalo 

ela pode andar até R$ 14,85 para baixo ou R$ 16,77 para cima. 

VALE3 – VALE ON 

A VALE3 perdeu a sua LTA (Linha de Tendência de Alta) e já montou uma figura de reversão 

chamada OCO (Ombro Cabeça Ombro), cuja Linha de Pescoço passa em R$ 31,10 (ainda não 

rompida). Caso essa linha seja perdida para baixo nos próximos dias, ela passará a ter projeção 

de baixa até R$ 26,31. 



 
BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON 

A BBAS3 deu compra ao romper para cima os R$ 35,97, com projeção em R$ 39,44 e 

resistência intermediária em R$ 38,12. Seu suporte segue em R$ 33,82. 

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN 

A ITUB4 vem mantendo uma LTA (Linha de Tendência de Alta) desde o dia 01 de agosto que 

tem resistência em R$ 46,60 e suporte em R$ 43,50. 

ABEV3 – AMBEV SA ON 

Desde que a ABEV3 rompeu os R$ 19,92 e atingiu sua projeção em R$ 21,28 que ela está 

indefinida. Embora sua volatilidade esteja alta, não há novas projeções no curto prazo. Seu 

suporte mais forte segue em R$ 20,44. 

 

 

 

 

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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