Análise de 29 de outubro de 2017.

IBOV – Índice Bovespa
O IBOV perdeu sua LTA (Linha de Tendência de Alta) e entrou em um período de indefinição
logo abaixo da sua máxima histórica. Ele ainda pode tentar retomar a tendência de alta,
cravando novas máximas, porém isso não está mapeado nos gráficos. Vamos ter que esperar
mais movimentação para novas projeções de preço.
WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro
O WINFUT segue rondando a sua máxima histórica baseado no forte suporte de 75.900
pontos. Abaixo disso ele pode voltar até 73.900. Não há figuras de projeção de preço no
momento.
DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro
O Dólar Futuro passou acima dos R$ 3,22 e apontou projeção de alta até R$ 3,34, mas junto
com esse movimento veio uma volatilidade enorme que fez o derivativo bater em 3,30 e voltar
para 3,23 em apenas dois pregões. Ele segue apontado para cima enquanto se sustentar acima
de R$ 3,21.
PETR4 – Petrobras PN
A PETR4 já subiu 11% nesse mês e é uma das responsáveis por manter o IBOV ainda perto de
sua máxima histórica. Ela tem suporte importante em R$ 16,77, se ele não for perdido para
baixo nos próximos dias ela poderá ganhar força para subir até R$ 17,50.
VALE3 – VALE ON
A VALE3 montou um OCO (Ombro Cabeça Ombro) não rompido e oscilou muito em torno da
linha de R$ 32,91. Ela tem forte resistência em R$ 33,83 e forte suporte em R$ 31,40, entre
esses dois números ela segue indefinida.
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 já subiu para os próprios R$ 35,97.
ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN
A ITUB4, que perdeu sua LTA (Linha de Tendência de Alta) em 19/Outubro, segue dentro da
indefinição R$ 44,27 / 42,84. É bem provável que uma nova figura surja nas próximas uma a
duas semanas para impulsionar o papel em alguma projeção, mas por enquanto não há nada
no radar.

ABEV3 – AMBEV SA ON
Desde que atingiu a sua máxima em R$ 22,70,a ABEV3 já voltou quase tudo em direção ao seu
ponto original de rompimento nos R$ 19,92. Esse valor agora é o seu suporte mais importante
e vai definir se ela se recupera e tenta voltar a máxima mais recente (ficando acima dele) ou se
ela volta para baixo dos vinte reais em definitivo (ao perdê-lo).

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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