
 
 

Análise de 16 de novembro de 2017. 

 

IBOV – Índice Bovespa 

O IBOV chegou muito próximo da região de suporte dos 70 mil pontos, com a faixa de suporte 

indo desde 70.900 até 69.500 pontos. Nesse local é possível termos repiques de alta e muita 

volatilidade antes de um rompimento para baixo definitivo. 

WINFUT – Mini-Contrato de Ibovespa Futuro 

O WINFUT, assim como o IBOV, chegou até um patamar de suporte forte e deve encontrar 

dificuldades para continuar caindo no curto prazo, o que não significa que ele vá subir, mas 

apenas que deve ter repiques de alta e muita volatilidade nos próximos dias. 

DOLARFUT – Contrato de Dólar Futuro 

O Dólar Futuro novamente se aproxima da resistência de R$ 3,34, que, se rompida para cima, 

abrirá nova projeção até R$ 3,50. Seu suporte está longe, em R$ 3,22, o que deve garantir 

muita volatilidade nos próximos dias. 

PETR4 – Petrobras PN 

A PETR4 caiu muito forte -7,8% no último pregão e encontrou suporte na região atual dos 

R$ 15,04 até 15,54. Se ela perder os 15,00 poderá seguir caindo até R$ 12,91. 

VALE3 – VALE ON 

A VALE3 segue dentro de uma área densa do triângulo diário, agora limitada entre R$ 31,50 e 

32,91. A única projeção que ela pode ter será na perda dos R$ 31,50, quando ficará apontada 

para R$ 30,00. 

BBAS3 – BANCO DO BRASIL ON 

A BBAS3, desde que perdeu o suporte de R$ 35,97, vem caindo forte em direção aos R$ 30,40. 

Esse suporte finalmente chegou e pode fazer com que o papel tenha um repique de alta nos 

próximos dias ao tocá-lo. Se for perdido para baixo, o papel pode cair até R$ 28,40. Já a sua 

resistência atual fica em R$ 32,53. 

ITUB4 – ITAU UNIBANCO PN 

A ITUB4 vem caindo desde a perda da sua LTA (Linha de Tendência de Alta) no final de outubro 

e agora enfrenta importantes suportes em R$ 40,50 e 40,00. Se este último for perdido sua 

projeção de baixa vai começar e deve ir até R$ 36,55. Sua resistência mais forte está em 

R$ 42,26. 



 
ABEV3 – AMBEV SA ON 

A ABEV3 voltou até seu suporte de R$ 19,92, que divide longos anos de preços indefinidos 

abaixo de R$ 20 de projeções altistas acima desse valor. Por enquanto ela simplesmente 

"pousou" nessa região sem dar qualquer indicação sobre a sua intenção de romper ou quicar 

no suporte, mas por ser um patamar muito importante para o seu histórico, é possível que ela 

ainda passe um bom tempo testando esse patamar antes de tomar qualquer direcionamento. 

 

 

 

 

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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